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На основу члана 5. став 2. Одлуке о поступку избора, крите-
ријумима за избор и реализацији пројеката које финансира Упра-
ва за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2021. 
години („Службени лист АП Војводине“, број 1/2021) и члана 4. 
став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о образовању Управе за 
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине („Службени 
лист АП Војводине“, број 54/2014), директор Управе за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине доноси

ОДЛУКУ 
О САДРЖИНИ И ФОРМИ 

ОБРАСЦА 
ПРИЈАВЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 

НА ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

У OБЛАСТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА И ЗАШТИТЕ ВОДА

Члан 1.

Одлуком о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројек-
та на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката 
у области водоснабдевања и заштите вода утврђује се садржина 
и форма обрасца за пријаву на јавни конкурс за финансирање и 
суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите 
вода (у даљем тексту: образац за пријаву).

Члан 2.

Образац за пријаву сачивања се у табеларној форми.

Члан 3.

Поред назива и броја јавног конкурса и броја и датума пријаве, 
образац за пријаву обавезно садржи и:

1. ОПШТE ПОДАТКЕ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ:
- подносилац пријаве пројекта: назив подносиоца пријаве, 

округ, адреса, матични број, ПИБ, број рачуна, одговор-
но лице и функција, контакт телефон, интернет страни-
ца, адреса електронске поште;

2. ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ПРОЈЕКТУ:
- назив пројекта,
- место реализације,
- врста пројекта: регионални или локални,

- фаза реализације пројекта: није покренут поступак јавне 
набавке радова или закључен уговор о извођењу радова,

- укупна вредност пројекта, изражена у РСД са обрачуна-
тим порезом на додату вредност, процентуално, према 
следећем:

• износ тражених средстава од Управе за капитална ула-
гања АП Војводине у 2021. години,

• износ сопствених средстава у 2021. години,
• износ средстава из других извора у 2021. години,
• износ укупно реализованих средстава до 2021. године (за 

пројекте са закљученим уговором о извођењу радова),
• износ планираних средстава за реализацију пројекта у 

наредним буџетским годинама (у случају вишегодишњег 
планирања капиталног пројекта у буџету за 2021. годи-
ну),

• укупан буџет пројекта,

3. ЦИЉЕВЕ ПРОЈЕКТА, СТРАТЕШКИ ОКВИР, ОЧЕКИ-
ВАНЕ РЕЗУЛТАТЕ И КОРИСНИКЕ, према следећем:

- у оквиру циљева пројекта треба да се налази општи циљ 
и специфични циљеви,

- у оквиру стратешког оквира треба да се налази конзис-
тентност/усклађеност пројекта са стратешким докумен-
тима, и то назив стратешког документа и конзистент-
ност/усклађеност пројекта са стратешким документом 
(упутити подносиоца пријаве да кратко и јасно покаже 
конзистентност/усклађеност пројекта са стратешким до-
кументом навођењем одговарајућих приоритета/циљева 
и/или активности/мера чијем испуњењу пројекат допри-
носи),

- у оквиру очекиваних резултата треба да се налази резул-
тат, индикатор резултата и извор провере,

- у оквиру информација о корисницима треба да се налазе 
директни корисници (назив и број) и индиректни корис-
ници (назив и процена броја);

4. ОПИС ПРОЈЕКТА, према следећем:
- опис тренутног стања - разлози за покретање пројекта 

(ограничити на највише ½ странице),
- технички опис пројекта (ограничити на највише ½ стра-

нице),
- очекивани ефекти након реализације пројекта (ограни-

чити на највише ½ странице),
- одрживост пројекта (упутити подносиоца пријаве да на-

веде како ће се обезбедити финансијска и институцио-
нална одрживост након улагања тражених средстава) - 
ограничити на највише ½ странице,
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- план активности у 2021. години (активност, износ сред-
става потребан за реализацију активности са ПДВ, извор 
финансирања, период спровођења активности - оквирни 
датум почетка и завршетка),

- анализа ризика (ризик, вероватноћа (висока/средња/ниска), 
утицај (висок/средњи/низак), корективне активности);

5. СПРЕМНОСТ ПРОЈЕКТА, према следећем:
- јавна набавка радова и реализација уговора о извођењу 

радова за пројекте са закљученим уговором о извођењу 
радова (датум одлуке о покретању поступка јавне на-
бавке, датум објављивања позива за подношење пону-
да, датум отварања понуда, датум одлуке о додели уго-
вора, број и датум уговора о извођењу радова, број и да-
тум прихваћене понуде, вредност уговорених радова без 
ПДВ-а, вредност уговорених радова са ПДВ-ом, датум 
увођења извођача радова у посао, износ реализованих 
средстава по уговору о извођењу радова до дана подно-
шења пријаве на јавни конкурс),

• план јавних набавки у 2021. години за пројекте за чију 
реализацију није покренут поступак јавне набавке радо-
ва (предмет јавне набавке и врста поступка, процењена 
вредност без ПДВ-а, извор финансирања, оквирни датум 
покретања поступка и закључења уговора),

6. ПРОВЕРУ КОМПЛЕТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
КОЈА СЕ ДОСТАВЉА НА ЈАВНИ КОНКУРС, упутити под-
носица пријаве да обележи коју документацију доставља, пре-
ма следећем:

1. уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашће-
ног лица подносиоца пријаве Образац пријаве предлога 
пројекта П.В1.01,

2. копија главне свеске техничке документације у зависности 
од класе и намене објекта (главна свеска идејног пројекта, 
главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, главна све-
ска пројекта за извођење) (свака страна копије оверена и 
потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),

3. копија изјаве вршиоца техничке контроле са резиме-
ом извештаја техничке контроле из извода пројекта за 
грађевинску дозволу (свака страна копије оверена и пот-
писана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),

• уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим 
се одобрава извођење радова издато пре ступања на сна-
гу Закона о изменама Закона о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 145/2014), достављају се: копије 
насловних страна свих делова техничке документације 
садржане у грађевинској дозволи, односно решењу којим 
се одобрава извођење радова и копије страна са овером 
техничке контроле и овером надлежног органа за изда-
вање грађевинске дозволе, односно решења којим се одо-
брава извођење радова (уместо документације наведене 
под тачкама 2 и 3) (свака страна копије оверена и потпи-
сана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),

4. копија важећег акта надлежног органа којим се одобрава 
грађење или извођење радова (свака страна копије ове-
рена и потписана од стране овлашћеног лица подносио-
ца пријаве),

• уколико су радови по издатом акту надлежног органа 
којим се одобрава грађење или извођење радова запо-
чети, доставља се копија пријаве радова (свака страна 
копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве),

5. предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, 
оверен и потписан од стране одговорног пројектанта, не 
старији од шест месеци са нумерисаним странама,

• уколико је закључен уговор о извођењу радова, уместо 
предмера и предрачуна радова достављају се: копија уго-
вора о извођењу радова, копија прихваћене понуде (об-
разац понуде са обрасцем структуре понуђене цене, од-
носно са обрасцем предмера и предрачуна радова) и ко-
пија последње плаћене привремене ситуације или аван-
сног предрачуна са доказом о извршеном плаћању (из-
вод рачуна) (свака страна копије оверена и потписана од 
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),

6. копија потврде о пореском идентификационом броју 
подносиоца пријаве (копија оверена и потписана од стра-
не овлашћеног лица подносиоца пријаве).

Члан 4.

Саставни део обрасца за пријаву чини Изјава одговорног лица 
подносиоца пријаве, са следећом садржином:

„Као одговорно лице подносиоца Пријаве, под пуном кривич-
ном и материјалном одговорношћу,  изјављујем следеће:

1. Да подношењем ове Пријаве прихватамо све услове ут-
врђене јавним конкурсом за финансирање и суфинан-
сирање пројеката у области водоснабдевања и заштите 
вода број 136-401-98/2021-03/4 од 14.01.2021. године и 
Одлуком о поступку избора, критеријумима за избор и 
реализацији пројеката које финансира Управа за капи-
тална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2021. 
години („Сл. лист АП Војводине“, број 1/2021);

2. Да смо упознати и сагласни да Управа за капитална ула-
гања Аутономне покрајине Војводине није у обавези да 
одобри и финансира предложени пројекат;

3. Да су сви подаци наведени у обрасцу Пријаве истинити 
и веродостојни; 

4. Да ће се средства добијена за реализацију пројекта кори-
стити искључиво за намене за које су додељена;

5. Да смо упознати да додељена средства подлежу контроли 
примене закона у области материјално-финансијског посло-
вања и наменског и законитог коришћења средстава, коју 
обавља служба буџетске инспекције Аутономне покрајине 
Војводине и да ћемо истој омогућити несметану контролу 
наменског и законитог коришћења додељених средстава;

6. Да ће се у случају утврђивања ненаменског коришћења 
додељених средстава иста вратити у буџет Аутономне 
покрајине Војводине;

7. Да ће на свим јавним наступима, у публикацијама и дру-
гом штампаном материјалу или на други одговарајући 
начин бити објављено да је пројекат финансиран сред-
ствима Аутономне покрајине Војводине, Управе за капи-
тална улагања Аутономне покрајине Војводине;

8. Да правоснажном судском одлуком не постоји обаве-
за повраћаја средстава додељених у претходном перио-
ду као учеснику конкурса за доделу средстава из буџета 
Аутономне покрајине Војводине;

9. Да ће предлагач пројекта обезбедити стручни надзор над 
извођењем радова и Комисију за технички преглед објек-
та у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлу-
ка УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 
- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020).

У изјави треба да буде наведено место и датум давања изјаве, 
као и да иста буде снабдевена печатом и потписом одговорног 
лица подносиоца пријаве.

Члан 5.

Саставни део ове Одлуке је Образац П.В1.01 Пријава предло-
га пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање 
пројеката у области водоснабдевања и заштите вода број 136-401-
98/2021-03/4 од 14.01.2021. године.

Члан 6.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

БРОЈ: 136-401-98/2021-03/2
ДАТУМ: 14.01.2021. године

ДИРЕКТОР
Недељко Ковачевић
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ПРИЈАВА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 

ВОДОСНАБДЕВАЊА И ЗАШТИТЕ ВОДА
 број 136-401-98/2021-03/4 од 14.01.2021. године

Број пријаве (Подносилац пријаве уноси број под којим је пријава заведена 
код подносиоца)

Датум пријаве (Подносилац уноси датум под којим је пријава заведена код под-
носиоца)

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

1.1

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ПРОЈЕКТА

Назив подносиоца пријаве

Округ

Адреса

Матични број

ПИБ

Број рачуна

Одговорно лице и функција

Контакт телефон

Интернет страница

Адреса електронске поште

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

2.1 НАЗИВ ПРОЈЕКТА

2.2 МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

2.3
ВРСТА ПРОЈЕКТА

Регионални       Локални

2.4 ФАЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
ПРОЈЕКТА

 Није покренут поступак јавне набавке радова 

 Закључен уговор о извођењу радова 
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2.5

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

Износ тражених средстава 
од Управе за капитална улагања 
АП Војводине у 2021. години

дин

%

Износ сопствених средстава
у 2021. години

дин  

%

Износ средстава из других 
извора у 2021. години

дин

%

Износ укупно реализованих 
средстава до 2021. године
(за пројекте са закљученим 
уговором о извођењу радова)

дин

%

Износ планираних средстава за 
реализацију пројекта у наредним 
буџетским годинама
(у случају вишегодишњег планирања 
капиталног пројекта у буџету за 2021. 
годину)

дин

%

Укупан буџет пројекта
дин

%

Напомена: Сви износи су са обрачунатим порезом на додату вредност. 

3. ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА, СТРАТЕШКИ ОКВИР, ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ И КОРИСНИЦИ

3.1

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ

РБ Специфични циљеви

1.

2.

3.

...

3.2

КОНЗИСТЕНТНОСТ/УСКЛАЂЕНОСТ ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА 

РБ Назив стратешког документа

Конзистентност/усклађеност пројекта са стратешким 
документом

(Кратко и јасно показати конзистентност/ усклађеност 
пројекта са стратешким документом навођењем одговарајућих 

приоритета/циљева и/или активности/мера чијем испуњењу 
пројекат доприноси)

1.

2.

3.

...
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3.3

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

РБ Резултат Индикатор резултата Извор провере

1.

2.

3.

...

3.4

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРИСНИЦИМА 

Директни корисници

РБ Назив Број

1.

2.

...

Индиректни корисници

РБ Назив Процена броја

1.

2.

...

4. ОПИС ПРОЈЕКТА

4.1

ОПИС ТРЕНУТНОГ СТАЊА - РАЗЛОЗИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране)

4.2

ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране)

4.3

ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ НАКОН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране)
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4.4

ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране)
(Навести како ће се обезбедити финансијска и институционална одрживост након улагања тражених средстава)

4.5

ПЛАН АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

РБ Активност

Износ средстава 
потребан за 
реализацију 

активности са 
ПДВ-ом

Извор 
финансирања

Период спровођења активности

Оквирни 
датум почетка

Оквирни 
датум 

завршетка

1.

2.

3.

...

4.6

АНАЛИЗА РИЗИКА

РБ Ризик
Вероватноћа

(висока/ средња/ 
ниска)

Утицај
(висок/ 
средњи/ 
низак)

Корективне активности

1.

2.

...

5. СПРЕМНОСТ ПРОЈЕКТА

5.1

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА И РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
(за пројекте са закљученим уговором о извођењу радова)

1. Датум Одлуке о покретању поступка јавне набавке

2. Датум објављивања Позива за подношење понуда

3. Датум отварања понуда

4. Датум Одлуке о додели уговора 

5. Број и датум Уговора о извођењу радова

6. Број и датум прихваћене понуде

7. Вредност уговорених радова без ПДВ-а

8. Вредност уговорених радова са ПДВ-ом

9. Датум увођења извођача радова у посао

10. Износ реализованих средстава по уговору о извођењу радова 
до дана подношења пријаве на јавни конкурс
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5.2

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2021. ГОДИНИ 
(за пројекте за чију реализацију није покренут поступак јавне набавке радова)

РБ Предмет јавне набавке и врста 
поступка

Процењена 
вредност без 

ПДВ-а

Извор 
финансирања 

Оквирни датум

покретања 
поступка

закључења 
уговора

1.

2.

...

6. ПРОВЕРА КОМПЛЕТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА НА ЈАВНИ КОНКУРС

6.1

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

РБ Назив документа Потребан број 
примерака ДА НЕ

1. Уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица подно-
сиоца пријаве Образац пријаве предлога пројекта П.В1.01

2 (оригинална 
примерка)

2.

Копија главне свеске техничке документације у зависности од класе и 
намене објекта (главна свеска идејног пројекта, главна свеска пројекта за 
грађевинску дозволу, главна свеска пројекта за извођење)

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица под-
носиоца пријаве)

1

3.

Копија изјаве вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја технич-
ке контроле из извода пројекта за грађевинску дозволу 

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица под-
носиоца пријаве)

1

2а, 3а

Уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим се одобрава из-
вођење радова издато пре ступања на снагу Закона о изменама Закона о пла-
нирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 145/2014), достављају се:

копије насловних страна свих делова техничке документације садржане у 
грађевинској дозволи, односно решењу којим се одобрава извођење радова и 
копије страна са овером техничке контроле и надлежног органа за издавање 
грађевинске дозволе, односно решења којим се одобрава извођење радова 
(уместо документације наведене под тачкама 2 и 3)

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица под-
носиоца пријаве)

1

4.

Копија важећег акта надлежног органа којим се одобрава грађење или из-
вођење радова

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица под-
носиоца пријаве)

1

4а

Уколико су радови по издатом акту надлежног органа којим се одобрава 
грађење или извођење радова започети, доставља се копија пријаве радова

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица под-
носиоца пријаве)

1

5. 
Предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, оверен и потпи-

сан од стране одговорног пројектанта, не старији од шест месеци са нуме-
рисаним странама

1 (оригинални 
примерак)

5а

Уколико је закључен уговор о извођењу радова, уместо предмера и пред-
рачуна радова достављају се:

копија уговора о извођењу радова, копија прихваћене понуде (образац по-
нуде са обрасцем структуре понуђене цене, односно са обрасцем предмера 
и предрачуна радова) и копија последње плаћене привремене ситуације или 
авансног предрачуна са доказом о извршеном плаћању (извод рачуна)

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица под-
носиоца пријаве)

1

6.
Копија потврде о пореском идентификационом броју подносиоца пријаве
(копија оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца 

пријаве)
1

Напомена: Попуњава подносилац пријаве
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И З Ј А В А

Као одговорно лице подносиоца Пријаве, под пуном кривич-
ном и материјалном одговорношћу, изјављујем следеће:

1. Да подношењем ове Пријаве прихватамо све услове ут-
врђене јавним конкурсом за финансирање и суфинан-
сирање пројеката у области водоснабдевања и заштите 
вода број 136-401-98/2021-03/4 од 14.01.2021. године и 
Одлуком о поступку избора, критеријумима за избор и 
реализацији пројеката које финансира Управа за капи-
тална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2021. 
години („Сл. лист АП Војводине“, број 1/2021);

2. Да смо упознати и сагласни да Управа за капитална ула-
гања Аутономне покрајине Војводине није у обавези да 
одобри и финансира предложени пројекат;

3. Да су сви подаци наведени у обрасцу Пријаве истинити 
и веродостојни;

4. Да ће се средства добијена за реализацију пројекта кори-
стити искључиво за намене за које су додељена; 

5. Да смо упознати да додељена средства подлежу контро-
ли примене закона у области материјално-финансијског 
пословања и наменског и законитог коришћења средста-
ва, коју обавља служба буџетске инспекције Аутономне 

покрајине Војводине и да ћемо истој омогућити несмета-
ну контролу наменског и законитог коришћења додеље-
них средстава;

6. Да ће се у случају утврђивања ненаменског коришћења 
додељених средстава иста вратити у буџет Аутономне 
покрајине Војводине;

7. Да ће на свим јавним наступима, у публикацијама и дру-
гом штампаном материјалу или на други одговарајући 
начин бити објављено да је пројекат финансиран сред-
ствима Аутономне покрајине Војводине, Управе за капи-
тална улагања Аутономне покрајине Војводине;

8. Да правоснажном судском одлуком не постоји обаве-
за повраћаја средстава додељених у претходном перио-
ду као учеснику конкурса за доделу средстава из буџета 
Аутономне покрајине Војводине;

9. Да ће предлагач пројекта обезбедити стручни надзор над 
извођењем радова и Комисију за технички преглед објек-
та у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - од-
лука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 
- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020).

________________________________________ М.П. ________________________________________

Место и датум (потпис одговорног лица подносиоца Пријаве)

33.

На основу члана 10. став 2, а у вези са чланом 7. став 1. Одлуке 
о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији 
пројеката које финансира Управа за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине у 2021. години („Службени 
лист АП Војводине“, брoj 1/2021) и члана 4. став 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о образовању Управе за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, 
број 54/2014), директор Управе за капитална улагања Аутономне 
покрајине Војводине доноси

ОДЛУКУ 
О САДРЖИНИ И ФОРМИ ОБРАСЦА 

ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 
НА ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
У ОБЛАСТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА И ЗАШТИТЕ ВОДА

Члан 1.

Одлуком о садржини и форми обрасца за оцењивање 
пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и 
суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите 
вода, утврђује се садржина и форма обрасца за оцењивање пријаве 
предлога пројекта и појединачни критеријуми за оцену пројеката 
и доделу средстава путем јавног конкурса за финансирање и 
суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите 
вода (у даљем тексту: образац за оцењивање).

Члан 2.

Образац за оцењивање сачињава се у табеларној форми.

Члан 3.

Поред броја пријаве, датума пријаве, подносиоца пријаве и 
назива пројекта, образац за оцењивање обавезно садржи:

1.  ПОДАТКЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 
НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ:

- испуњеност услова за учешће на јавном конкурсу, према 
следећем:

- да ли је пријава поднета благовремено,
- да ли је подносилац пријаве јединица локалне самоупра-

ве,
- да ли је пројекат у складу са циљевима и наменом јавног 

конкурса,
- да ли је израђена техничка документација,
- да ли је издат важећи акт надлежног органа којим се одо-

брава грађење или извођење радова,
- закључак, у коме треба да стоји да ли су испуњени усло-

ви за учешће на јавном конкурсу,
- образложење;

2. ПОДАТКЕ О ТЕХНИЧКОЈ ИСПРАВНОСТИ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

- испуњеност захтева јавног конкурса у погледу следеће 
техничке документације:

1. уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашће-
ног лица подносиоца пријаве Образац пријаве предлога 
пројекта П.В1.01 у два оригинална примерка,

2. копија главне свеске техничке документације у завис-
ности од класе и намене објекта (главна свеска идејног 
пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, 
главна свеска пројекта за извођење) (свака страна копије 
оверена и потписана од стране овлашћеног лица подно-
сиоца пријаве),

3. копија изјаве вршиоца техничке контроле са резиме-
ом извештаја техничке контроле из извода пројекта за 
грађевинску дозволу (свака страна копије оверена и пот-
писана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),

• уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим 
се одобрава извођење радова издато пре ступања на сна-
гу Закона о изменама Закона о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 145/2014), достављају се: копије 
насловних страна свих делова техничке документације 



15. јануар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 2 - Страна 29

садржане у грађевинској дозволи, односно решењу којим 
се одобрава извођење радова и копије страна са ове-
ром техничке контроле и надлежног органа за издавање 
грађевинске дозволе, односно решења којим се одобрава 
извођење радова (уместо докумената наведених под тач-
кама 2 и 3) (свака страна копије оверена и потписана од 
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),

4. копија важећег акта надлежног органа којим се одобрава 
грађење или извођење радова (свака страна копије ове-
рена и потписана од стране овлашћеног лица подносио-
ца пријаве),

• уколико су радови по издатом акту надлежног органа 
којим се одобрава грађење или извођење радова запо-
чети, доставља се копија пријаве радова (свака страна 
копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве),

5. предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, 
оверен и потписан од стране одговорног пројектанта, не 
старији од шест месеци са нумерисаним странама, 

• уколико је закључен уговор о извођењу радова, уместо 
предмера и предрачуна радова достављају се: копија уго-
вора о извођењу радова, копија прихваћене понуде (об-
разац понуде са обрасцем структуре понуђене цене, од-
носно са обрасцем предмера и предрачуна радова) и ко-
пија последње плаћене привремене ситуације или аван-
сног предрачуна са доказом о извршеном плаћању (из-
вод рачуна) (свака страна копије оверена и потписана од 
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),

6. копија потврде о пореском идентификационом броју 
подносиоца пријаве (копија оверена и потписана од стра-
не овлашћеног лица подносиоца пријаве),

- закључак, у коме треба да стоји да ли је достављена до-
кументација комплетна и технички исправна,

- образложење; 

3. ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА ПРЕМА КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 
ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, према 
следећем:

А. ОПШТИ УТИЦАЈ И ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА, који се бодује 
до максималних 30 бодова, при чему се оцењује:

1. Значај пројекта, максимално до 6 бодова:
- пројекат је од регионалног значаја – 6 бодова;
- пројекат је од локалног значаја – 3 бода;

2. Повезаност пројекта са стратешким домументима, 
максимално до 6 бодова:

- пројекат је усклађен са стратешким документима – 6 бо-
дова;

- пројекат није усклађен са стратешким документима – 0 
бодова;

- нису идентификована стратешка документа – 0 бодова;

3. Степен развијености локалне самоуправе на чијој територији 
се реализује пројекат, максимално до 6 бодова:

- трећа и четврта група развијености – 6 бодова;
- друга и прва група развијености – 3 бода;

4. Међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројекта, 
максимално до 6 бодова:

- да ли су општи циљ и специфични циљеви јасно дефини-
сани и повезани, да – 1 бод, не – 0 бодова;

- да ли су очекивани резултати јасно дефинисани и објек-
тивно мерљиви на основу индикатора,   да – 2 бода, де-
лимично – 1 бод, не – 0 бодова;

- да ли опис стања јасно и у довољној мери идентификује 
проблеме на које пројекат настоји да одговори, да – 1 бод, 
не – 0 бодова;

- да ли су корисници јасно дефинисани, да – 1 бод, не – 0 
бодова;

- да ли су планиране активности јасне и одговарајуће и ус-
клађене са циљевима и очекиваним резултатима, да – 1 
бод, не – 0 бодова;

5. Очекивани ефекти пројекта, максимално до 6 бодова:
- достављени подаци указују да ће пројекат имати позитивне 

ефекте на квалитет живота локалног становништва/животну 
средину, односно развој региона/локалне самоуправе – 6 бодова;

- достављени подаци не указују да ће пројекат имати пози-
тивне ефекте на квалитет живота локалног становништ-
ва/животну средину, односно развој региона/локалне са-
моуправе – 0 бодова 

В. ОПРАВДАНОСТ ПРОЈЕКТА, која се бодује до 
максималних 20 бодова, при чему се оцењује:

1. Степен суфинансирања пројекта, максимално до 10 бодова:
- преко 45% учешћа у финансирању извођења радова – 10 

бодова;
- од 35-45% учешћа у финансирању извођења радова – 8 

бодова;
- од 25-35% учешћа у финансирању извођења радова – 6 

бодова;
- од 15-25% учешћа у финансирању извођења радова – 4 бода;
- до 15% учешћа у финансирању извођења радова – 2 бода;
- без суфинансирања – 0 бодова;

2. Однос трошкова и очекиваних резултата, максимално до 10 
бодова:

- однос процењених трошкова и очекиваних резултата је 
задовољавајући – 10 бодова;

- однос процењених трошкова и очекиваних резултата је 
делимично задовољавајући – 5 бодова;

- однос процењених трошкова и очекиваних резултата 
није задовољавајући – 0 бодова;

С. ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА, која се бодује до максималних 
20 бодова, при чему се оцењује:

1. Финансијска одрживост, максимално до 10 бодова:
- достављени подаци у потпуности указују да ће пројекат 

испунити критеријум одрживости – 10 бодова;
- достављени подаци делимично указују да ће пројекат ис-

пунити критеријум одрживости – 5 бодова;
- достављени подаци не указују да ће пројекат испунити 

критеријум одрживости – 0 бодова;

2. Институционална одрживост, максимално до 10 бодова:
- достављени подаци у потпуности указују да ће пројекат 

испунити критеријум одрживости – 10 бодова;
- достављени подаци делимично указују да ће пројекат ис-

пунити критеријум одрживости – 5 бодова;
- достављени подаци не указују да ће пројекат испунити 

критеријум одрживости – 0 бодова;

D. СТЕПЕН РИЗИКА И ИЗВОДЉИВОСТ ПРОЈЕКТА, а 
који се бодује до максималних 30 бодова, при чему се оцењује:

1. Процена ризика, максимално до 15 бодова:
- идентификовани су ризици и корективне активности у 

свим фазама реализације пројекта– 15 бодова;
- нису идентификовани ризици и корективне активности у 

свим фазама реализације пројекта– 10 бодова;
- нису идентификовани ризици и корективне активности – 

0 бодова;

2. Изводљивост пројекта, максимално до 15 бодова:
- закључен уговор о извођењу радова – 15 бодова;
- поступак јавне набавке радова није покренут – 0 бодова;
- закључак, у коме треба да стоји укупан број бодова,
- образложење;

4. ПРЕДЛОГ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, који садржи:

- тражени износ средстава,
- одобрени износ средстава,
- образложење.

Образац за оцењивање садржи и место и датум, као и име и 
презиме и потпис председника и чланова Комисије за стручни 
преглед и оцену пројеката.
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Члан 4.

Саставни део ове одлуке је Образац П.В1.02 за оцењивање 
пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и 
суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите 
вода број 136-401-98/2021-03/4 од 14.01.2021. године.

Члан 5.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине“.

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

БРОЈ: 136-401-98/2021-03/3
ДАТУМ: 14.01.2021. године

ДИРЕКТОР
Недељко Ковачевић

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 

ВОДОСНАБДЕВАЊА И ЗАШТИТЕ ВОДА
 број 136-401-98/2021-03/4 од 14.01.2021. године

Број пријаве (Управа за капитална улагања)

Датум пријаве (Управа за капитална улагања)

Подносилац пријаве

Назив пројекта

1.

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

РБ Услов за учешће на јавном конкурсу ДА НЕ

1. Пријава је поднета благовремено

2. Подносилац пријаве је јединица локалне самоуправе

3. Пројекат је у складу са циљевима и наменом јавног конкурса

4. Израђена је техничка документација

5. Издат је важећи акт надлежног органа којим се одобрава грађење или извођење 
радова

ЗАКЉУЧАК

Услови за учешће на јавном конкурсу су испуњени

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
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2.

ТЕХНИЧКА ИСПРАВНОСТ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

РБ Назив документа ДА НЕ

1. Уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица подносиоца прија-
ве Образац пријаве предлога пројекта П.В1.01 у два оригинална примерка

2.

Копија главне свеске техничке документације у зависности од класе и намене 
објекта (главна свеска идејног пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску дозво-
лу, главна свеска пројекта за извођење) (свака страна копије оверена и потписана од 
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве)

3.
Копија изјаве вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја техничке кон-

троле из извода пројекта за грађевинску дозволу (свака страна копије оверена и пот-
писана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве)

2а, 3а

Уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим се одобрава извођење ра-
дова издато пре ступања на снагу Закона о изменама Закона о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС“, број 145/2014), достављају се: копије насловних страна свих делова 
техничке документације садржане у грађевинској дозволи, односно решењу којим се 
одобрава извођење радова и копије страна са овером техничке контроле и надлеж-
ног органа за издавање грађевинске дозволе, односно решења којим се одобрава 
извођење радова (уместо документације наведене под тачкама 2 и 3) (свака страна 
копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве)

4.
Копија важећег акта надлежног органа којим се одобрава грађење или извођење 

радова (свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подно-
сиоца пријаве)

4а
Уколико су радови по издатом акту надлежног органа којим се одобрава грађење 

или извођење радова започети, доставља се копија пријаве радова (свака страна ко-
пије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве)

5. Предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, оверен и потписан од 
стране одговорног пројектанта, не старији од шест месеци са нумерисаним странама

5а

Уколико је закључен уговор о извођењу радова, уместо предмера и предрачуна 
радова достављају се: копија уговора о извођењу радова, копија прихваћене понуде 
(образац понуде са обрасцем структуре понуђене цене, односно са обрасцем предме-
ра и предрачуна радова) и копија последње плаћене привремене ситуације или аванс-
ног предрачуна са доказом о извршеном плаћању (извод рачуна) (свака страна копије 
оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве)

6. Копија потврде о пореском идентификационом броју подносиоца пријаве
(копија оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве)

ЗАКЉУЧАК

Достављена документација је комплетна и технички исправна

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
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3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

РБ Критеријум
Максималан 

број 
бодова

Остварени 
број бодова

A. Општи утицај и значај пројекта 30

1.
Значај пројекта 

• Пројекат је од регионалног значаја - 6 бодова
• Пројекат је од локалног значаја - 3 бода

6

2.

Повезаност пројекта са стратешким документима
• Пројекат је усклађен са стратешким документима– 6 бодова
• Пројекат није усклађен са стратешким документима - 0 бодова
• Нису идентификована стратешка документа - 0 бодова

6

3.

Степен развијености локалне самоуправе на чијој територији се реализује 
пројекат

• Трећа и четврта група развијености - 6 бодова
• Друга и прва група развијености - 3 бода

6

4.

Међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројекта
• Да ли су општи циљ и специфични циљеви јасно дефинисани и повезани?        

Да – 1 бод; Не – 0 бодова
• Да ли су очекивани резултати јасно дефинисани и објективно мерљиви на 

основу индикатора? Да – 2 бодa; Делимично - 1 бод; Не – 0 бодова
• Да ли опис стања јасно и у довољној мери идентификује проблеме на које 

пројекат настоји да одговори? Да – 1 бод; Не – 0 бодова
• Да ли су корисници јасно дефинисани? Да – 1 бод; Не – 0 бодова
• Да ли су планиране активности јасне и одговарајуће и усклађене са циљеви-

ма и очекиваним резултатима?  Да – 1 бод; Не – 0 бодова

6

5.

Очекивани ефекти пројекта
• Достављени подаци указују да ће пројекат имати позитивне ефекте на ква-

литет живота локалног становништва/животну средину, односно развој ре-
гиона/локалне самоуправе - 6 бодова

• Достављени подаци не указују да ће пројекат имати позитивне ефекте на 
квалитет живота локалног становништва/животну средину, односно развој 
региона/локалне самоуправе - 0 бодова

6

B. Оправданост пројекта 20

1.

Степен суфинансирања пројекта
• преко 45% учешћа у финансирању извођења радова – 10 бодова
• од 35-45% учешћа у финансирању извођења радова – 8 бодова
• од 25-35% учешћа у финансирању извођења радова – 6 бодова
• од 15-25% учешћа у финансирању извођења радова – 4 бода
• до 15% учешћа у финансирању извођења радова – 2 бода
• без  суфинансирања – 0 бодова

10

РБ Критеријум
Максималан 

број 
бодова

Остварени 
број бодова

2.

Однос трошкова и очекиваних резултата
• Однос процењених трошкова и очекиваних резултата је задовољавајући –           

10 бодова
• Однос процењених трошкова и очекиваних резултата је делимично задо-

вољавајући - 5 бодова
• Однос процењених трошкова и очекиваних резултата није задовољавајући –        

0 бодова

10

C. Одрживост пројекта 20

1.

Финансијска одрживост
• Достављени подаци у потпуности указују да ће пројекат испунити крите-

ријум одрживости – 10 бодова
• Достављени подаци делимично указују да ће пројекат испунити критеријум 

одрживости – 5 бодова
• Достављени подаци не указују да ће пројекат испунити критеријум одржи-

вости – 0 бодова

10
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3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

2.

Институционална одрживост 
• Достављени подаци у потпуности указују да ће пројекат испунити крите-

ријум одрживости – 10 бодова
• Достављени подаци делимично указују да ће пројекат испунити критеријум 

одрживости – 5 бодова
• Достављени подаци не указују да ће пројекат испунити критеријум одржи-

вости – 0 бодова

10

D. Степен ризика и изводљивост пројекта 30

1.

Процена ризика
• Идентификовани су ризици и корективне активности у свим фазама реали-

зације пројекта – 15 бодова
• Нису идентификовани ризици и корективне активности у свим фазама реа-

лизације пројекта – 10 бодова
• Нису идентификовани ризици и корективне активности - 0 бодова

15

2.
Изводљивост пројекта

• Закључен уговор о извођењу радова – 15 бодова
• Поступак јавне набавке радова није покренут – 0 бодова

15

ЗАКЉУЧАК

Укупан број бодова 100

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

4.

ПРЕДЛОГ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

ТРАЖЕНИ ИЗНОС СРЕДСТАВА

ОДОБРЕНИ ИЗНОС СРЕДСТАВА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Место и датум:

__________________________

КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНИ ПРЕГЛЕД
И ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Име и презиме, председник Комисије

__________________________________

Име и презиме, члан

__________________________________

Име и презиме, члан

__________________________________
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34.

На основу члана 5. став 2. Одлуке о поступку избора, крите-
ријумима за избор и реализацији пројеката које финансира Упра-
ва за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2021. 
години („Службени лист АП Војводине“, број 1/2021) и члана 4. 
став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о образовању Управе за 
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине („Службени 
лист АП Војводине“, број 54/2014), директор Управе за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине доноси

ОДЛУКУ
О САДРЖИНИ И ФОРМИ 

ОБРАСЦА 
ПРИЈАВЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 

НА ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

У OБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ 
И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

Члан 1.

Одлуком о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројек-
та на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката 
у области локалног и регионалног економског развоја утврђује се 
садржина и форма обрасца за пријаву на јавни конкурс за финан-
сирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регио-
налног економског развоја (у даљем тексту: образац за пријаву).

Члан 2.

Образац за пријаву сачивања се у табеларној форми.

Члан 3.

Поред назива и броја јавног конкурса и броја и датума пријаве, 
образац за пријаву обавезно садржи и:

1. ОПШТE ПОДАТКЕ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ:
- подносилац пријаве пројекта: назив подносиоца пријаве, 

округ, адреса, матични број, ПИБ, број рачуна, одговор-
но лице и функција, контакт телефон, интернет страни-
ца, адреса електронске поште;

2. ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ПРОЈЕКТУ:
- назив пројекта,
- место реализације,
- врста пројекта: регионални или локални,
- укупна вредност пројекта, изражена у РСД са обрачуна-

тим порезом на додату вредност, процентуално, према 
следећем:

• износ тражених средстава од Управе за капитална ула-
гања АП Војводине у 2021. години,

• износ сопствених средстава у 2021. години,
• износ средстава из других извора у 2021. години,
• износ планираних средстава за реализацију пројекта у на-

редним буџетским годинама (у случају вишегодишњег 
планирања капиталног пројекта у буџету за 2021. годину),

• укупан буџет пројекта,

3. ЦИЉЕВЕ ПРОЈЕКТА, СТРАТЕШКИ ОКВИР, ОЧЕКИ-
ВАНЕ РЕЗУЛТАТЕ И КОРИСНИКЕ, према следећем:

- у оквиру циљева пројекта треба да се налази општи циљ 
и специфични циљеви,

- у оквиру стратешког оквира треба да се налази конзис-
тентност/усклађеност пројекта са стратешким докумен-
тима, и то назив стратешког документа и конзистент-
ност/усклађеност пројекта са стратешким документом 
(упутити подносиоца пријаве да кратко и јасно покаже 
конзистентност/усклађеност пројекта са стратешким до-
кументом навођењем одговарајућих приоритета/циљева 
и/или активности/мера чијем испуњењу пројекат допри-
носи),

- у оквиру очекиваних резултата треба да се налази резул-
тат, индикатор резултата и извор провере,

- у оквиру информација о корисницима треба да се налазе 
директни корисници (назив и број) и индиректни корис-
ници (назив и процена броја);

4. ОПИС ПРОЈЕКТА, према следећем:
- опис тренутног стања - разлози за покретање пројекта 

(ограничити на највише ½ странице),
- технички опис пројекта (ограничити на највише ½ стра-

нице),
- очекивани ефекти након реализације пројекта (ограни-

чити на највише ½ странице),
- одрживост пројекта (упутити подносиоца пријаве да на-

веде како ће се обезбедити финансијска и институцио-
нална одрживост након улагања тражених средстава) - 
ограничити на највише ½ странице,

- план активности у 2021. години (активност, износ сред-
става потребан за реализацију активности са ПДВ, извор 
финансирања, период спровођења активности - оквирни 
датум почетка и завршетка),

- план јавних набавки у 2021. години (предмет јавне на-
бавке и врста поступка, процењена вредност без ПДВ-а, 
извор финансирања, оквирни датум покретања поступка 
и закључења уговора),

- анализа ризика (ризик, вероватноћа (висока/средња/
ниска), утицај (висок/средњи/низак), корективне актив-
ности);

5. ПРОВЕРУ КОМПЛЕТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
КОЈА СЕ ДОСТАВЉА НА ЈАВНИ КОНКУРС, упутити под-
носица пријаве да обележи коју документацију доставља, пре-
ма следећем:

1. уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашће-
ног лица подносиоца пријаве Образац пријаве предлога 
пројекта П.ЕР1.01,

2. копија главне свеске техничке документације у завис-
ности од класе и намене објекта (главна свеска идејног 
пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, 
главна свеска пројекта за извођење) (свака страна копије 
оверена и потписана од стране овлашћеног лица подно-
сиоца пријаве),

3. копија изјаве вршиоца техничке контроле са резиме-
ом извештаја техничке контроле из извода пројекта за 
грађевинску дозволу (свака страна копије оверена и пот-
писана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),

• уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим 
се одобрава извођење радова издато пре ступања на сна-
гу Закона о изменама Закона о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 145/2014), достављају се: копије 
насловних страна свих делова техничке документације 
садржане у грађевинској дозволи, односно решењу којим 
се одобрава извођење радова и копије страна са овером 
техничке контроле и овером надлежног органа за изда-
вање грађевинске дозволе, односно решења којим се одо-
брава извођење радова (уместо документације наведене 
под тачкама 2 и 3) (свака страна копије оверена и потпи-
сана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),

4. копија важећег акта надлежног органа којим се одобрава 
грађење или извођење радова (свака страна копије ове-
рена и потписана од стране овлашћеног лица подносио-
ца пријаве),

• уколико су радови по издатом акту надлежног органа 
којим се одобрава грађење или извођење радова запо-
чети, доставља се копија пријаве радова (свака страна 
копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве),

5. предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, 
оверен и потписан од стране одговорног пројектанта, не 
старији од шест месеци са нумерисаним странама,

6. копија потврде о пореском идентификационом броју 
подносиоца пријаве (копија оверена и потписана од стра-
не овлашћеног лица подносиоца пријаве).
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Члан 4.

Саставни део обрасца за пријаву чини Изјава одговорног лица 
подносиоца пријаве, са следећом садржином:

„Као одговорно лице подносиоца Пријаве, под пуном кривич-
ном и материјалном одговорношћу,  изјављујем следеће:

1. Да подношењем ове Пријаве прихватамо све услове ут-
врђене јавним конкурсом за финансирање и суфинанси-
рање пројеката у области локалног и регионалног еко-
номског развоја број 136-401-99/2021-03/4 од 14.01.2021. 
године и Одлуком о поступку избора, критеријумима за 
избор и реализацији пројеката које финансира Управа за 
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 
2021. години („Сл. лист АП Војводине“, број 1/2021);

2. Да смо упознати и сагласни да Управа за капитална ула-
гања Аутономне покрајине Војводине није у обавези да 
одобри и финансира предложени пројекат;

3. Да су сви подаци наведени у обрасцу Пријаве истинити 
и веродостојни; 

4. Да ће се средства добијена за реализацију пројекта кори-
стити искључиво за намене за које су додељена;

5. Да смо упознати да додељена средства подлежу контро-
ли примене закона у области материјално-финансијског 
пословања и наменског и законитог коришћења средста-
ва, коју обавља служба буџетске инспекције Аутономне 
покрајине Војводине и да ћемо истој омогућити несмета-
ну контролу наменског и законитог коришћења додеље-
них средстава;

6. Да ће се у случају утврђивања ненаменског коришћења 
додељених средстава иста вратити у буџет Аутономне 
покрајине Војводине;

7. Да ће на свим јавним наступима, у публикацијама и дру-
гом штампаном материјалу или на други одговарајући 
начин бити објављено да је пројекат финансиран сред-
ствима Аутономне покрајине Војводине, Управе за капи-
тална улагања Аутономне покрајине Војводине;

8. Да правоснажном судском одлуком не постоји обаве-
за повраћаја средстава додељених у претходном перио-
ду као учеснику конкурса за доделу средстава из буџета 
Аутономне покрајине Војводине;

9. Да ће предлагач пројекта обезбедити стручни надзор над 
извођењем радова и Комисију за технички преглед објек-
та у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлу-
ка УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 
- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020).

У изјави треба да буде наведено место и датум давања изјаве, 
као и да иста буде снабдевена печатом и потписом одговорног 
лица подносиоца пријаве.

Члан 5.

Саставни део ове Одлуке је Образац П.ЕР1.01 Пријава предло-
га пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање 
пројеката у области локалног и регионалног економског развоја 
број 136-401-99/2021-03/4 од 14.01.2021. године.

Члан 6.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

БРОЈ: 136-401-99/2021-03/2
ДАТУМ: 14.01.2021. године

ДИРЕКТОР
Недељко Ковачевић

ПРИЈАВА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 

ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
број 136-401-99/2021-03/4 од 14.01.2021. године

Број пријаве (Подносилац пријаве уноси број под којим је пријава заведена код 
подносиоца)

Датум пријаве (Подносилац уноси датум под којим је пријава заведена код подно-
сиоца)

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

1.1

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ПРОЈЕКТА

Назив подносиоца пријаве

Округ

Адреса

Матични број

ПИБ

Број рачуна

Одговорно лице и функција

Контакт телефон

Интернет страница

Адреса електронске поште
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2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

2.1 НАЗИВ ПРОЈЕКТА

2.2 МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

2.3
ВРСТА ПРОЈЕКТА

Регионални Локални

2.4

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

Износ тражених средстава 
од Управе за капитална улагања 
АП Војводине у 2021. години

дин

%

Износ сопствених средстава
у 2021. години

дин  

%

Износ средстава из других 
извора у 2021. години

дин

%

Износ планираних средстава за 
реализацију пројекта у наредним 
буџетским годинама
(у случају вишегодишњег планирања 
капиталног пројекта у буџету за 2021. 
годину)

дин

%

Укупан буџет пројекта
дин

%

Напомена: Сви износи су са обрачунатим порезом на додату вредност. 

3. ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА, СТРАТЕШКИ ОКВИР, ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ И КОРИСНИЦИ

3.1

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ

РБ Специфични циљеви

1.

2.

3.

...
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3.2

КОНЗИСТЕНТНОСТ/УСКЛАЂЕНОСТ ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА 

РБ Назив стратешког документа

Конзистентност/усклађеност пројекта са стратешким 
документом

(Кратко и јасно показати конзистентност/ усклађеност 
пројекта са стратешким документом навођењем одговарајућих 

приоритета/циљева и/или активности/мера чијем испуњењу 
пројекат доприноси)

1.

2.

3.

...

3.3

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

РБ Резултат Индикатор резултата Извор провере

1.

2.

3.

...

3.4

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРИСНИЦИМА 

Директни корисници

РБ Назив Број

1.

2.

...

Индиректни корисници

РБ Назив Процена броја

1.

2.

...

4. ОПИС ПРОЈЕКТА

4.1

ОПИС ТРЕНУТНОГ СТАЊА - РАЗЛОЗИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране)
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4.2

ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране)

4.3

ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ НАКОН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране)

4.4

ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране)
(Навести како ће се обезбедити финансијска и институционална одрживост након улагања тражених средстава)

4.5

ПЛАН АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

РБ Активност

Износ средстава 
потребан за 
реализацију 

активности са 
ПДВ-ом

Извор 
финансирања

Период спровођења активности

Оквирни 
датум почетка

Оквирни 
датум 

завршетка

1.

2.

3.

...

4.6

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2021. ГОДИНИ 

РБ Предмет јавне набавке и врста 
поступка

Процењена 
вредност без 

ПДВ-а

Извор 
финансирања 

Оквирни датум

покретања 
поступка

закључења 
уговора

1.

2.

...
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4.7

АНАЛИЗА РИЗИКА

РБ Ризик
Вероватноћа

(висока/ средња/ 
ниска)

Утицај
(висок/ 
средњи/ 
низак)

Корективне активности

1.

2.

...

5. ПРОВЕРА КОМПЛЕТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА НА ЈАВНИ КОНКУРС

5.1

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

РБ Назив документа Потребан број 
примерака ДА НЕ

1. Уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица под-
носиоца пријаве Образац пријаве предлога пројекта П.ЕР1.01

2 (оригинална 
примерка)

2.

Копија главне свеске техничке документације у зависности од класе 
и намене објекта (главна свеска идејног пројекта, главна свеска пројекта 
за грађевинску дозволу, главна свеска пројекта за извођење)

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве)

1

3.

Копија изјаве вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја 
техничке контроле из извода пројекта за грађевинску дозволу 

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве)

1

2a, 3a

Уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим се одобрава 
извођење радова издато пре ступања на снагу Закона о изменама Закона 
о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 145/2014), достављају 
се:

копије насловних страна свих делова техничке документације садр-
жане у грађевинској дозволи, односно решењу којим се одобрава из-
вођење радова и копије страна са овером техничке контроле и надлеж-
ног органа за издавање грађевинске дозволе, односно решења којим се 
одобрава извођење радова (уместо документације наведене под тачкама 
2 и 3)

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве)

1

4.

Копија важећег акта надлежног органа којим се одобрава грађење 
или извођење радова

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве)

1

4а

Уколико су радови по издатом акту надлежног органа којим се одо-
брава грађење или извођење радова започети, доставља се копија прија-
ве радова

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве)

1

5.
Предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, оверен и 

потписан од стране одговорног пројектанта, не старији од шест месеци 
са нумерисаним странама

1 (оригинални 
примерак)

6.

Копија потврде о пореском идентификационом броју подносиоца 
пријаве

(копија оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца 
пријаве)

1

Напомена: Попуњава подносилац пријаве
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И З Ј А В А

Као одговорно лице подносиоца Пријаве, под пуном кривич-
ном и материјалном одговорношћу, изјављујем следеће:

1. Да подношењем ове Пријаве прихватамо све услове ут-
врђене јавним конкурсом за финансирање и суфинанси-
рање пројеката у области локалног и регионалног еко-
номског развоја број 136-401-99/2021-03/4 од 14.01.2021. 
године и Одлуком о поступку избора, критеријумима за 
избор и реализацији пројеката које финансира Управа за 
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 
2021. години („Сл. лист АП Војводине“, број 1/2021);

2. Да смо упознати и сагласни да Управа за капитална ула-
гања Аутономне покрајине Војводине није у обавези да 
одобри и финансира предложени пројекат;

3. Да су сви подаци наведени у обрасцу Пријаве истинити 
и веродостојни;

4. Да ће се средства добијена за реализацију пројекта кори-
стити искључиво за намене за које су додељена; 

5. Да смо упознати да додељена средства подлежу контро-
ли примене закона у области материјално-финансијског 
пословања и наменског и законитог коришћења средста-
ва, коју обавља служба буџетске инспекције Аутономне 

покрајине Војводине и да ћемо истој омогућити несмета-
ну контролу наменског и законитог коришћења додеље-
них средстава;

6. Да ће се у случају утврђивања ненаменског коришћења 
додељених средстава иста вратити у буџет Аутономне 
покрајине Војводине;

7. Да ће на свим јавним наступима, у публикацијама и дру-
гом штампаном материјалу или на други одговарајући 
начин бити објављено да је пројекат финансиран сред-
ствима Аутономне покрајине Војводине, Управе за капи-
тална улагања Аутономне покрајине Војводине;

8. Да правоснажном судском одлуком не постоји обаве-
за повраћаја средстава додељених у претходном перио-
ду као учеснику конкурса за доделу средстава из буџета 
Аутономне покрајине Војводине;

9. Да ће предлагач пројекта обезбедити стручни надзор над 
извођењем радова и Комисију за технички преглед објек-
та у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - од-
лука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 
- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020).

_________________________________________ М.П. _________________________________________

Место и датум (потпис одговорног лица подносиоца Пријаве)

35.

На основу члана 10. став 2, а у вези са чланом 7. став 1. Одлуке 
о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката 
које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине у 2021. години („Службени лист АП Војводине“, брoj 
1/2021) и члана 4. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 54/2014), директор 
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине доноси

ОДЛУКУ
 О САДРЖИНИ И ФОРМИ ОБРАСЦА 

ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ 
ПРИЈАВЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 

НА ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ 
ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

Члан 1.

Одлуком о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве 
предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање 
пројеката у области локалног и регионалног економског развоја, 
утврђује се садржина и форма обрасца за оцењивање пријаве предлога 
пројекта и појединачни критеријуми за оцену пројеката и доделу 
средстава путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање 
пројеката у области локалног и регионалног економског развоја (у 
даљем тексту: образац за оцењивање).

Члан 2.

Образац за оцењивање сачињава се у табеларној форми.

Члан 3.

Поред броја пријаве, датума пријаве, подносиоца пријаве и 
назива пројекта, образац за оцењивање обавезно садржи:

1. ПОДАТКЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 
НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ:

- испуњеност услова за учешће на јавном конкурсу, према 
следећем:

- да ли је пријава поднета благовремено,
- да ли је подносилац пријаве јединица локалне самоуправе,
- да ли је пројекат у складу са циљевима и наменом јавног 

конкурса,
- да ли је израђена техничка документација,
- да ли је издат важећи акт надлежног органа којим се одо-

брава грађење или извођење радова,
- закључак, у коме треба да стоји да ли су испуњени усло-

ви за учешће на јавном конкурсу,
- образложење;

2. ПОДАТКЕ О ТЕХНИЧКОЈ ИСПРАВНОСТИ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

- испуњеност захтева јавног конкурса у погледу следеће 
техничке документације:

1. уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашће-
ног лица подносиоца пријаве Образац пријаве предлога 
пројекта П.ЕР1.01 у два оригинална примерка,

2. копија главне свеске техничке документације у зависности 
од класе и намене објекта (главна свеска идејног пројекта, 
главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, главна све-
ска пројекта за извођење) (свака страна копије оверена и 
потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),

3. копија изјаве вршиоца техничке контроле са резиме-
ом извештаја техничке контроле из извода пројекта за 
грађевинску дозволу (свака страна копије оверена и пот-
писана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),

• уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим 
се одобрава извођење радова издато пре ступања на сна-
гу Закона о изменама Закона о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 145/2014), достављају се: копије 
насловних страна свих делова техничке документације 
садржане у грађевинској дозволи, односно решењу којим 
се одобрава извођење радова и копије страна са ове-
ром техничке контроле и надлежног органа за издавање 
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грађевинске дозволе, односно решења којим се одобрава 
извођење радова (уместо докумената наведених под тач-
кама 2 и 3) (свака страна копије оверена и потписана од 
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),

4. копија важећег акта надлежног органа којим се одобрава 
грађење или извођење радова (свака страна копије оверена и 
потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),

• уколико су радови по издатом акту надлежног органа којим се 
одобрава грађење или извођење радова започети, доставља се 
копија пријаве радова (свака страна копије оверена и потпи-
сана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),

5. предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, 
оверен и потписан од стране одговорног пројектанта, не 
старији од шест месеци са нумерисаним странама, 

6. копија потврде о пореском идентификационом броју 
подносиоца пријаве (копија оверена и потписана од стра-
не овлашћеног лица подносиоца пријаве),

- закључак, у коме треба да стоји да ли је достављена до-
кументација комплетна и технички исправна,

- образложење;

3. ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА ПРЕМА КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 
ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, према 
следећем:

А. ОПШТИ УТИЦАЈ И ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА, који се бодује 
до максималних 30 бодова, при чему се оцењује:

1. Значај пројекта, максимално до 6 бодова:
- пројекат је од регионалног значаја – 6 бодова;
- пројекат је од локалног значаја – 3 бода;

2. Повезаност пројекта са стратешким домументима, 
максимално до 6 бодова:

- пројекат је усклађен са стратешким документима – 6 бодова;
- пројекат није усклађен са стратешким документима – 0 

бодова;
- нису идентификована стратешка документа – 0 бодова;

3. Степен развијености локалне самоуправе на чијој територији 
се реализује пројекат, максимално до 6 бодова:

- трећа и четврта група развијености – 6 бодова;
- друга и прва група развијености – 3 бода;

4. Међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројекта, 
максимално до 6 бодова:

- да ли су општи циљ и специфични циљеви јасно дефини-
сани и повезани, да – 1 бод, не – 0 бодова;

- да ли су очекивани резултати јасно дефинисани и објек-
тивно мерљиви на основу индикатора,   да – 2 бода, де-
лимично – 1 бод, не – 0 бодова;

- да ли опис стања јасно и у довољној мери идентификује 
проблеме на које пројекат настоји да одговори, да – 1 бод, 
не – 0 бодова;

- да ли су корисници јасно дефинисани, да – 1 бод, не – 0 
бодова;

- да ли су планиране активности јасне и одговарајуће и ус-
клађене са циљевима и очекиваним резултатима, да – 1 
бод, не – 0 бодова;

5. Очекивани ефекти пројекта, максимално до 6 бодова:
- достављени подаци указују да ће пројекат имати позитивне 

ефекте на развој региона/локалне самоуправе – 6 бодова;
- достављени подаци не указују да ће пројекат имати по-

зитивне ефекте на развој региона/локалне самоуправе – 
0 бодова 

В. ОПРАВДАНОСТ ПРОЈЕКТА, која се бодује до 
максималних 20 бодова, при чему се оцењује:

1. Степен суфинансирања пројекта, максимално до 10 бодова:
- преко 45% учешћа у финансирању извођења радова – 10 

бодова;
- од 35-45% учешћа у финансирању извођења радова – 8 

бодова;
- од 25-35% учешћа у финансирању извођења радова – 6 

бодова;

- од 15-25% учешћа у финансирању извођења радова – 4 бода;
- до 15% учешћа у финансирању извођења радова – 2 бода;
- без суфинансирања – 0 бодова;

2. Однос трошкова и очекиваних резултата, максимално до 10 
бодова:

- однос процењених трошкова и очекиваних резултата је 
задовољавајући – 10 бодова;

- однос процењених трошкова и очекиваних резултата је 
делимично задовољавајући – 5 бодова;

- однос процењених трошкова и очекиваних резултата 
није задовољавајући – 0 бодова;

С. ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА, која се бодује до максималних 
20 бодова, при чему се оцењује:

1. Финансијска одрживост, максимално до 10 бодова:
- достављени подаци у потпуности указују да ће пројекат 

испунити критеријум одрживости – 10 бодова;
- достављени подаци делимично указују да ће пројекат ис-

пунити критеријум одрживости – 5 бодова;
- достављени подаци не указују да ће пројекат испунити 

критеријум одрживости – 0 бодова;

2. Институционална одрживост, максимално до 10 бодова:
- достављени подаци у потпуности указују да ће пројекат 

испунити критеријум одрживости – 10 бодова;
- достављени подаци делимично указују да ће пројекат ис-

пунити критеријум одрживости – 5 бодова;
- достављени подаци не указују да ће пројекат испунити 

критеријум одрживости – 0 бодова;

D. СТЕПЕН РИЗИКА И ИЗВОДЉИВОСТ ПРОЈЕКТА, а 
који се бодује до максималних 30 бодова, при чему се оцењује:

1. Процена ризика, максимално до 15 бодова:
- идентификовани су ризици и корективне активности у 

свим фазама реализације пројекта– 15 бодова;
- нису идентификовани ризици и корективне активности у 

свим фазама реализације пројекта – 10 бодова;
- нису идентификовани ризици и корективне активности – 

0 бодова;

2. Изводљивост пројекта, максимално до 15 бодова:
- рок за завршетак радова до 120 календарских дана – 15 

бодова;
- рок за завршетак радова преко 120 календарских дана – 

0 бодова;
- закључак, у коме треба да стоји укупан број бодова,
- образложење;

4. ПРЕДЛОГ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, који садржи:
- тражени износ средстава,
- одобрени износ средстава,
- образложење.

Образац за оцењивање садржи и место и датум, као и име и 
презиме и потпис председника и чланова Комисије за стручни 
преглед и оцену пројеката.

Члан 4.

Саставни део ове одлуке је Образац П.ЕР1.02 за оцењивање 
пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и 
суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног 
економског развоја број 136-401-99/2021-03/4 од 14.01.2021. године.

Члан 5.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине“.

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

БРОЈ: 136-401-99/2021-03/3
ДАТУМ: 14.01.2021. године

ДИРЕКТОР
Недељко Ковачевић
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 

ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 
број 136-401-99/2021-03/4 од 14.01.2021. године

Број пријаве (Управа за капитална улагања)

Датум пријаве (Управа за капитална улагања)

Подносилац пријаве

Назив пројекта

1.

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

РБ Услов за учешће на јавном конкурсу ДА НЕ

1. Пријава је поднета благовремено

2. Подносилац пријаве је јединица локалне самоуправе

3. Пројекат је у складу са циљевима и наменом јавног конкурса

4. Израђена је техничка документација

5. Издат је важећи акт надлежног органа којим се одобрава грађење или извођење 
радова

ЗАКЉУЧАК

Услови за учешће на јавном конкурсу су испуњени

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
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2.

ТЕХНИЧКА ИСПРАВНОСТ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

РБ Назив документа ДА НЕ

1. Уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица подносиоца прија-
ве Образац пријаве предлога пројекта П.ЕР1.01 у два оригинална примерка

2.

Копија главне свеске техничке документације у зависности од класе и намене 
објекта (главна свеска идејног пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску дозво-
лу, главна свеска пројекта за извођење) (свака страна копије оверена и потписана од 
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве)

3.
Копија изјаве вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја техничке кон-

троле из извода пројекта за грађевинску дозволу (свака страна копије оверена и пот-
писана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве)

2a, 3a

Уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим се одобрава извођење ра-
дова издато пре ступања на снагу Закона о изменама Закона о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС“, број 145/2014), достављају се: копије насловних страна свих делова 
техничке документације садржане у грађевинској дозволи, односно решењу којим се 
одобрава извођење радова и копије страна са овером техничке контроле и надлежног 
органа за издавање грађевинске дозволе, односно решења којим се одобрава извођење 
радова (уместо документације наведене под тачкама 2 и 3) (свака страна копије ове-
рена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве)

4.
Копија важећег акта надлежног органа којим се одобрава грађење или извођење 

радова (свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подно-
сиоца пријаве)

4а
Уколико су радови по издатом акту надлежног органа којим се одобрава грађење 

или извођење радова започети, доставља се копија пријаве радова (свака страна ко-
пије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве)

5. Предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, оверен и потписан од 
стране одговорног пројектанта, не старији од шест месеци са нумерисаним странама 

6. Копија потврде о пореском идентификационом броју подносиоца пријаве
(копија оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве)

ЗАКЉУЧАК

Достављена документација је комплетна и технички исправна

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
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3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

РБ Критеријум
Максималан 

број 
бодова

Остварени 
број бодова

A. Општи утицај и значај пројекта 30

1.
Значај пројекта 

• Пројекат је од регионалног значаја - 6 бодова
• Пројекат је од локалног значаја - 3 бода

6

2.

Повезаност пројекта са стратешким документима
• Пројекат је усклађен са стратешким документима– 6 бодова
• Пројекат није усклађен са стратешким документима - 0 бодова
• Нису идентификована стратешка документа - 0 бодова

6

3.

Степен развијености локалне самоуправе на чијој територији се реализује 
пројекат

• Трећа и четврта група развијености - 6 бодова
• Друга и прва група развијености - 3 бода

6

4.

Међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројекта
• Да ли су општи циљ и специфични циљеви јасно дефинисани и повезани?        

Да – 1 бод; Не – 0 бодова
• Да ли су очекивани резултати јасно дефинисани и објективно мерљиви на ос-

нову индикатора? Да – 2 бода; Делимично 1 – бод; Не – 0 бодова
• Да ли опис стања јасно и у довољној мери идентификује проблеме на које 

пројекат настоји да одговори? Да – 1 бод; Не – 0 бодова
• Да ли су корисници јасно дефинисани? Да – 1 бод; Не – 0 бодова
• Да ли су планиране активности јасне и одговарајуће и усклађене са циљеви-

ма и очекиваним резултатима?  Да – 1 бод; Не – 0 бодова

6

5.

Очекивани ефекти пројекта
• Достављени подаци указују да ће пројекат имати позитивне ефекте на развој 

региона/локалне самоуправе - 6 бодова
• Достављени подаци не указују да ће пројекат имати позитивне ефекте на раз-

вој региона/локалне самоуправе - 0 бодова

6

B. Оправданост пројекта 20

1.

Степен суфинансирања пројекта
• преко 45% учешћа у финансирању извођења радова – 10 бодова
• од 35-45% учешћа у финансирању извођења радова – 8 бодова
• од 25-35% учешћа у финансирању извођења радова – 6 бодова
• од 15-25% учешћа у финансирању извођења радова – 4 бода
• до 15% учешћа у финансирању извођења радова – 2 бода
• без  суфинансирања – 0 бодова

10

РБ Критеријум
Максималан 

број 
бодова

Остварени 
број бодова

2.

Однос трошкова и очекиваних резултата
• Однос процењених трошкова и очекиваних резултата је задовољавајући –           

10 бодова
• Однос процењених трошкова и очекиваних резултата је делимично задовоља-

вајући – 5 бодова
• Однос процењених трошкова и очекиваних резултата није задовољавајући –        

0 бодова

10

C. Одрживост пројекта 20

1.

Финансијска одрживост
• Достављени подаци у потпуности указују да ће пројекат испунити крите-

ријум одрживости – 10 бодова
• Достављени подаци делимично указују да ће пројекат испунити критеријум 

одрживости – 5 бодова
• Достављени подаци не указују да ће пројекат испунити критеријум одржи-

вости – 0 бодова

10

2.

Институционална одрживост 
• Достављени подаци у потпуности указују да ће пројекат испунити крите-

ријум одрживости – 10 бодова
• Достављени подаци делимично указују да ће пројекат испунити критеријум 

одрживости – 5 бодова
• Достављени подаци не указују да ће пројекат испунити критеријум одржи-

вости – 0 бодова

10
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3. D. Степен ризика и изводљивост пројекта 30

1.

Процена ризика
• Идентификовани су ризици и корективне активности у свим фазама реализа-

ције пројекта – 15 бодова
• Нису идентификовани ризици и корективне активности у свим фазама реали-

зације пројекта – 10 бодова
• Нису идентификовани ризици и корективне активности - 0 бодова

15

2.
Изводљивост пројекта

• Рок за завршетак радова до 120 календарских дана – 15 бодова
• Рок за завршетак радова преко 120 календарских дана – 0 бодова

15

ЗАКЉУЧАК

Укупан број бодова 100

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

4.

ПРЕДЛОГ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

ТРАЖЕНИ ИЗНОС СРЕДСТАВА

ОДОБРЕНИ ИЗНОС СРЕДСТАВА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Место и датум:

__________________________

КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНИ ПРЕГЛЕД
И ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Име и презиме, председник Комисије

__________________________________

Име и презиме, члан

__________________________________

Име и презиме, члан

__________________________________
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36.

На основу члана 5. став 2. Одлуке о поступку избора, крите-
ријумима за избор и реализацији пројеката које финансира Упра-
ва за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2021. 
години („Службени лист АП Војводине“, број 1/2021) и члана 4. 
став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о образовању Управе за 
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине („Службени 
лист АП Војводине“, број 54/2014), директор Управе за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине доноси

ОДЛУКУ
 О САДРЖИНИ И ФОРМИ 

ОБРАСЦА 
ПРИЈАВЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 

НА ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

У OБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Члан 1.

Одлуком о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројек-
та на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката 
у области саобраћајне инфраструктуре утврђује се садржина и 
форма обрасца за пријаву на јавни конкурс за финансирање и су-
финансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре (у 
даљем тексту: образац за пријаву).

Члан 2.
Образац за пријаву сачивања се у табеларној форми.

Члан 3.

Поред назива и броја јавног конкурса и броја и датума пријаве, 
образац за пријаву обавезно садржи и:

1. ОПШТE ПОДАТКЕ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ:
- подносилац пријаве пројекта: назив подносиоца пријаве, 

округ, адреса, матични број, ПИБ, број рачуна, одговор-
но лице и функција, контакт телефон, интернет страни-
ца, адреса електронске поште;

2. ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ПРОЈЕКТУ:
- назив пројекта,
- место реализације,
- врста пројекта: регионални, међуопштински или локал-

ни,
- укупна вредност пројекта, изражена у РСД са обрачуна-

тим порезом на додату вредност, процентуално, према 
следећем:

• износ тражених средстава од Управе за капитална ула-
гања АП Војводине у 2021. години,

• износ сопствених средстава у 2021. години,
• износ средстава из других извора у 2021. години,
• износ планираних средстава за реализацију пројекта у 

наредним буџетским годинама (у случају вишегодишњег 
планирања капиталног пројекта у буџету за 2021. годи-
ну),

• укупан буџет пројекта,

3. ЦИЉЕВЕ ПРОЈЕКТА, СТРАТЕШКИ ОКВИР, ОЧЕКИ-
ВАНЕ РЕЗУЛТАТЕ И КОРИСНИКЕ, према следећем:

- у оквиру циљева пројекта треба да се налази општи циљ 
и специфични циљеви,

- у оквиру стратешког оквира треба да се налази конзис-
тентност/усклађеност пројекта са стратешким докумен-
тима, и то назив стратешког документа и конзистент-
ност/усклађеност пројекта са стратешким документом 
(упутити подносиоца пријаве да кратко и јасно покаже 
конзистентност/усклађеност пројекта са стратешким до-
кументом навођењем одговарајућих приоритета/циљева 
и/или активности/мера чијем испуњењу пројекат допри-
носи),

- у оквиру очекиваних резултата треба да се налази резул-
тат, индикатор резултата и извор провере,

- у оквиру информација о корисницима треба да се налазе 
директни корисници (назив и број) и индиректни корис-
ници (назив и процена броја);

4. ОПИС ПРОЈЕКТА, према следећем:
- опис тренутног стања - разлози за покретање пројекта 

(ограничити на највише ½ странице),
- технички опис пројекта (ограничити на највише ½ стра-

нице),
- очекивани ефекти након реализације пројекта (ограни-

чити на највише ½ странице),
- одрживост пројекта (упутити подносиоца пријаве да на-

веде како ће се обезбедити финансијска и институцио-
нална одрживост након улагања тражених средстава) - 
ограничити на највише ½ странице,

- план активности у 2021. години (активност, износ сред-
става потребан за реализацију активности са ПДВ, извор 
финансирања, период спровођења активности - оквирни 
датум почетка и завршетка),

- план јавних набавки у 2021. години (предмет јавне на-
бавке и врста поступка, процењена вредност без ПДВ-а, 
извор финансирања, оквирни датум покретања поступка 
и закључења уговора),

- анализа ризика (ризик, вероватноћа (висока/средња/
ниска), утицај (висок/средњи/низак), корективне актив-
ности);

5. ПРОВЕРУ КОМПЛЕТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
КОЈА СЕ ДОСТАВЉА НА ЈАВНИ КОНКУРС, упутити под-
носица пријаве да обележи коју документацију доставља, пре-
ма следећем:

1. уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашће-
ног лица подносиоца пријаве Образац пријаве предлога 
пројекта П.С1.01,

2. копија потврде о пореском идентификационом броју 
подносиоца пријаве (копија оверена и потписана од стра-
не овлашћеног лица подносиоца пријаве),

3. предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радо-
ва, оверен и потписан од стране одговорног пројектан-
та, не старији од шест месеци са нумерисаним страна-
ма,

4. За пројекте који се односе на изградњу, реконструкцију 
и санацију јавних путева/бициклистичких стаза:

a) копију главне свеске техничке документације у завис-
ности од класе и намене објекта (главна свеска идејног 
пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, 
главна свеска пројекта за извођење);

b) копију изјаве вршиоца техничке контроле са резиме-
ом извештаја техничке контроле из извода пројекта за 
грађевинску дозволу;

• уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим 
се одобрава извођење радова издато пре ступања на 
снагу Закона о изменама Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС“, број 145/2014), по-
требно је доставити копије насловних страна свих де-
лова техничке документације садржане у грађевинској 
дозволи, односно решењу којим се одобрава извођење 
радова, као и страна са овером техничке контроле и 
овером надлежног органа за издавање грађевинске доз-
воле, односно решења којим се одобрава извођење ра-
дова (уместо документације наведене под тачкaма а) и 
b));

c) копију важећег акта надлежног органа којим се одобрава 
грађење или извођење радова;

• уколико су радови по издатом акту надлежног органа 
којим се одобрава грађење или извођење радова започе-
ти, неопходно је доставити и копију пријаве радова;

5. За пројекте који се односе на рехабилитацију јавних пу-
тева:

a) копију техничког описа радова израђеног од стране одго-
ворног пројектанта.
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Члан 4.

Саставни део обрасца за пријаву чини Изјава одговорног лица 
подносиоца пријаве, са следећом садржином:

„Као одговорно лице подносиоца Пријаве, под пуном кривич-
ном и материјалном одговорношћу,  изјављујем следеће:

1. Да подношењем ове Пријаве прихватамо све услове ут-
врђене јавним конкурсом за финансирање и суфинанси-
рање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре 
број 136-401-100/2021-03/4 од 14.01.2021. године и Од-
луком о поступку избора, критеријумима за избор и реа-
лизацији пројеката које финансира Управа за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине у 2021. години 
(„Сл. лист АП Војводине“, број 1/2021);

2. Да смо упознати и сагласни да Управа за капитална ула-
гања Аутономне покрајине Војводине није у обавези да 
одобри и финансира предложени пројекат;

3. Да су сви подаци наведени у обрасцу Пријаве истинити 
и веродостојни; 

4. Да ће се средства добијена за реализацију пројекта кори-
стити искључиво за намене за које су додељена;

5. Да смо упознати да додељена средства подлежу контро-
ли примене закона у области материјално-финансијског 
пословања и наменског и законитог коришћења средста-
ва, коју обавља служба буџетске инспекције Аутономне 
покрајине Војводине и да ћемо истој омогућити несмета-
ну контролу наменског и законитог коришћења додеље-
них средстава;

6. Да ће се у случају утврђивања ненаменског коришћења 
додељених средстава иста вратити у буџет Аутономне 
покрајине Војводине;

7. Да ће на свим јавним наступима, у публикацијама и дру-
гом штампаном материјалу или на други одговарајући 
начин бити објављено да је пројекат финансиран сред-
ствима Аутономне покрајине Војводине, Управе за капи-
тална улагања Аутономне покрајине Војводине;

8. Да правоснажном судском одлуком не постоји обаве-
за повраћаја средстава додељених у претходном перио-
ду као учеснику конкурса за доделу средстава из буџета 
Аутономне покрајине Војводине;

9. Да ће предлагач пројекта обезбедити стручни надзор над 
извођењем радова и Комисију за технички преглед објек-
та у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - од-
лука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 
- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020) и Законом 
о путевима („Сл. гласник РС“, број 41/2018 и 95/2018 - 
др. закон).

У изјави треба да буде наведено место и датум давања изјаве, 
као и да иста буде снабдевена печатом и потписом одговорног 
лица подносиоца пријаве.

Члан 5.

Саставни део ове Одлуке је Образац П.С1.01 Пријава предло-
га пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање 
пројеката у области саобраћајне инфраструктуре број 136-401-
100/2021-03/4 од 14.01.2021. године.

Члан 6.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

БРОЈ: 136-401-100/2021-03/2
ДАТУМ: 14.01.2021. године

ДИРЕКТОР
Недељко Ковачевић

ПРИЈАВА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 

САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
број 136-401-100/2021-03/4 од 14.01.2021. године

Број пријаве (Подносилац пријаве уноси број под којим је пријава заведена код 
подносиоца)

Датум пријаве (Подносилац уноси датум под којим је пријава заведена код подно-
сиоца)

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

1.1

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ПРОЈЕКТА

Назив подносиоца пријаве

Округ

Адреса

Матични број

ПИБ

Број рачуна

Одговорно лице и функција

Контакт телефон

Интернет страница

Адреса електронске поште
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2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

2.1 НАЗИВ ПРОЈЕКТА

2.2 МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

2.3
ВРСТА ПРОЈЕКТА

Регионални Међуопштински Локални

2.4

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

Износ тражених средстава 
од Управе за капитална улагања 
АП Војводине у 2021. години

дин

%

Износ сопствених средстава
у 2021. години

дин  

%

Износ средстава из других 
извора у 2021. години

дин

%

Износ планираних средстава за 
реализацију пројекта у наредним 
буџетским годинама
(у случају вишегодишњег планирања 
капиталног пројекта у буџету за 2021. 
годину)

дин

%

Укупан буџет пројекта 
дин

%

Напомена: Сви износи су са обрачунатим порезом на додату вредност. 

3. ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА, СТРАТЕШКИ ОКВИР, ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ И КОРИСНИЦИ

3.1

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Општи 
циљ

РБ Специфични циљеви

1.

2.

3.

...
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3.2

КОНЗИСТЕНТНОСТ/УСКЛАЂЕНОСТ ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА 

РБ Назив стратешког документа

Конзистентност/усклађеност пројекта са стратешким 
документом

(Кратко и јасно показати конзистентност/ усклађеност 
пројекта са стратешким документом навођењем одговарајућих 

приоритета/циљева и/или активности/мера чијем испуњењу 
пројекат доприноси)

1.

2.

3.

...

3.3

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

РБ Резултат Индикатор резултата Извор провере

1.

2.

3.

...

3.4

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРИСНИЦИМА 

Директни корисници

РБ Назив Број

1.

2.

...

Индиректни корисници

РБ Назив Процена броја

1.

2.

...

4. ОПИС ПРОЈЕКТА

4.1

ОПИС ТРЕНУТНОГ СТАЊА - РАЗЛОЗИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране)
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4.2

ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране)

4.3

ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ НАКОН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране)

4.4

ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране)
(Навести како ће се обезбедити финансијска и институционална одрживост након улагања тражених средстава)

4.5

ПЛАН АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

РБ Активност

Износ средстава 
потребан за 
реализацију 

активности са 
ПДВ-ом

Извор 
финансирања

Период спровођења активности

Оквирни 
датум почетка

Оквирни 
датум 

завршетка

1.

2.

3.

...

4.6

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2021. ГОДИНИ

РБ Предмет јавне набавке и врста 
поступка

Процењена 
вредност без 

ПДВ-а

Извор 
финансирања 

Оквирни датум

покретања 
поступка

закључења 
уговора

1.

2.

...
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4.7

АНАЛИЗА РИЗИКА

РБ Ризик
Вероватноћа

(висока/ средња/ 
ниска)

Утицај
(висок/ 
средњи/ 
низак)

Корективне активности

1.

2.

...

5. ПРОВЕРА КОМПЛЕТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА НА ЈАВНИ КОНКУРС

5.1

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

РБ Назив документа Потребан број 
примерака ДА НЕ

1. Уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица подно-
сиоца пријаве Образац пријаве предлога пројекта П.С1.01

2 (оригинална 
примерка)

2.

Копија потврде о пореском идентификационом броју подносиоца 
пријаве

(копија оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца 
пријаве)

1

3.
Предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, оверен и пот-

писан од стране одговорног пројектанта, не старији од шест месеци са 
нумерисаним странама

1 (оригинални 
примерак)

4.

Копија главне свеске техничке документације у зависности од класе 
и намене објекта (главна свеска идејног пројекта, главна свеска пројекта 
за грађевинску дозволу, главна свеска пројекта за извођење) - изградња/
реконструкција/санација јавних путева/бициклистичких стаза

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве)

1

5.

Копија изјаве вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја тех-
ничке контроле из извода пројекта за грађевинску дозволу - изградња 
јавних путева/бициклистичких стаза

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве)

1

4а, 5а

Уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим се одобрава из-
вођење радова издато пре ступања на снагу Закона о изменама Закона о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 145/2014), достављају се:

копије насловних страна свих делова техничке документације садржа-
не у грађевинској дозволи, односно решењу којим се одобрава извођење 
радова и копије страна са овером техничке контроле и надлежног органа 
за издавање грађевинске дозволе, односно решења којим се одобрава из-
вођење радова (уместо документације наведене под тачкама 4 и 5)

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве)

1

6.

Копија важећег акта надлежног органа којим се одобрава грађење или 
извођење радова -  изградња/реконструкција/санација јавних путева/би-
циклистичких стаза

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве)

1

6а

Уколико су радови по издатом акту надлежног органа којим се одобра-
ва грађење или извођење радова започети, доставља се копија пријаве 
радова

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве)

1

7.

Копија техничког описа радова израђеног од стране одговорног пројек-
танта - рехабилитација јавних путева

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве)

1

Напомена: Попуњава подносилац пријаве
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И З Ј А В А

Као одговорно лице подносиоца Пријаве, под пуном кривич-
ном и материјалном одговорношћу, изјављујем следеће:

1. Да подношењем ове Пријаве прихватамо све услове ут-
врђене јавним конкурсом за финансирање и суфинанси-
рање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре 
број 136-401-100/2021-03/4 од 14.01.2021. године и Од-
луком о поступку избора, критеријумима за избор и реа-
лизацији пројеката које финансира Управа за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине у 2021. години 
(„Сл. лист АП Војводине“, број 1/2021);

2. Да смо упознати и сагласни да Управа за капитална ула-
гања Аутономне покрајине Војводине није у обавези да 
одобри и финансира предложени пројекат;

3. Да су сви подаци наведени у обрасцу Пријаве истинити 
и веродостојни;

4. Да ће се средства добијена за реализацију пројекта кори-
стити искључиво за намене за које су додељена; 

5. Да смо упознати да додељена средства подлежу контро-
ли примене закона у области материјално-финансијског 
пословања и наменског и законитог коришћења средста-
ва, коју обавља служба буџетске инспекције Аутономне 

покрајине Војводине и да ћемо истој омогућити несмета-
ну контролу наменског и законитог коришћења додеље-
них средстава;

6. Да ће се у случају утврђивања ненаменског коришћења 
додељених средстава иста вратити у буџет Аутономне 
покрајине Војводине;

7. Да ће на свим јавним наступима, у публикацијама и дру-
гом штампаном материјалу или на други одговарајући 
начин бити објављено да је пројекат финансиран сред-
ствима Аутономне покрајине Војводине, Управе за капи-
тална улагања Аутономне покрајине Војводине;

8. Да правоснажном судском одлуком не постоји обаве-
за повраћаја средстава додељених у претходном перио-
ду као учеснику конкурса за доделу средстава из буџета 
Аутономне покрајине Војводине;

9. Да ће предлагач пројекта обезбедити стручни надзор над 
извођењем радова и Комисију за технички преглед објек-
та у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - од-
лука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 
- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020) и Законом 
о путевима („Сл. гласник РС“, број 41/2018 и 95/2018 - 
др. закон).

_________________________________________________ М.П. _____________________________________________

Место и датум (потпис одговорног лица подносиоца Пријаве)

37.

На основу члана 10. став 2, а у вези са чланом 7. став 1. Одлуке 
о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката 
које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине у 2021. години („Службени лист АП Војводине“, брoj 
1/2021) и члана 4. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 54/2014), директор 
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине доноси

ОДЛУКУ
О САДРЖИНИ И ФОРМИ ОБРАСЦА 

ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И 

СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ

Члан 1.

Одлуком о садржини и форми обрасца за оцењивање 
пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и 
суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре, 
утврђује се садржина и форма обрасца за оцењивање пријаве 
предлога пројекта и појединачни критеријуми за оцену пројеката 
и доделу средстава путем јавног конкурса за финансирање и 
суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре 
(у даљем тексту: образац за оцењивање).

Члан 2.

Образац за оцењивање сачињава се у табеларној форми.

Члан 3.

Поред броја пријаве, датума пријаве, подносиоца пријаве и 
назива пројекта, образац за оцењивање обавезно садржи:

1.  ПОДАТКЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 
НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ:

- испуњеност услова за учешће на јавном конкурсу, према 
следећем:

- да ли је пријава поднета благовремено,
- да ли је подносилац пријаве јединица локалне самоуправе,
- да ли је пројекат у складу са циљевима и наменом јавног 

конкурса,
- да ли је израђена техничка документација,
- да ли је издат важећи акт надлежног органа којим се одо-

брава грађење или извођење радова,
- закључак, у коме треба да стоји да ли су испуњени усло-

ви за учешће на јавном конкурсу,
- образложење;

2. ПОДАТКЕ О ТЕХНИЧКОЈ ИСПРАВНОСТИ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

- испуњеност захтева јавног конкурса у погледу следеће 
техничке документације:

1. уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашће-
ног лица подносиоца пријаве Образац пријаве предлога 
пројекта П.С1.01 у два оригинална примерка,

2. копија потврде о пореском идентификационом броју 
подносиоца пријаве (копија оверена и потписана од стра-
не овлашћеног лица подносиоца пријаве),

3. предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, 
оверен и потписан од стране одговорног пројектанта, не 
старији од шест месеци са нумерисаним странама,

4. За пројекте који се односе на изградњу, реконструкцију 
и санацију јавних путева/бициклистичких стаза:

a) копију главне свеске техничке документације у завис-
ности од класе и намене објекта (главна свеска идејног 
пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, 
главна свеска пројекта за извођење);

b) копију изјаве вршиоца техничке контроле са резиме-
ом извештаја техничке контроле из извода пројекта за 
грађевинску дозволу;

• уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим 
се одобрава извођење радова издато пре ступања на сна-
гу Закона о изменама Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, број 145/2014), потребно је 
доставити копије насловних страна свих делова технич-
ке документације садржане у грађевинској дозволи, од-
носно решењу којим се одобрава извођење радова, као и 
страна са овером техничке контроле и овером надлеж-
ног органа за издавање грађевинске дозволе, односно ре-
шења којим се одобрава извођење радова (уместо доку-
ментације наведене под тачкaма а) и b));
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c) копију важећег акта надлежног органа којим се одобрава 
грађење или извођење радова;

• уколико су радови по издатом акту надлежног органа 
којим се одобрава грађење или извођење радова започе-
ти, неопходно је доставити и копију пријаве радова.

5. За пројекте који се односе на рехабилитацију јавних путева:
a) копију техничког описа радова израђеног од стране одго-

ворног пројектанта;
- закључак, у коме треба да стоји да ли је достављена до-

кументација комплетна и технички исправна,
- образложење;

3. ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА ПРЕМА КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 
ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, према 
следећем:

А. ОПШТИ УТИЦАЈ И ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА, који се бодује 
до максималних 30 бодова, при чему се оцењује:

1. Значај пројекта, максимално до 6 бодова:
- пројекат је од регионалног значаја – 6 бодова;
- пројекат је од локалног значаја – 3 бода;

2. Повезаност пројекта са стратешким домументима, 
максимално до 6 бодова:

- пројекат је усклађен са стратешким документима – 6 бо-
дова;

- пројекат није усклађен са стратешким документима – 0 
бодова;

- нису идентификована стратешка документа – 0 бодова;

3. Степен развијености локалне самоуправе на чијој територији 
се реализује пројекат, максимално до 6 бодова:

- трећа и четврта група развијености – 6 бодова;
- друга и прва група развијености – 3 бода;

4. Међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројекта, 
максимално до 6 бодова:

- да ли су општи циљ и специфични циљеви јасно дефини-
сани и повезани, да – 1 бод, не – 0 бодова;

- да ли су очекивани резултати јасно дефинисани и објек-
тивно мерљиви на основу индикатора,   да – 2 бода, де-
лимично – 1 бод, не – 0 бодова;

- да ли опис стања јасно и у довољној мери идентификује 
проблеме на које пројекат настоји да одговори, да – 1 бод, 
не – 0 бодова;

- да ли су корисници јасно дефинисани, да – 1 бод, не – 0 
бодова;

- да ли су планиране активности јасне и одговарајуће и ус-
клађене са циљевима и очекиваним резултатима, да – 1 
бод, не – 0 бодова;

5. Очекивани ефекти пројекта, максимално до 6 бодова:
- достављени подаци указују да ће пројекат имати пози-

тивне ефекте на безбедност саобраћаја, односно развој 
региона/локалне самоуправе - 6 бодова;

- достављени подаци не указују да ће пројекат имати по-
зитивне ефекте на безбедност саобраћаја, односно развој 
региона/локалне самоуправе – 0 бодова;

В. ОПРАВДАНОСТ ПРОЈЕКТА, која се бодује до 
максималних 20 бодова, при чему се оцењује:

1. Степен суфинансирања пројекта, максимално до 10 бодова:
- преко 45% учешћа у финансирању извођења радова – 10 

бодова;
- од 35-45% учешћа у финансирању извођења радова – 8 

бодова;
- од 25-35% учешћа у финансирању извођења радова – 6 

бодова;
- од 15-25% учешћа у финансирању извођења радова – 4 

бода;
- до 15% учешћа у финансирању извођења радова – 2 

бода;
- без суфинансирања – 0 бодова;

2. Однос трошкова и очекиваних резултата, максимално до 10 
бодова:

- однос процењених трошкова и очекиваних резултата је 
задовољавајући – 10 бодова;

- однос процењених трошкова и очекиваних резултата је 
делимично задовољавајући – 5 бодова;

- однос процењених трошкова и очекиваних резултата 
није задовољавајући – 0 бодова;

С. ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА, која се бодује до максималних 
20 бодова, при чему се оцењује:

1. Финансијска одрживост, максимално до 10 бодова:
- достављени подаци у потпуности указују да ће пројекат 

испунити критеријум одрживости – 10 бодова;
- достављени подаци делимично указују да ће пројекат ис-

пунити критеријум одрживости – 5 бодова;
- достављени подаци не указују да ће пројекат испунити 

критеријум одрживости – 0 бодова;

2. Институционална одрживост, максимално до 10 бодова:
- достављени подаци у потпуности указују да ће пројекат 

испунити критеријум одрживости – 10 бодова;
- достављени подаци делимично указују да ће пројекат ис-

пунити критеријум одрживости – 5 бодова;
- достављени подаци не указују да ће пројекат испунити 

критеријум одрживости – 0 бодова;

D. СТЕПЕН РИЗИКА И ИЗВОДЉИВОСТ ПРОЈЕКТА, а 
који се бодује до максималних 30 бодова, при чему се оцењује:

1. Процена ризика, максимално до 15 бодова:
- идентификовани су ризици и корективне активности у 

свим фазама реализације пројекта – 15 бодова;
- нису идентификовани ризици и корективне активности у 

свим фазама реализације пројекта – 10 бодова;
- нису идентификовани ризици и корективне активности – 

0 бодова;

2. Изводљивост пројекта, максимално до 15 бодова:
- рок за завршетак радова до 120 кaлендарских дана – 15 

бодова;
- рок за завршетак радова преко 120 кaлендарских дана – 

0 бодова;
- закључак, у коме треба да стоји укупан броја бодова,
- образложење;

4. ПРЕДЛОГ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, који садржи:
- тражени износ средстава,
- одобрени износ средстава,
- образложење.

Образац за оцењивање садржи и место и датум, као и име и 
презиме и потпис председника и чланова Комисије за стручни 
преглед и оцену пројеката.

Члан 4.

Саставни део ове одлуке је Образац П.С1.02 за оцењивање 
пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и 
суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре 
број 136-401-100/2021-03/4 од 14.01.2021. године.

Члан 5.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине“.

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

БРОЈ: 136-401-100/2021-03/3
ДАТУМ: 14.01.2021. године

ДИРЕКТОР
Недељко Ковачевић
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 

САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
број 136-401-100/2021-03/4 од 14.01.2021. године

Број пријаве (Управа за капитална улагања)

Датум пријаве (Управа за капитална улагања)

Подносилац пријаве

Назив пројекта

1.

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

РБ Услов за учешће на јавном конкурсу ДА НЕ

1. Пријава је поднета благовремено

2. Подносилац пријаве је јединица локалне самоуправе

3. Пројекат је у складу са циљевима и наменом јавног конкурса

4. Израђена је техничка документација

5. Издат је важећи акт надлежног органа којим се одобрава грађење или извођење 
радова

ЗАКЉУЧАК

Услови за учешће на јавном конкурсу су испуњени

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
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2.

ТЕХНИЧКА ИСПРАВНОСТ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

РБ Назив документа ДА НЕ

1. Уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве 
Образац пријаве предлога пројекта П.С1.01 у два оригинална примерка

2. Копија потврде о пореском идентификационом броју подносиоца пријаве
(копија оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве)

3. Предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, оверен и потписан од стра-
не одговорног пројектанта, не старији од шест месеци са нумерисаним странама

4.

Копија главне свеске техничке документације у зависности од класе и намене објек-
та (главна свеска идејног пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, глав-
на свеска пројекта за извођење) - изградња/реконструкција/санација јавних путева/би-
циклистичких стаза

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца 
пријаве)

5.

Копија изјаве вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја техничке контроле 
из извода пројекта за грађевинску дозволу - изградња јавних путева/бициклистичких 
стаза

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца 
пријаве)

4а, 
5а

Уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим се одобрава извођење радова 
издато пре ступања на снагу Закона о изменама Закона о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“, број 145/2014), достављају се:

копије насловних страна свих делова техничке документације садржане у грађевин-
ској дозволи, односно решењу којим се одобрава извођење радова и копије страна са 
овером техничке контроле и надлежног органа за издавање грађевинске дозволе, од-
носно решења којим се одобрава извођење радова (уместо документације наведене под 
тачкама 4 и 5)

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца 
пријаве)

6.

Копија важећег акта надлежног органа којим се одобрава грађење или извођење ра-
дова -  изградња/реконструкција/санација јавних путева/бициклистичких стаза

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца 
пријаве)

6а

Уколико су радови по издатом акту надлежног органа којим се одобрава грађење или 
извођење радова започети, доставља се копија пријаве радова

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца 
пријаве)

7.

Копија техничког описа радова израђеног од стране одговорног пројектанта - реха-
билитација јавних путева

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца 
пријаве)

ЗАКЉУЧАК

Достављена документација је комплетна и технички исправна

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
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3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

РБ Критеријум
Максималан 

број 
бодова

Остварени 
број бодова

A. Општи утицај и значај пројекта 30

1.
Значај пројекта 

• Пројекат је од регионалног значаја - 6 бодова
• Пројекат је од локалног значаја - 3 бода

6

2.

Повезаност пројекта са стратешким документима
• Пројекат је усклађен са стратешким документима– 6 бодова
• Пројекат није усклађен са стратешким документима - 0 бодова
• Нису идентификована стратешка документа - 0 бодова

6

3.

Степен развијености локалне самоуправе на чијој територији се реализује 
пројекат

• Трећа и четврта група развијености - 6 бодова
• Друга и прва група развијености - 3 бода

6

4.

Међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројекта
• Да ли су општи циљ и специфични циљеви јасно дефинисани и повезани?        

Да – 1 бод; Не – 0 бодова
• Да ли су очекивани резултати јасно дефинисани и објективно мерљиви на ос-

нову индикатора? Да – 2 бода; Делимично – 1 бод; Не – 0 бодова
• Да ли опис стања јасно и у довољној мери идентификује проблеме на које 

пројекат настоји да одговори? Да – 1 бод; Не – 0 бодова
• Да ли су корисници јасно дефинисани? Да – 1 бод; Не – 0 бодова
• Да ли су планиране активности јасне и одговарајуће и усклађене са циљевима 

и очекиваним резултатима?  Да – 1 бод; Не – 0 бодовa

6

5.

Очекивани ефекти пројекта
• Достављени подаци указују да ће пројекат имати позитивне ефекте на безбед-

ност саобраћаја, односно развој региона/локалне самоуправе - 6 бодова
• Достављени подаци не указују да ће пројекат имати позитивне ефекте на без-

бедност саобраћаја, односно развој региона/локалне самоуправе - 0 бодова

6

B. Оправданост пројекта 20

1.

Степен суфинансирања пројекта
• преко 45% учешћа у финансирању извођења радова – 10 бодова
• од 35-45% учешћа у финансирању извођења радова – 8 бодова
• од 25-35% учешћа у финансирању извођења радова – 6 бодова
• од 15-25% учешћа у финансирању извођења радова – 4 бода
• до 15% учешћа у финансирању извођења радова – 2 бода
• без  суфинансирања – 0 бодова

10

РБ Критеријум
Максималан 

број 
бодова

Остварени 
број бодова

2.

Однос трошкова и очекиваних резултата
• Однос процењених трошкова и очекиваних резултата је задовољавајући –           

10 бодова
• Однос процењених трошкова и очекиваних резултата је делимично задовоља-

вајући – 5 бодова
• Однос процењених трошкова и очекиваних резултата није задовољавајући –        

0 бодова

10

C. Одрживост пројекта 20

1.

Финансијска одрживост
• Достављени подаци у потпуности указују да ће пројекат испунити крите-

ријум одрживости – 10 бодова
• Достављени подаци делимично указују да ће пројекат испунити критеријум 

одрживости – 5 бодова
• Достављени подаци не указују да ће пројекат испунити критеријум одржи-

вости – 0 бодова

10

2.

Институционална одрживост 
• Достављени подаци у потпуности указују да ће пројекат испунити крите-

ријум одрживости – 10 бодова
• Достављени подаци делимично указују да ће пројекат испунити критеријум 

одрживости – 5 бодова
• Достављени подаци не указују да ће пројекат испунити критеријум одржи-

вости – 0 бодова

10
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D. Степен ризика и изводљивост пројекта 30

1.

Процена ризика
• Идентификовани су ризици и корективне активности у свим фазама реализа-

ције пројекта – 15 бодова
• Нису идентификовани ризици и корективне активности у свим фазама реали-

зације пројекта – 10 бодова
• Нису идентификовани ризици и корективне активности - 0 бодова

15

2.
Изводљивост пројекта

• Рок за завршетак радова до 120 календарских дана – 15 бодова
• Рок за завршетак радова преко 120 календарских дана – 0 бодова

15

ЗАКЉУЧАК

Укупан број бодова 100

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

4.

ПРЕДЛОГ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

ТРАЖЕНИ ИЗНОС СРЕДСТАВА

ОДОБРЕНИ ИЗНОС СРЕДСТАВА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Место и датум:

__________________________

КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНИ ПРЕГЛЕД
И ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Име и презиме, председник Комисије

__________________________________

Име и презиме, члан

__________________________________

Име и презиме, члан

__________________________________
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38.

На основу члана 5. став 2. Одлуке о поступку избора, крите-
ријумима за избор и реализацији пројеката које финансира Упра-
ва за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2021. 
години („Службени лист АП Војводине“, број 1/2021) и члана 4. 
став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о образовању Управе за 
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине („Службени 
лист АП Војводине“, број 54/2014), директор Управе за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине доноси

ОДЛУКУ
О САДРЖИНИ И ФОРМИ 

ОБРАСЦА 
ПРИЈАВЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 

НА ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА У OБЛАСТИ 
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Члан 1.

Одлуком о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројек-
та на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у 
области основног образовања и васпитања утврђује се садржина 
и форма обрасца за пријаву на јавни конкурс за финансирање и 
суфинансирање пројеката у области основног образовања и вас-
питања (у даљем тексту: образац за пријаву).

Члан 2.

Образац за пријаву сачивања се у табеларној форми.

Члан 3.

Поред назива и броја јавног конкурса и броја и датума пријаве, 
образац за пријаву обавезно садржи и:

1. ОПШТE ПОДАТКЕ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ:
- подносилац пријаве пројекта: назив подносиоца пријаве, 

округ, адреса, матични број, ПИБ, број рачуна, одговор-
но лице и функција, контакт телефон, интернет страни-
ца, адреса електронске поште;

2. ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ПРОЈЕКТУ:
- назив пројекта,
- место реализације,
- укупна вредност пројекта, изражена у РСД са обрачуна-

тим порезом на додату вредност, процентуално, према 
следећем:

• износ тражених средстава од Управе за капитална ула-
гања АП Војводине у 2021. години,

• износ сопствених средстава у 2021. години,
• износ средстава из других извора у 2021. години,
• износ планираних средстава за реализацију пројекта у на-

редним буџетским годинама (у случају вишегодишњег 
планирања капиталног пројекта у буџету за 2021. годину),

• укупан буџет пројекта у 2021. години,

3. ЦИЉЕВЕ ПРОЈЕКТА, СТРАТЕШКИ ОКВИР, ОЧЕКИ-
ВАНЕ РЕЗУЛТАТЕ И КОРИСНИКЕ, према следећем:

- у оквиру циљева пројекта треба да се налази општи циљ 
и специфични циљеви,

- у оквиру стратешког оквира треба да се налази конзис-
тентност/усклађеност пројекта са стратешким докумен-
тима, и то назив стратешког документа и конзистентност/
усклађеност пројекта са стратешким документом (упути-
ти подносиоца пријаве да кратко и јасно покаже конзис-
тентност/усклађеност пројекта са стратешким докумен-
том навођењем одговарајућих приоритета/циљева и/или 
активности/мера чијем испуњењу пројекат доприноси),

- у оквиру очекиваних резултата треба да се налази резул-
тат, индикатор резултата и извор провере,

- у оквиру информација о корисницима треба да се налазе 
директни корисници (назив и број) и индиректни корис-
ници (назив и процена броја);

4. ОПИС ПРОЈЕКТА, према следећем:
- опис тренутног стања - разлози за покретање пројекта 

(ограничити на највише ½ странице),
- технички опис пројекта (ограничити на највише ½ стра-

нице),
- очекивани ефекти након реализације пројекта (ограни-

чити на највише ½ странице),
- одрживост пројекта (упутити подносиоца пријаве да на-

веде како ће се обезбедити финансијска и институцио-
нална одрживост након улагања тражених средстава) - 
ограничити на највише ½ странице,

- план активности у 2021. години (активност, износ сред-
става потребан за реализацију активности са ПДВ, извор 
финансирања, период спровођења активности - оквирни 
датум почетка и завршетка),

- план јавних набавки у 2021. години (предмет јавне на-
бавке и врста поступка, процењена вредност без ПДВ-а, 
извор финансирања, оквирни датум покретања поступка 
и закључења уговора),

- анализа ризика (ризик, вероватноћа (висока/средња/
ниска), утицај (висок/средњи/низак), корективне актив-
ности);

5. ПРОВЕРУ КОМПЛЕТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
КОЈА СЕ ДОСТАВЉА НА ЈАВНИ КОНКУРС, упутити под-
носица пријаве да обележи коју документацију доставља, пре-
ма следећем:

1. уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашће-
ног лица подносиоца пријаве Образац пријаве предлога 
пројекта П.О1.01,

2. копија потврде о пореском идентификационом броју 
подносиоца пријаве (копија оверена и потписана од стра-
не овлашћеног лица подносиоца пријаве),

3. копија потврде о регистрацији установе код надлежног 
органа (свака страна копије оверена и потписана од стра-
не овлашћеног лица подносиоца пријаве).

4. копија главне свеске техничке документације у завис-
ности од класе и намене објекта (главна свеска идејног 
пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, 
главна свеска пројекта за извођење) (свака страна копије 
оверена и потписана од стране овлашћеног лица подно-
сиоца пријаве),

5. копија изјаве вршиоца техничке контроле са резиме-
ом извештаја техничке контроле из извода пројекта за 
грађевинску дозволу (свака страна копије оверена и пот-
писана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),

• уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим 
се одобрава извођење радова издато пре ступања на сна-
гу Закона о изменама Закона о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 145/2014), достављају се: копије 
насловних страна свих делова техничке документације 
садржане у грађевинској дозволи, односно решењу којим 
се одобрава извођење радова и копије страна са овером 
техничке контроле и овером надлежног органа за изда-
вање грађевинске дозволе, односно решења којим се одо-
брава извођење радова (уместо документације наведене 
под тачкама 4 и 5) (свака страна копије оверена и потпи-
сана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),

6. копија важећег акта надлежног органа којим се одобрава 
грађење или извођење радова (свака страна копије ове-
рена и потписана од стране овлашћеног лица подносио-
ца пријаве),

• уколико су радови по издатом акту надлежног органа 
којим се одобрава грађење или извођење радова запо-
чети, доставља се копија пријаве радова (свака страна 
копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве),

7. предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, 
оверен и потписан од стране одговорног пројектанта, не 
старији од шест месеци са нумерисаним странама.
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Члан 4.

Саставни део обрасца за пријаву чини Изјава одговорног лица 
подносиоца пријаве, са следећом садржином:

„Као одговорно лице подносиоца Пријаве, под пуном кривич-
ном и материјалном одговорношћу,  изјављујем следеће:

1. Да подношењем ове Пријаве прихватамо све услове ут-
врђене јавним конкурсом за финансирање и суфинанси-
рање пројеката у области основног образовања и васпи-
тања број 136-451-32/2021-03/4 од 14.01.2021. године и 
Одлуком о поступку избора, критеријумима за избор и 
реализацији пројеката које финансира Управа за капи-
тална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2021. 
години („Сл. лист АП Војводине“, број 1/2021);

2. Да смо упознати и сагласни да Управа за капитална ула-
гања Аутономне покрајине Војводине није у обавези да 
одобри и финансира предложени пројекат;

3. Да су сви подаци наведени у обрасцу Пријаве истинити 
и веродостојни; 

4. Да ће се средства добијена за реализацију пројекта кори-
стити искључиво за намене за које су додељена;

5. Да смо упознати да додељена средства подлежу контро-
ли примене закона у области материјално-финансијског 
пословања и наменског и законитог коришћења средста-
ва, коју обавља служба буџетске инспекције Аутономне 
покрајине Војводине и да ћемо истој омогућити несмета-
ну контролу наменског и законитог коришћења додеље-
них средстава;

6. Да ће се у случају утврђивања ненаменског коришћења 
додељених средстава иста вратити у буџет Аутономне 
покрајине Војводине;

7. Да ће на свим јавним наступима, у публикацијама и дру-
гом штампаном материјалу или на други одговарајући 
начин бити објављено да је пројекат финансиран сред-
ствима Аутономне покрајине Војводине, Управе за капи-
тална улагања Аутономне покрајине Војводине;

8. Да правоснажном судском одлуком не постоји обаве-
за повраћаја средстава додељених у претходном перио-
ду као учеснику конкурса за доделу средстава из буџета 
Аутономне покрајине Војводине;

9. Да ће предлагач пројекта обезбедити стручни надзор над 
извођењем радова и Комисију за технички преглед објек-
та у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлу-
ка УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 
- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020), уколико 
је предмет пројекта извођење радова.

У изјави треба да буде наведено место и датум давања изјаве, 
као и да иста буде снабдевена печатом и потписом одговорног 
лица подносиоца пријаве.

Члан 5.

Саставни део ове Одлуке је Образац П.О1.01 Пријава предло-
га пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање 
пројеката у области основног образовања и васпитања број 136-
451-32/2021-03/4 од 14.01.2021. године.

Члан 6.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.                   

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

БРОЈ: 136-451-32/2021-03/2
ДАТУМ: 14.01.2021. године

ДИРЕКТОР
Недељко Ковачевић
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ПРИЈАВА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
број 136-451-32/2021-03/4 од 14.01.2021. године

Број пријаве (Подносилац пријаве уписује број под којим је пријава заведена 
код подносиоца)

Датум пријаве (Подносилац уписује датум под којим је пријава заведена код 
подносиоца)

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

1.1

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ПРОЈЕКТА

Назив подносиоца пријаве

Округ

Адреса

Матични број

ПИБ

Број рачуна

Одговорно лице и функција

Контакт телефон

Интернет страница

Адреса електронске поште

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

2.1 НАЗИВ ПРОЈЕКТА

2.2 МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

2.3

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

Износ тражених средстава 
од Управе за капитална улагања 
АП Војводине у 2021. години

дин

%

Износ сопствених средстава 
у 2021. години

дин  

%

Износ средстава из других 
извора у 2021. години

дин

%

Износ планираних средстава за 
реализацију пројекта у наредним 
буџетским годинама
(у случају вишегодишњег планирања
капиталног пројекта у буџету за 2021. 
годину)

дин

%

Укупан буџет пројекта 
дин

%

Напомена: Сви износи су са обрачунатим порезом на додату вредност. 
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3. ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА, СТРАТЕШКИ ОКВИР, ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ И КОРИСНИЦИ

3.1

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ

РБ Специфични циљеви

1.

2.

3.

...

3.2

КОНЗИСТЕНТНОСТ/УСКЛАЂЕНОСТ ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА 

РБ Назив стратешког документа

Конзистентност/усклађеност пројекта са стратешким 
документом

(Кратко и јасно показати конзистентност/ усклађеност 
пројекта са стратешким документом навођењем одговарајућих 

приоритета/циљева и/или активности/мера чијем испуњењу 
пројекат доприноси)

1.

2.

3.

...

3.3

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

РБ Резултат Индикатор резултата Извор провере

1.

2.

3.

...

3.4

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРИСНИЦИМА 

Директни корисници

РБ Назив Број

1.

2.

...

Индиректни корисници

РБ Назив Процена броја

1.

2.

...
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4. ОПИС ПРОЈЕКТА

4.1

ОПИС ТРЕНУТНОГ СТАЊА - РАЗЛОЗИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране)

4.2

ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране)

4.3

ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ НАКОН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране)

4.4

ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране)
(Навести како ће се обезбедити финансијска и институционална одрживост након улагања тражених средстава)

4.5

ПЛАН АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

РБ Активност

Износ средстава 
потребан за 
реализацију 

активности са 
ПДВ-ом

Извор 
финансирања 

Период спровођења активности

Оквирни 
датум почетка

Оквирни 
датум 

завршетка

1.

2.

3.

...
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4.6

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2021. ГОДИНИ

РБ Предмет јавне набавке и врста 
поступка

Процењена 
вредност без 

ПДВ-а

Извор 
финансирања 

Оквирни датум

покретања 
поступка

закључења 
уговора

1.

2.

...

4.7

АНАЛИЗА РИЗИКА

РБ Ризик
Вероватноћа

(висока/ средња/ 
ниска)

Утицај
(висок/ 
средњи/ 
низак)

Корективне активности

1.

2.

3.

...

4.8

ДА ЛИ ПРОЈЕКАТ ИМА УТИЦАЈ НА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА?

ДА НЕ

(Уколико је одговор ДА, потребно је навести на који начин утиче):
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5. ПРОВЕРА КОМПЛЕТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА НА ЈАВНИ КОНКУРС

5.1

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

РБ Назив документа Потребан број 
примерака ДА НЕ

1. Уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица подно-
сиоца пријаве Образац пријаве предлога пројекта П.О1.01

2 (оригинална 
примерка)

2.

Копија потврде о пореском идентификационом броју подносиоца прија-
ве

(копија оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца 
пријаве)

1

3.
Копија потврде о регистрацији установе код надлежног органа
(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица 

подносиоца пријаве)
1

4.

Копија главне свеске техничке документације у зависности од класе и 
намене објекта (главна свеска идејног пројекта, главна свеска пројекта за 
грађевинску дозволу, главна свеска пројекта за извођење)

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве)

1

5.

Копија изјаве вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја тех-
ничке контроле из извода пројекта за грађевинску дозволу 

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве)

1

4а, 5а

Уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим се одобрава из-
вођење радова издато пре ступања на снагу Закона о изменама Закона о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 145/2014), достављају се:

копије насловних страна свих делова техничке документације садржа-
не у грађевинској дозволи, односно решењу којим се одобрава извођење 
радова и копије страна са овером техничке контроле и надлежног органа 
за издавање грађевинске дозволе, односно решења којим се одобрава из-
вођење радова (уместо документације наведене под тачкама 4 и 5)

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве)

1

6.

Копија важећег акта надлежног органа којим се одобрава грађење или 
извођење радова

(копија оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца 
пријаве)

1

6а

Уколико су радови по издатом акту надлежног органа којим се одобрава 
грађење или извођење радова започети, доставља се копија пријаве радова

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве)

1

7.
Предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, оверен и пот-

писан од стране одговорног пројектанта, не старији од шест месеци са 
нумерисаним странама 

1 (оригинални 
примерак)

Напомена: Попуњава подносилац пријаве

И З Ј А В А

Као одговорно лице подносиоца Пријаве, под пуном кривичном 
и материјалном одговорношћу, изјављујем следеће:

1. Да подношењем ове Пријаве прихватамо све услове ут-
врђене јавним конкурсом за финансирање и суфинанси-
рање пројеката у области основног образовања и васпи-
тања број 136-451-32/2021-03/4 од 14.01.2021. године и 
Одлуком о поступку избора, критеријумима за избор и 
реализацији пројеката које финансира Управа за капи-
тална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2021. 
години („Сл. лист АП Војводине“, број 1/2021);

2. Да смо упознати и сагласни да Управа за капитална ула-
гања Аутономне покрајине Војводине није у обавези да 
одобри и финансира предложени пројекат;

3. Да су сви подаци наведени у обрасцу Пријаве истинити 
и веродостојни;

4. Да ће се средства добијена за реализацију пројекта кори-
стити искључиво за намене за које су додељена; 

5. Да смо упознати да додељена средства подлежу контро-
ли примене закона у области материјално-финансијског 
пословања и наменског и законитог коришћења средста-
ва, коју обавља служба буџетске инспекције Аутономне 
покрајине Војводине и да ћемо истој омогућити несмета-
ну контролу наменског и законитог коришћења додеље-
них средстава;

6. Да ће се у случају утврђивања ненаменског коришћења 
додељених средстава иста вратити у буџет Аутономне 
покрајине Војводине;

7. Да ће на свим јавним наступима, у публикацијама и дру-
гом штампаном материјалу или на други одговарајући 
начин бити објављено да је пројекат финансиран сред-
ствима Аутономне покрајине Војводине, Управе за капи-
тална улагања Аутономне покрајине Војводине;

8. Да правоснажном судском одлуком не постоји обаве-
за повраћаја средстава додељених у претходном перио-
ду као учеснику конкурса за доделу средстава из буџета 
Аутономне покрајине Војводине;
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9. Да ће предлагач пројекта обезбедити стручни надзор над 
извођењем радова и Комисију за технички преглед објек-
та у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - од-

лука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 
- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020).

_________________________________________ М.П. _________________________________________

Место и датум (потпис одговорног лица подносиоца Пријаве)

39.

На основу члана 10. став 2, а у вези са чланом 7. став 1. Одлуке 
о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији 
пројеката које финансира Управа за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине у 2021. години („Службени 
лист АП Војводине“, брoj 1/2021) и члана 4. став 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о образовању Управе за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, 
број 54/2014), директор Управе за капитална улагања Аутономне 
покрајине Војводине доноси

ОДЛУКУ
О САДРЖИНИ И ФОРМИ ОБРАСЦА 

ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И 

СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Члан 1.

Одлуком о садржини и форми обрасца за оцењивање 
пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање 
и суфинансирање пројеката у области основног образовања и 
васпитања, утврђује се садржина и форма обрасца за оцењивање 
пријаве предлога пројекта и појединачни критеријуми за 
оцену пројеката и доделу средстава путем јавног конкурса за 
финансирање и суфинансирање пројеката у области основног 
образовања и васпитања (у даљем тексту: образац за оцењивање).

Члан 2.

Образац за оцењивање сачињава се у табеларној форми.

Члан 3.

Поред броја пријаве, датума пријаве, подносиоца пријаве, 
назива пројекта и намене средстава, образац за оцењивање 
обавезно садржи:

1.  ПОДАТКЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 
НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ:

- испуњеност услова за учешће на јавном конкурсу, према 
следећем:

- да ли је пријава поднета благовремено,
- да ли је подносилац пријаве јединица локалне самоупра-

ве,
- да ли је пројекат у складу са циљевима и наменом јавног 

конкурса,
- да ли је израђена техничка документација,
- да ли је издат важећи акт надлежног органа којим се одо-

брава грађење или извођење радова,
- закључак, у коме треба да стоји да ли су испуњени усло-

ви за учешће на јавном конкурсу,
- образложење;

2. ПОДАТКЕ О ТЕХНИЧКОЈ ИСПРАВНОСТИ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

- испуњеност захтева јавног конкурса у погледу следеће 
техничке документације:

1. уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашће-
ног лица подносиоца пријаве Образац пријаве предлога 
пројекта П.O1.01 у два оригинална примерка,

2. копија главне свеске техничке документације у завис-
ности од класе и намене објекта (главна свеска идејног 
пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, 
главна свеска пројекта за извођење) (свака страна копије 
оверена и потписана од стране овлашћеног лица подно-
сиоца пријаве),

3. копија изјаве вршиоца техничке контроле са резиме-
ом извештаја техничке контроле из извода пројекта за 
грађевинску дозволу (свака страна копије оверена и пот-
писана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),

• уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим 
се одобрава извођење радова издато пре ступања на 
снагу Закона о изменама Закона о планирању и из-
градњи („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014), достављају 
се: копије насловних страна свих делова техничке до-
кументације садржане у грађевинској дозволи, однос-
но решењу којим се одобрава извођење радова и копије 
страна са овером техничке контроле и надлежног орга-
на за издавање грађевинске дозволе, односно решења 
којим се одобрава извођење радова (уместо докумената 
наведених под тачкама 2 и 3) (свака страна копије ове-
рена и потписана од стране овлашћеног лица подносио-
ца пријаве),

4. копија важећег акта надлежног органа којим се одобрава 
грађење или извођење радова (свака страна копије ове-
рена и потписана од стране овлашћеног лица подносио-
ца пријаве),

• уколико су радови по издатом акту надлежног органа 
којим се одобрава грађење или извођење радова запо-
чети, доставља се копија пријаве радова (свака страна 
копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве),

5. предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, 
оверен и потписан од стране одговорног пројектанта, не 
старији од шест месеци са нумерисаним странама, 

6. копија потврде о пореском идентификационом броју 
подносиоца пријаве (копија оверена и потписана од стра-
не овлашћеног лица подносиоца пријаве),

7. копија потврде о регистрацији установе код надлежног 
органа (свака страна копије оверена и потписана од стра-
не овлашћеног лица подносиоца пријаве),

- закључак, у коме треба да стоји да ли је достављена до-
кументација комплетна и технички исправна,

- образложење;

3. ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА ПРЕМА КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 
ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, према 
следећем:

А. ОПШТИ УТИЦАЈ И ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА, који се бодује 
до максималних 30 бодова, при чему се оцењује:

1. Значај пројекта, максимално до 6 бодова:
- пројекат доприноси повећању капацитета установе – 6 

бодова;
- пројекат доприноси побољшању услова рада установе – 

3 бода;
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2. Повезаност пројекта са стратешким домументима, 
максимално до 6 бодова:

- пројекат је усклађен са стратешким документима – 6 бо-
дова;

- пројекат није усклађен са стратешким документима – 0 
бодова;

- нису идентификована стратешка документа – 0 бодова;

3. Степен развијености локалне самоуправе на чијој територији 
се реализује пројекат, максимално до 6 бодова:

- трећа и четврта група развијености – 6 бодова;
- друга и прва група развијености – 3 бода;

4. Међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројекта, 
максимално до 6 бодова:

- да ли су општи циљ и специфични циљеви јасно дефини-
сани и повезани, да – 1 бод, не – 0 бодова;

- да ли су очекивани резултати јасно дефинисани и објек-
тивно мерљиви на основу индикатора,   да – 1 бод, не – 0 
бодова;

- да ли опис стања јасно и у довољној мери идентификује 
проблеме на које пројекат настоји да одговори, да – 1 бод, 
не – 0 бодова;

- да ли су корисници јасно дефинисани, да – 1 бод, не – 0 
бодова;

- да ли су планиране активности јасне и одговарајуће и ус-
клађене са циљевима и очекиваним резултатима, да – 1 
бод, не – 0 бодова

- да ли пројекат има утицај на равноправност полова, да – 
1 бод, не – 0 бодова;

5. Очекивани ефекти пројекта, максимално до 6 бодова:
- достављени подаци указују да ће пројекат имати дугоро-

чне позитивне ефекте на квалитет рада установе – 6 бо-
дова;

- достављени подаци не указују да ће пројекат имати дуго-
рочне позитивне ефекте на квалитет рада установе – 0 
бодова;

В. ОПРАВДАНОСТ ПРОЈЕКТА, која се бодује до 
максималних 20 бодова, при чему се оцењује:

1. Степен суфинансирања пројекта, максимално до 10 бодова:
- преко 45% учешћа у финансирању извођења радова – 10 

бодова;
- од 35-45% учешћа у финансирању извођења радова – 8 

бодова;
- од 25-35% учешћа у финансирању извођења радова – 6 

бодова;
- од 15-25% учешћа у финансирању извођења радова – 4 

бода;
- до 15% учешћа у финансирању извођења радова – 2 

бода;
- без суфинансирања – 0 бодова;

2. Однос трошкова и очекиваних резултата, максимално до 10 
бодова:

- однос процењених трошкова и очекиваних резултата је 
задовољавајући – 10 бодова;

- однос процењених трошкова и очекиваних резултата је 
делимично задовољавајући – 5 бодова;

- однос процењених трошкова и очекиваних резултата 
није задовољавајући – 0 бодова;

С. ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА, која се бодује до максималних 
20 бодова, при чему се оцењује:

1. Финансијска одрживост, максимално до 10 бодова:
- достављени подаци у потпуности указују да ће пројекат 

испунити критеријум одрживости – 10 бодова;
- достављени подаци делимично указују да ће пројекат ис-

пунити критеријум одрживости – 5 бодова;
- достављени подаци не указују да ће пројекат испунити 

критеријум одрживости – 0 бодова;
2. Институционална одрживост, максимално до 10 бодова:

- достављени подаци у потпуности указују да ће пројекат 
испунити критеријум одрживости – 10 бодова;

- достављени подаци делимично указују да ће пројекат ис-
пунити критеријум одрживости – 5 бодова;

- достављени подаци не указују да ће пројекат испунити 
критеријум одрживости – 0 бодова;

D. СТЕПЕН РИЗИКА И ИЗВОДЉИВОСТ ПРОЈЕКТА, који 
се бодује до максималних 30 бодова, при чему се оцењује:

1. Процена ризика, максимално до 15 бодова:
- идентификовани су ризици и корективне активности у 

свима фазама реализације пројекта – 15 бодова;
- нису идентификовани ризици и корективне активности у 

свима фазама реализације пројекта – 10 бодова
- нису идентификовани ризици и корективне активности – 

0 бодова;

2. Изводљивост пројекта, максимално до 15 бодова:
- рок за завршетак радова до 120 кaлендарских дана – 15 

бодова;
- рок за завршетак радова преко 120 кaлендарских дана – 

0 бодова;
- закључак, у коме треба да стоји укупан бодова,
- образложење;

4. ПРЕДЛОГ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, који садржи:
- тражени износ средстава,
- одобрени износ средстава,
- образложење.

Образац за оцењивање садржи и место и датум, као и име и 
презиме и потпис председника и чланова Комисије за стручни 
преглед и оцену пројеката.

Члан 4.

Саставни део ове одлуке је Образац П.O1.02 за оцењивање 
пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање 
и суфинансирање пројеката у области основног образовања и 
васпитања број 136-451-32/2021-03/4 од 14.01.2021. године.

Члан 5.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине“.

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

БРОЈ: 136-451-32/2021-03/3
ДАТУМ: 14.01.2021. године

ДИРЕКТОР
Недељко Ковачевић
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

број 136-451-32/2021-03/4 од 14.01.2021. године

Број пријаве (Управа за капитална улагања)

Датум пријаве (Управа за капитална улагања)

Подносилац пријаве

Назив пројекта

1.

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

РБ Услов за учешће на јавном конкурсу ДА НЕ

1. Пријава је поднета благовремено

2. Подносилац пријаве је јединица локалне самоуправе

3. Пројекат је у складу са циљевима и наменом јавног конкурса

4. Израђена је техничка документација

5. Издат је важећи акт надлежног органа којим се одобрава грађење или извођење 
радова

ЗАКЉУЧАК

Услови за учешће на јавном конкурсу су испуњени

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
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2.

ТЕХНИЧКА ИСПРАВНОСТ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

РБ Назив документа ДА НЕ

1. Уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве 
Образац пријаве предлога пројекта П.О1.01 у два оригинална примерка

2.

Копија главне свеске техничке документације у зависности од класе и намене објек-
та (главна свеска идејног пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, глав-
на свеска пројекта за извођење) 

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца 
пријаве)

3.

Копија изјаве вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја техничке контроле 
из извода пројекта за грађевинску дозволу 

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца 
пријаве)

2а, 
3а

Уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим се одобрава извођење радова 
издато пре ступања на снагу Закона о изменама Закона о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“, број 145/2014), достављају се:

копије насловних страна свих делова техничке документације садржане у грађевин-
ској дозволи, односно решењу којим се одобрава извођење радова и копије страна 

са овером техничке контроле и овером надлежног органа за издавање грађевинске 
дозволе, односно решења којим се одобрава извођење радова (уместо документације 
наведене под тачкама 2 и 3) 

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца 
пријаве)

4.

Копија важећег акта надлежног органа којим се одобрава грађење или извођење ра-
дова 

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца 
пријаве)

4а

Уколико су радови по издатом акту надлежног органа којим се одобрава грађење или 
извођење радова започети, доставља се копија пријаве радова 

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца 
пријаве)

5. Предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, оверен и потписан од стра-
не одговорног пројектанта, не старији од шест месеци са нумерисаним странама 

6. Копија потврде о пореском идентификационом броју подносиоца пријаве
(копија оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве)

7.
Копија потврде о регистрацији установе код надлежног органа
(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца 

пријаве)

ЗАКЉУЧАК

Достављена документација је комплетна и технички исправна

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
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3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

РБ Критеријум
Максималан 

број 
бодова

Остварени 
број бодова

A. Општи утицај и значај пројекта 30

1.
Значај пројекта 

• Пројекат доприноси повећању капацитета установе - 6 бодова
• Пројекат доприноси побољшању услова рада установе  - 3 бода

6

2.

Повезаност пројекта са стратешким документима
• Пројекат је усклађен са стратешким документима– 6 бодова
• Пројекат није усклађен са стратешким документима - 0 бодова
• Нису идентификована стратешка документа - 0 бодова

6

3.

Степен развијености локалне самоуправе на чијој територији се реализује 
пројекат

• Трећа и четврта група развијености - 6 бодова
• Друга и прва група развијености - 3 бода

6

4.

Међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројекта
• Да ли су општи циљ и специфични циљеви јасно дефинисани и повезани?        

Да – 1 бод; Не – 0 бодова
• Да ли су очекивани резултати јасно дефинисани и објективно мерљиви на ос-

нову индикатора? Да – 1 бод; Не – 0 бодова
• Да ли опис стања јасно и у довољној мери идентификује проблеме на које 

пројекат настоји да одговори? Да – 1 бод; Не – 0 бодова
• Да ли су корисници јасно дефинисани? Да – 1 бод; Не – 0 бодова
• Да ли су планиране активности јасне и одговарајуће и усклађене са циљеви-

ма и очекиваним резултатима?  Да – 1 бод; Не – 0 бодова
• Да ли пројекат има утицај на равноправност полова? Да – 1 бод; Не – 0 бодова

6

5.

Очекивани ефекти пројекта
• Достављени подаци указују да ће пројекат имати дугорочне позитивне ефек-

те на квалитет рада установе - 6 бодова
• Достављени подаци не указују да ће пројекат имати дугорочне позитивне 

ефекте на квалитет рада установе - 0 бодова

6

B. Оправданост пројекта 20

1.

Степен суфинансирања пројекта
• преко 45% учешћа у финансирању извођења радова – 10 бодова
• од 35-45% учешћа у финансирању извођења радова – 8 бодова
• од 25-35% учешћа у финансирању извођења радова – 6 бодова
• од 15-25% учешћа у финансирању извођења радова – 4 бода
• до 15% учешћа у финансирању извођења радова – 2 бода
• без  суфинансирања – 0 бодова

10

РБ Критеријум
Максималан 

број 
бодова

Остварени 
број бодова

2.

Однос трошкова и очекиваних резултата
• Однос процењених трошкова и очекиваних резултата је задовољавајући –           

10 бодова
• Однос процењених трошкова и очекиваних резултата је делимично задовоља-

вајући – 5 бодова
• Однос процењених трошкова и очекиваних резултата није задовољавајући –        

0 бодова

10

C. Одрживост пројекта 20

1.

Финансијска одрживост
• Достављени подаци у потпуности указују да ће пројекат испунити крите-

ријум одрживости – 10 бодова
• Достављени подаци делимично указују да ће пројекат испунити критеријум 

одрживости – 5 бодова
• Достављени подаци не указују да ће пројекат испунити критеријум одржи-

вости – 0 бодова

10

2.

Институционална одрживост 
• Достављени подаци у потпуности указују да ће пројекат испунити крите-

ријум одрживости – 10 бодова
• Достављени подаци делимично указују да ће пројекат испунити критеријум 

одрживости – 5 бодова
• Достављени подаци не указују да ће пројекат испунити критеријум одржи-

вости – 0 бодова

10
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D. Степен ризика и изводљивост пројекта 30

1.

Процена ризика
• Идентификовани су ризици и корективне активности у свим фазама реализа-

ције пројекта – 15 бодова
• Нису идентификовани ризици и корективне активности у свим фазама реали-

зације пројекта – 10 бодова
• Нису идентификовани ризици и корективне активности - 0 бодова

15

2.
Изводљивост пројекта

• Рок за завршетак радова до 120 календарских дана – 15 бодова
• Рок за завршетак радова преко 120 календарских дана – 0 бодова

15

ЗАКЉУЧАК

Укупан број бодова 100

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

4.

ПРЕДЛОГ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

ТРАЖЕНИ ИЗНОС СРЕДСТАВА

ОДОБРЕНИ ИЗНОС СРЕДСТАВА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Место и датум:

__________________________

КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНИ ПРЕГЛЕД
И ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Име и презиме, председник Комисије

__________________________________

Име и презиме, члан

__________________________________

Име и презиме, члан

__________________________________
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40.

На основу члана 5. став 2. Одлуке о поступку избора, крите-
ријумима за избор и реализацији пројеката које финансира Упра-
ва за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2021. 
години („Службени лист АП Војводине“, број 1/2021) и члана 4. 
став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о образовању Управе за 
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине („Службени 
лист АП Војводине“, број 54/2014), директор Управе за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине доноси

ОДЛУКУ
О САДРЖИНИ И ФОРМИ 

ОБРАСЦА 
ПРИЈАВЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 

НА ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

У OБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА

Члан 1.

Одлуком о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројек-
та на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката 
у области развоја спорта утврђује се садржина и форма обрасца 
за пријаву на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање 
пројеката у области развоја спорта (у даљем тексту: образац за 
пријаву).

Члан 2.

Образац за пријаву сачивања се у табеларној форми.

Члан 3.

Поред назива и броја јавног конкурса и броја и датума пријаве, 
образац за пријаву обавезно садржи и:

1. ОПШТE ПОДАТКЕ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ:
- подносилац пријаве пројекта: назив подносиоца пријаве, 

округ, адреса, матични број, ПИБ, број рачуна, одговор-
но лице и функција, контакт телефон, интернет страни-
ца, адреса електронске поште;

2. ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ПРОЈЕКТУ:
- назив пројекта,
- место реализације,
- укупна вредност пројекта, изражена у РСД са обрачуна-

тим порезом на додату вредност, процентуално, према 
следећем:

• износ тражених средстава од Управе за капитална ула-
гања АП Војводине у 2021. години,

• износ сопствених средстава у 2021. години,
• износ средстава из других извора у 2021. години,
• износ планираних средстава за реализацију пројекта у 

наредним буџетским годинама (у случају вишегодишњег 
планирања капиталног пројекта у буџету за 2021. годи-
ну),

• укупан буџет пројекта,

3. ЦИЉЕВЕ ПРОЈЕКТА, СТРАТЕШКИ ОКВИР, ОЧЕКИ-
ВАНЕ РЕЗУЛТАТЕ И КОРИСНИКЕ, према следећем:

- у оквиру циљева пројекта треба да се налази општи циљ 
и специфични циљеви,

- у оквиру стратешког оквира треба да се налази конзис-
тентност/усклађеност пројекта са стратешким докумен-
тима, и то назив стратешког документа и конзистент-
ност/усклађеност пројекта са стратешким документом 
(упутити подносиоца пријаве да кратко и јасно покаже 
конзистентност/усклађеност пројекта са стратешким до-
кументом навођењем одговарајућих приоритета/циљева 
и/или активности/мера чијем испуњењу пројекат допри-
носи),

- у оквиру очекиваних резултата треба да се налази резул-
тат, индикатор резултата и извор провере,

- у оквиру информација о корисницима треба да се налазе 
директни корисници (назив и број) и индиректни корис-
ници (назив и процена броја);

4. ОПИС ПРОЈЕКТА, према следећем:
- опис тренутног стања - разлози за покретање пројекта 

(ограничити на највише ½ странице),
- технички опис пројекта (ограничити на највише ½ стра-

нице),
- очекивани ефекти након реализације пројекта (ограни-

чити на највише ½ странице),
- одрживост пројекта (упутити подносиоца пријаве да на-

веде како ће се обезбедити финансијска и институцио-
нална одрживост након улагања тражених средстава) - 
ограничити на највише ½ странице,

- план активности у 2021. години (активност, износ сред-
става потребан за реализацију активности са ПДВ, извор 
финансирања, период спровођења активности - оквирни 
датум почетка и завршетка),

- план јавних набавки у 2021. години (предмет јавне на-
бавке и врста поступка, процењена вредност без ПДВ-а, 
извор финансирања, оквирни датум покретања поступка 
и закључења уговора),

- анализа ризика (ризик, вероватноћа (висока/средња/
ниска), утицај (висок/средњи/низак), корективне актив-
ности);

5. ПРОВЕРУ КОМПЛЕТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
КОЈА СЕ ДОСТАВЉА НА ЈАВНИ КОНКУРС, упутити под-
носица пријаве да обележи коју документацију доставља, пре-
ма следећем:

1. уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашће-
ног лица подносиоца пријаве Образац пријаве предлога 
пројекта П.СП1.01,

2. копија главне свеске техничке документације у завис-
ности од класе и намене објекта (главна свеска идејног 
пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, 
главна свеска пројекта за извођење) (свака страна копије 
оверена и потписана од стране овлашћеног лица подно-
сиоца пријаве),

3. копија изјаве вршиоца техничке контроле са резиме-
ом извештаја техничке контроле из извода пројекта за 
грађевинску дозволу (свака страна копије оверена и пот-
писана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),

• уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим 
се одобрава извођење радова издато пре ступања на сна-
гу Закона о изменама Закона о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 145/2014), достављају се: копије 
насловних страна свих делова техничке документације 
садржане у грађевинској дозволи, односно решењу којим 
се одобрава извођење радова и копије страна са овером 
техничке контроле и овером надлежног органа за изда-
вање грађевинске дозволе, односно решења којим се одо-
брава извођење радова (уместо документације наведене 
под тачкама 2 и 3) (свака страна копије оверена и потпи-
сана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),

4. копија важећег акта надлежног органа којим се одобрава 
грађење или извођење радова (свака страна копије ове-
рена и потписана од стране овлашћеног лица подносио-
ца пријаве),

• уколико су радови по издатом акту надлежног органа 
којим се одобрава грађење или извођење радова запо-
чети, доставља се копија пријаве радова (свака страна 
копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве),

5. предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, 
оверен и потписан од стране одговорног пројектанта, не 
старији од шест месеци са нумерисаним странама,

6. копија потврде о пореском идентификационом броју 
подносиоца пријаве (копија оверена и потписана од стра-
не овлашћеног лица подносиоца пријаве).
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Члан 4.

Саставни део обрасца за пријаву чини Изјава одговорног лица 
подносиоца пријаве, са следећом садржином:

„Као одговорно лице подносиоца Пријаве, под пуном кривич-
ном и материјалном одговорношћу,  изјављујем следеће:

1. Да подношењем ове Пријаве прихватамо све услове ут-
врђене јавним конкурсом за финансирање и суфинанси-
рање пројеката у области развоја спорта број 136-401-
101/2021-03/4 од 14.01.2021. године и Одлуком о поступ-
ку избора, критеријумима за избор и реализацији проје-
ката које финансира Управа за капитална улагања Ауто-
номне покрајине Војводине у 2021. години („Сл. лист 
АП Војводине“, број 1/2021);

2. Да смо упознати и сагласни да Управа за капитална ула-
гања Аутономне покрајине Војводине није у обавези да 
одобри и финансира предложени пројекат;

3. Да су сви подаци наведени у обрасцу Пријаве истинити 
и веродостојни; 

4. Да ће се средства добијена за реализацију пројекта кори-
стити искључиво за намене за које су додељена;

5. Да смо упознати да додељена средства подлежу контро-
ли примене закона у области материјално-финансијског 
пословања и наменског и законитог коришћења средста-
ва, коју обавља служба буџетске инспекције Аутономне 
покрајине Војводине и да ћемо истој омогућити несмета-
ну контролу наменског и законитог коришћења додеље-
них средстава;

6. Да ће се у случају утврђивања ненаменског коришћења 
додељених средстава иста вратити у буџет Аутономне 
покрајине Војводине;

7. Да ће на свим јавним наступима, у публикацијама и дру-
гом штампаном материјалу или на други одговарајући 
начин бити објављено да је пројекат финансиран сред-
ствима Аутономне покрајине Војводине, Управе за капи-
тална улагања Аутономне покрајине Војводине;

8. Да правоснажном судском одлуком не постоји обаве-
за повраћаја средстава додељених у претходном перио-
ду као учеснику конкурса за доделу средстава из буџета 
Аутономне покрајине Војводине;

9. Да ће предлагач пројекта обезбедити стручни надзор над 
извођењем радова и Комисију за технички преглед објек-
та у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлу-
ка УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 
- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020).

У изјави треба да буде наведено место и датум давања изјаве, 
као и да иста буде снабдевена печатом и потписом одговорног 
лица подносиоца пријаве.

Члан 5.

Саставни део ове Одлуке је Образац П.СП1.01 Пријава предло-
га пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање 
пројеката у области развоја спорта број 136-401-101/2021-03/4 од 
14.01.2021. године.

Члан 6.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

БРОЈ: 136-401-101/2021-03/2
ДАТУМ: 14.01.2021. године

ДИРЕКТОР
Недељко Ковачевић
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ПРИЈАВА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА 

број 136-401-101/2021-03/4 од 14.01.2021. године

Број пријаве (Подносилац пријаве уноси  број под којим је пријава заведена код 
подносиоца)

Датум пријаве (Подносилац уноси датум под којим је пријава заведена код подно-
сиоца)

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

1.1

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ПРОЈЕКТА

Назив подносиоца пријаве

Округ

Адреса

Матични број

ПИБ

Број рачуна

Одговорно лице и функција

Контакт телефон

Интернет страница

Адреса електронске поште

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

2.1 НАЗИВ ПРОЈЕКТА

2.2 МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

2.3

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

Износ тражених средстава 
од Управе за капитална улагања 
АП Војводине у 2021. години

дин

%

Износ сопствених средстава
у 2021. години

дин  

%

Износ средстава из других 
извора у 2021. години

дин

%

Износ планираних средстава за 
реализацију пројекта у наредним 
буџетским годинама
(у случају вишегодишњег планирања 
капиталног пројекта у буџету за 2021. 
годину)

дин

%

Укупан буџет пројекта
дин

%

Напомена: Сви износи су са обрачунатим порезом на додату вредност. 
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3. ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА, СТРАТЕШКИ ОКВИР, ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ И КОРИСНИЦИ

3.1

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ

РБ Специфични циљеви

1.

2.

3.

...

3.2

КОНЗИСТЕНТНОСТ/УСКЛАЂЕНОСТ ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА 

РБ Назив стратешког документа

Конзистентност/усклађеност пројекта са стратешким 
документом

(Кратко и јасно показати конзистентност/ усклађеност 
пројекта са стратешким документом навођењем одговарајућих 

приоритета/циљева и/или активности/мера чијем испуњењу 
пројекат доприноси)

1.

2.

3.

...

3.3

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

РБ Резултат Индикатор резултата Извор провере

1.

2.

3.

...

3.4

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРИСНИЦИМА 

Директни корисници

РБ Назив Број

1.

2.

...

Индиректни корисници

РБ Назив Процена броја

1.

2.

...
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4. ОПИС ПРОЈЕКТА

4.1

ОПИС ТРЕНУТНОГ СТАЊА - РАЗЛОЗИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране)

4.2

ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране)

4.3

ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ НАКОН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране)

4.4

ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране)
(Навести како ће се обезбедити финансијска и институционална одрживост након улагања тражених средстава)

4.5

ПЛАН АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

РБ Активност

Износ средстава 
потребан за 
реализацију 

активности са 
ПДВ-ом

Извор 
финансирања 

Период спровођења активности

Оквирни 
датум почетка

Оквирни 
датум 

завршетка

1.

2.

3.

...

4.6

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2021. ГОДИНИ 

РБ Предмет јавне набавке и врста 
поступка

Процењена 
вредност без 

ПДВ-а

Извор 
финансирања 

Оквирни датум

покретања 
поступка

закључења 
уговора

1.

2.

...
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4.7

АНАЛИЗА РИЗИКА

РБ Ризик
Вероватноћа

(висока/ средња/ 
ниска)

Утицај
(висок/ 
средњи/ 
низак)

Корективне активности

1.

2.

3.

4.

...

5. ПРОВЕРА КОМПЛЕТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА НА ЈАВНИ КОНКУРС 

5.1

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

РБ Назив документа Потребан број 
примерака ДА НЕ

1. Уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица подно-
сиоца пријаве Образац пријаве предлога пројекта П.СП1.01

2 (оригинална 
примерка)

2.

Копија главне свеске техничке документације у зависности од класе и 
намене објекта (главна свеска идејног пројекта, главна свеска пројекта за 
грађевинску дозволу, главна свеска пројекта за извођење)

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица под-
носиоца пријаве)

1

3.

Копија изјаве вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја технич-
ке контроле из извода пројекта за грађевинску дозволу 

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица под-
носиоца пријаве)

1

2а, 3а

Уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим се одобрава из-
вођење радова издато пре ступања на снагу Закона о изменама Закона о пла-
нирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 145/2014), достављају се:

копије насловних страна свих делова техничке документације садржане у 
грађевинској дозволи, односно решењу којим се одобрава извођење радова и 
копије страна са овером техничке контроле и надлежног органа за издавање 
грађевинске дозволе, односно решења којим се одобрава извођење радова 
(уместо документације наведене под тачкама 2 и 3)

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица под-
носиоца пријаве)

1

4.

Копија важећег акта надлежног органа којим се одобрава грађење или из-
вођење радова

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица под-
носиоца пријаве)

1

4а

Уколико су радови по издатом акту надлежног органа којим се одобрава 
грађење или извођење радова започети, доставља се копија пријаве радова

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица под-
носиоца пријаве)

1

5.
Предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, оверен и потпи-

сан од стране одговорног пројектанта, не старији од шест месеци са нуме-
рисаним странама

1 (оригинални 
примерак)

6.
Копија потврде о пореском идентификационом броју подносиоца пријаве
(копија оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца 

пријаве)
1

Напомена: Попуњава подносилац пријаве
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И З Ј А В А

Као одговорно лице подносиоца Пријаве, под пуном кривичном 
и материјалном одговорношћу, изјављујем следеће:

1. Да подношењем ове Пријаве прихватамо све услове ут-
врђене јавним конкурсом за финансирање и суфинанси-
рање пројеката у области развоја спорта број 136-401-
101/2021-03/4 од 14.01.2021. године и Одлуком о поступ-
ку избора, критеријумима за избор и реализацији проје-
ката које финансира Управа за капитална улагања Ауто-
номне покрајине Војводине у 2021. години („Сл. лист 
АП Војводине“, број 1/2021);

2. Да смо упознати и сагласни да Управа за капитална ула-
гања Аутономне покрајине Војводине није у обавези да 
одобри и финансира предложени пројекат;

3. Да су сви подаци наведени у обрасцу Пријаве истинити 
и веродостојни;

4. Да ће се средства добијена за реализацију пројекта кори-
стити искључиво за намене за које су додељена; 

5. Да смо упознати да додељена средства подлежу контро-
ли примене закона у области материјално-финансијског 
пословања и наменског и законитог коришћења средста-

ва, коју обавља служба буџетске инспекције Аутономне 
покрајине Војводине и да ћемо истој омогућити несмета-
ну контролу наменског и законитог коришћења додеље-
них средстава;

6. Да ће се у случају утврђивања ненаменског коришћења 
додељених средстава иста вратити у буџет Аутономне 
покрајине Војводине;

7. Да ће на свим јавним наступима, у публикацијама и дру-
гом штампаном материјалу или на други одговарајући 
начин бити објављено да је пројекат финансиран сред-
ствима Аутономне покрајине Војводине, Управе за капи-
тална улагања Аутономне покрајине Војводине;

8. Да правоснажном судском одлуком не постоји обаве-
за повраћаја средстава додељених у претходном перио-
ду као учеснику конкурса за доделу средстава из буџета 
Аутономне покрајине Војводине;

9. Да ће предлагач пројекта обезбедити стручни надзор над 
извођењем радова и Комисију за технички преглед објек-
та у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - од-
лука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 
- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020).

М.П.

Место и датум (потпис  одговорног лица подносиоца Пријаве)

41.

На основу члана 10. став 2, а у вези са чланом 7. став 1. Одлуке 
о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката 
које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине у 2021. години („Службени лист АП Војводине“, брoj 
1/2021) и члана 4. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 54/2014), директор 
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине доноси

ОДЛУКУ
О САДРЖИНИ И ФОРМИ ОБРАСЦА 

ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И 

СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА

Члан 1.

Одлуком о садржини и форми обрасца за оцењивање 
пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и 
суфинансирање пројеката у области развоја спорта, утврђује се 
садржина и форма обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта 
и појединачни критеријуми за оцену пројеката и доделу средстава 
путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката 
у области развоја спорта (у даљем тексту: образац за оцењивање).

Члан 2.

Образац за оцењивање сачињава се у табеларној форми.

Члан 3.

Поред броја пријаве, датума пријаве, подносиоца пријаве и 
назива пројекта, образац за оцењивање обавезно садржи:

1.  ПОДАТКЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 
НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ:

- испуњеност услова за учешће на јавном конкурсу, према 
следећем:

- да ли је пријава поднета благовремено,
- да ли је подносилац пријаве јединица локалне самоуправе,

- да ли је пројекат у складу са циљевима и наменом јавног 
конкурса,

- да ли је израђена техничка документација,
- да ли је издат важећи акт надлежног органа којим се одо-

брава грађење или извођење радова,
- закључак, у коме треба да стоји да ли су испуњени усло-

ви за учешће на јавном конкурсу,
- образложење;

2. ПОДАТКЕ О ТЕХНИЧКОЈ ИСПРАВНОСТИ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

- испуњеност захтева јавног конкурса у погледу следеће 
техничке документације:

1. уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашће-
ног лица подносиоца пријаве Образац пријаве предлога 
пројекта П.СП1.01 у два оригинална примерка,

2. копија главне свеске техничке документације у зависности 
од класе и намене објекта (главна свеска идејног пројекта, 
главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, главна све-
ска пројекта за извођење) (свака страна копије оверена и 
потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),

3. копија изјаве вршиоца техничке контроле са резиме-
ом извештаја техничке контроле из извода пројекта за 
грађевинску дозволу (свака страна копије оверена и пот-
писана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),

• уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим се 
одобрава извођење радова издато пре ступања на снагу Зако-
на о изменама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник 
РС“, бр. 145/2014), достављају се: копије насловних страна 
свих делова техничке документације садржане у грађевинској 
дозволи, односно решењу којим се одобрава извођење радова 
и копије страна са овером техничке контроле и надлежног ор-
гана за издавање грађевинске дозволе, односно решења којим 
се одобрава извођење радова (уместо докумената наведених 
под тачкама 2 и 3) (свака страна копије оверена и потписана 
од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),

4. копија важећег акта надлежног органа којим се одобрава 
грађење или извођење радова (свака страна копије оверена и 
потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),

• уколико су радови по издатом акту надлежног органа 
којим се одобрава грађење или извођење радова запо-
чети, доставља се копија пријаве радова (свака страна 
копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве),
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5. предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, 
оверен и потписан од стране одговорног пројектанта, не 
старији од шест месеци са нумерисаним странама, 

6. копија потврде о пореском идентификационом броју 
подносиоца пријаве (копија оверена и потписана од стра-
не овлашћеног лица подносиоца пријаве),

- закључак, у коме треба да стоји да ли је достављена до-
кументација комплетна и технички исправна,

- образложење;

3. ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА ПРЕМА КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 
ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, према 
следећем:

А. ОПШТИ УТИЦАЈ И ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА, који се бодује 
до максималних 30 бодова, при чему се оцењује:

1. Значај пројекта, максимално до 6 бодова:
- пројекат је од регионалног значаја – 6 бодова;
- пројекат је од локалног значаја – 3 бода;

2. Повезаност пројекта са стратешким домументима, 
максимално до 6 бодова:

- пројекат је усклађен са стратешким документима – 6 бо-
дова;

- пројекат није усклађен са стратешким документима – 0 
бодова;

- нису идентификована стратешка документа – 0 бодова;

3. Степен развијености локалне самоуправе на чијој територији 
се реализује пројекат, максимално до 6 бодова:

- трећа и четврта група развијености – 6 бодова;
- друга и прва група развијености – 3 бода;

4. Међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројекта, 
максимално до 6 бодова:

- да ли су општи циљ и специфични циљеви јасно дефини-
сани и повезани, да – 1 бод, не – 0 бодова;

- да ли су очекивани резултати јасно дефинисани и објек-
тивно мерљиви на основу индикатора,   да – 2 бода, де-
лимично – 1 бод, не – 0 бодова;

- да ли опис стања јасно и у довољној мери идентификује 
проблеме на које пројекат настоји да одговори, да – 1 бод, 
не – 0 бодова;

- да ли су корисници јасно дефинисани, да – 1 бод, не – 0 
бодова;

- да ли су планиране активности јасне и одговарајуће и ус-
клађене са циљевима и очекиваним резултатима, да – 1 
бод, не – 0 бодова;

5. Очекивани ефекти пројекта, максимално до 6 бодова:
- достављени подаци указују да ће пројекат имати пози-

тивне ефекте на квалитет живота локалног становништ-
ва, односно развој региона/локалне самоуправе - 6 бодо-
ва;

- достављени подаци не указују да ће пројекат имати пози-
тивне ефекте на квалитет живота локалног становништ-
ва, односно развој региона/локалне самоуправе – 0 бодо-
ва;

В. ОПРАВДАНОСТ ПРОЈЕКТА, која се бодује до 
максималних 20 бодова, при чему се оцењује:

1. Степен суфинансирања пројекта, максимално до 10 бодова:
- преко 45% учешћа у финансирању извођења радова – 10 

бодова;
- од 35-45% учешћа у финансирању извођења радова – 8 

бодова;
- од 25-35% учешћа у финансирању извођења радова – 6 

бодова;
- од 15-25% учешћа у финансирању извођења радова – 4 

бода;
- до 15% учешћа у финансирању извођења радова – 2 

бода;
- без суфинансирања – 0 бодова;

2. Однос трошкова и очекиваних резултата, максимално до 10 
бодова:

- однос процењених трошкова и очекиваних резултата је 
задовољавајући – 10 бодова;

- однос процењених трошкова и очекиваних резултата је 
делимично задовољавајући – 5 бодова;

- однос процењених трошкова и очекиваних резултата 
није задовољавајући – 0 бодова;

С. ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА, која се бодује до максималних 
20 бодова, при чему се оцењује:

1. Финансијска одрживост, максимално до 10 бодова:
- достављени подаци у потпуности указују да ће пројекат 

испунити критеријум одрживости – 10 бодова;
- достављени подаци делимично указују да ће пројекат ис-

пунити критеријум одрживости – 5 бодова;
- достављени подаци не указују да ће пројекат испунити 

критеријум одрживости – 0 бодова;

2. Институционална одрживост, максимално до 10 бодова:
- достављени подаци у потпуности указују да ће пројекат 

испунити критеријум одрживости – 10 бодова;
- достављени подаци делимично указују да ће пројекат ис-

пунити критеријум одрживости – 5 бодова;
- достављени подаци не указују да ће пројекат испунити 

критеријум одрживости – 0 бодова;

D. СТЕПЕН РИЗИКА И ИЗВОДЉИВОСТ ПРОЈЕКТА, а 
који се бодује до максималних 30 бодова, при чему се оцењује:

1. Процена ризика, максимално до 15 бодова:
- идентификовани су ризици и корективне активности – 15 

бодова;
- нису идентификовани ризици и корективне активности у 

свим фазама реализације пројекта – 10 бодова;
- нису идентификовани ризици и корективне активности – 

0 бодова;

2. Изводљивост пројекта, максимално до 15 бодова:
- рок за завршетак радова до 120 календарских дана – 15 

бодова;
- рок за завршетак радова преко 120 календарских дана – 

0 бодова;
- закључак, у коме треба да стоји укупан број бодова,
- образложење;

4. ПРЕДЛОГ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, који садржи:
- тражени износ средстава,
- одобрени износ средстава,
- образложење.

Образац за оцењивање садржи и место и датум, као и име и 
презиме и потпис председника и чланова Комисије за стручни 
преглед и оцену пројеката.

Члан 4.

Саставни део ове одлуке је Образац П.СП1.02 за оцењивање 
пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и 
суфинансирање пројеката у области развоја спорта број 136-401-
101/2021-03/4 од 14.01.2021. године.

Члан 5.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине“.

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

БРОЈ: 136-401-101/2021-03/3
ДАТУМ: 14.01.2021. године

ДИРЕКТОР
Недељко Ковачевић
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА 

број 136-401-101/2021-03/4 од 14.01.2021. године

Број пријаве (Управа за капитална улагања)

Датум пријаве (Управа за капитална улагања)

Подносилац пријаве

Назив пројекта

1.

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

РБ Услов за учешће на јавном конкурсу ДА НЕ

1. Пријава је поднета благовремено

2. Подносилац пријаве је јединица локалне самоуправе

3. Пројекат је у складу са циљевима и наменом јавног конкурса

4. Израђена је техничка документација

5. Издат је важећи акт надлежног органа којим се одобрава грађење или извођење 
радова

ЗАКЉУЧАК

Услови за учешће на јавном конкурсу су испуњени

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ



Страна 80 - Броj 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 15. јануар 2021.

2.

ТЕХНИЧКА ИСПРАВНОСТ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

РБ Назив документа ДА НЕ

1. Уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица подносиоца прија-
ве Образац пријаве предлога пројекта П.СП1.01 у два оригинална примерка

2.

Копија главне свеске техничке документације у зависности од класе и намене 
објекта (главна свеска идејног пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску дозво-
лу, главна свеска пројекта за извођење) (свака страна копије оверена и потписана од 
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве)

3.
Копија изјаве вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја техничке кон-

троле из извода пројекта за грађевинску дозволу (свака страна копије оверена и пот-
писана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве)

2а, 3а

Уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим се одобрава извођење ра-
дова издато пре ступања на снагу Закона о изменама Закона о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС“, број 145/2014), достављају се:копије насловних страна свих делова 
техничке документације садржане у грађевинској дозволи, односно решењу којим се 
одобрава извођење радова и копије страна са овером техничке контроле и надлеж-
ног органа за издавање грађевинске дозволе, односно решења којим се одобрава 
извођење радова (уместо документације наведене под тачкама 2 и 3) (свака страна 
копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве)

4.

Копија важећег акта надлежног органа којим се одобрава грађење или извођење 
радова

(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца 
пријаве)

4а
Уколико су радови по издатом акту надлежног органа којим се одобрава грађење 

или извођење радова започети, доставља се копија пријаве радова (свака страна ко-
пије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве)

5. Предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, оверен и потписан од 
стране одговорног пројектанта, не старији од шест месеци са нумерисаним странама

6. Копија потврде о пореском идентификационом броју подносиоца пријаве
(копија оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве)

ЗАКЉУЧАК

Достављена документација је комплетна и технички исправна

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
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3.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

РБ Критеријум
Максималан 

број 
бодова

Остварени 
број бодова

A. Општи утицај и значај пројекта 30

1.
Значај пројекта 

• Пројекат је од регионалног значаја - 6 бодова
• Пројекат је од локалног значаја - 3 бода

6

2.

Повезаност пројекта са стратешким документима
• Пројекат је усклађен са стратешким документима– 6 бодова
• Пројекат није усклађен са стратешким документима - 0 бодова
• Нису идентификована стратешка документа - 0 бодова

6

3.

Степен развијености локалне самоуправе на чијој територији се реализује 
пројекат

• Трећа и четврта група развијености - 6 бодова
• Друга и прва група развијености - 3 бода

6

4.

Међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројекта
• Да ли су општи циљ и специфични циљеви јасно дефинисани и повезани?        

Да – 1 бод; Не – 0 бодова
• Да ли су очекивани резултати јасно дефинисани и објективно мерљиви на ос-

нову индикатора? Да – 2 бода; Делимично – 1 бод; Не – 0 бодова
• Да ли опис стања јасно и у довољној мери идентификује проблеме на које 

пројекат настоји да одговори? Да – 1 бод; Не – 0 бодова
• Да ли су корисници јасно дефинисани? Да – 1 бод; Не – 0 бодова
• Да ли су планиране активности јасне и одговарајуће и усклађене са циљеви-

ма и очекиваним резултатима?  Да – 1 бод; Не – 0 бодова

6

5.

Очекивани ефекти пројекта
• Достављени подаци указују да ће пројекат имати позитивне ефекте на квали-

тет живота локалног становништва, односно развој региона/локалне самоу-
праве - 6 бодова

• Достављени подаци не указују да ће пројекат имати позитивне ефекте на ква-
литет живота локалног становништва, односно развој региона/локалне само-
управе - 0 бодова

6

B. Оправданост пројекта 20

1.

Степен суфинансирања пројекта
• преко 45% учешћа у финансирању извођења радова – 10 бодова
• од 35-45% учешћа у финансирању извођења радова – 8 бодова
• од 25-35% учешћа у финансирању извођења радова – 6 бодова
• од 15-25% учешћа у финансирању извођења радова – 4 бода
• до 15% учешћа у финансирању извођења радова – 2 бода
• без  суфинансирања – 0 бодова

10

РБ Критеријум
Максималан 

број 
бодова

Остварени 
број бодова

2.

Однос трошкова и очекиваних резултата
• Однос процењених трошкова и очекиваних резултата је задовољавајући –           

10 бодова
• Однос процењених трошкова и очекиваних резултата је делимично задовоља-

вајући – 5 бодова
• Однос процењених трошкова и очекиваних резултата није задовољавајући –        

0 бодова

10
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3.

C. Одрживост пројекта 20

1.

Финансијска одрживост
• Достављени подаци у потпуности указују да ће пројекат испунити крите-

ријум одрживости – 10 бодова
• Достављени подаци делимично указују да ће пројекат испунити критеријум 

одрживости – 5 бодова
• Достављени подаци не указују да ће пројекат испунити критеријум одржи-

вости – 0 бодова

10

2.

Институционална одрживост 
• Достављени подаци у потпуности указују да ће пројекат испунити крите-

ријум одрживости – 10 бодова
• Достављени подаци делимично указују да ће пројекат испунити критеријум 

одрживости – 5 бодова
• Достављени подаци не указују да ће пројекат испунити критеријум одржи-

вости – 0 бодова

10

D. Степен ризика и изводљивост пројекта 30

1.

Процена ризика
• Идентификовани су ризици и корективне активности у свим фазама реализа-

ције пројекта – 15 бодова
• Нису идентификовани ризици и корективне активности у свим фазама реали-

зације пројекта – 10 бодова
• Нису идентификовани ризици и корективне активности - 0 бодова

15

2.
Изводљивост пројекта

• Рок за завршетак радова до 120 календарских дана – 15 бодова
• Рок за завршетак радова преко 120 календарских дана – 0 бодова

15

ЗАКЉУЧАК

Укупан број бодова 100

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

4.

ПРЕДЛОГ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

ТРАЖЕНИ ИЗНОС СРЕДСТАВА

ОДОБРЕНИ ИЗНОС СРЕДСТАВА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
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Место и датум:

__________________________

КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНИ ПРЕГЛЕД
И ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Име и презиме, председник Комисије

__________________________________

Име и презиме, члан

__________________________________

Име и презиме, члан

__________________________________

42.

Уставни суд у саставу: председник Снежана Марковић и су-
дије Гордана Ајншпилер Поповић, Лидија Ђукић, Татјана Ђур-
кић, Весна Илић Прелић, др Драгана Коларић, др Тамаш Корхец 
(Korhecz Tamás), Мирослав Николић, др Владан Петров, др На-
таша Плавшић, др Јован Ћирић и др Милан Шкулић, на основу 
члана 167. став 1. тачка 5. Устава Републике Србије, на седници 
одржаној 3. децембра 2020. године, донео је 

О Д Л У К У

1. Утврђује се да одредбе члана 1. став 1. у делу који гласи: 
„дисциплинска одговорност и“, одељак 10. у делу наслова који 
гласи: „Дисциплинска одговорност и“, пододељак са насловом: 
„а) Дисциплинска одговорност“ и одредбе чл. 97, 98, 101. и 102. 
Статута Адвокатске коморе Војводине („Службени лист АПВ“, 
бр. 36/12, 23/13, 52/15, 50/17, 22/19 и 44/20) нису у сагласности са 
законом.

2. Утврђује се да одредбе 22.5.13, 33.1.2. и 33.2.2. Кодекса про-
фесионалне етике адвоката („Службени гласник РС“, број 27/12) 
нису у сагласности са Уставом.

3. Обуставља се поступак за оцену законитости одредаба чл. 
99. и 100. Статута Адвокатске коморе Војводине („Службени лист 
АПВ“, бр. 36/12, 23/13, 52/15 и 50/17).

О б р а з л о ж е њ е

Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка 
за оцену законитости одредаба члана 97. став 2. и чл. 98. до 102. 
Статута Адвокатске коморе Војводине („Службени лист АПВ“, 
бр. 36/12, 23/13, 52/15 и 50/17) и оцену уставности одредаба 22.5.13, 
33.1.2. и 33.2.2. Кодекса професионалне етике адвоката наведених 
у изреци.

Као разлог оспоравања иницијатор наводи да је Адвокатска 
комора Војводине оспореним одредбама Статута незаконито 
проширила обим дисциплинских повреда, прописујући да ад-
вокати и адвокатски приправници одговарају и по одредбама 
Статута Адвокатске коморе Војводине, иако Адвокатска комора 
Војводине, као комора у саставу Адвокатске коморе Србије, нема 
овлашћења да уређује дисциплинске повреде. Тиме су повређене 
одредбе члана 75. став 2. Закона о адвокатури и одредбе чл. 197. и 
239. до 241. Статута Адвокатске коморе Србије. 

Одредбе 22.5.13, 33.1.2. и 33.2.2. Кодекса професионалне етике 
адвоката иницијатор је оспорио наводом да, неуставно, незакони-
то и неоправдано ограничавају право грађана на правну помоћ, 
право на слободан одабир адвоката, као и право на рад адвоката, 
наводећи да је сврха прописивања у тим одредбама „заштита ма-
теријалног интереса адвоката“, а не сврха коју Устав допушта, јер 

је оспореним одредбама Кодекса прописана дужност адвоката да 
одбије заступање ако странка не прикаже посебну потврду прет-
ходног адвоката да од ње не потражује накнаду, односно дужност 
да обавести странку да заступање не може преузети пре него што 
је претходном адвокату отказала пуномоћ и пре него што странка 
од тог адвоката прибави и прикаже потврду да претходном адво-
кату не дугује накнаду за заступање, односно прописана дужност 
адвоката да се, пре него што прихвати да заступа странку, увидом 
у потврду колеге који је раније заступао, увери да странка не ду-
гује накнаду за заступање. Такође, указује и на несагласност ових 
одредаба Кодекса са одредбама 7.4, 12.2. и 31.3. Кодекса, а позива 
се и на одредбе чл. 18, 19, 20. и 67. Устава.

Адвокатска комора Војводине је, у одговору, поводом оспоре-
них одредаба Статута навела да је тачно да у члану 97. став 2. 
Статута Адвокатске коморе Војводине стоји да за повреде дуж-
ности и за нарушавање угледа адвокатуре, адвокати и адвокат-
ски приправници одговарају дисциплински према одредбама 
Закона, Кодекса, Статута Адвокатске коморе Србије и Статута 
Адвокатске коморе Војводине и да је очигледно да је у тој одред-
би „вишак“ израз „и овог Статута (АКВ)“, али само у формалном 
смислу, док у фактичком смислу ствар стоји другачије. Ово сто-
га што након упоређења и анализе одредаба члана 241. Статута 
Адвокатске коморе Србије и одредаба члана 99. Статута Адво-
катске коморе Војводине произлази да Статут Адвокатске коморе 
Војводине својим одредбама, у највећем делу уопште не нормира 
нове повреде дужности и угледа адвокатуре, већ у највећем броју 
случајева само понавља оне повреде које се већ налазе нормиране 
у Статуту Адвокатске коморе Србије. 

У одговору Адвокатске коморе Србије на наводе иницијативе 
поводом оспорених одредаба Кодекса професионалне етике ад-
воката се, с позивом на члан 26. Међународног пакта о грађан-
ским и политичким правима, члана 14. Европске конвенције за 
заштиту људских права и основних слобода, којима се гарантује 
право да се свакоме обезбеди уживање права и право на заштиту 
пред судом и законом без икакве дискриминације, Основне прин-
ципе Уједињених нација о улози адвоката, Препоруку Комитета 
министара Савета Европе „слобода обављања адвокатске профе-
сије“ од  25. октобра 2000. године, члан 2. и члан 65. став 1. тачка 
12) Закона о адвокатури, наводи: да се странци, клијенту, оспоре-
ним правилима 22.5.13, 33.1.2. и 33.2.2. Кодекса професионалне 
етике адвоката не одбија, нити ограничава, право на правну по-
моћ, нити се онемогућава право на слободан избор адвоката; да је 
адвокат коме се отказује пуномоћје, сагласно правилу 26.6. Коде-
кса, обавезан да, по правилу, предузима радње у корист клијента 
неопходне за спречавање и отклањање за клијента штетних по-
следица у предмету и предвиђени су услови под којима се осло-
бађа те обавезе; да иницијатор однос адвокат – клијент своди на 
лукративни елемент, односно наплату награде за извршени рад 
– пружену правну помоћ од стране адвоката; да иако адвокати 
не заснивају радни однос то не значи да адвокати немају право 
на поштовање достојанства своје личности и да немају право на 
правичну накнаду за свој рад и пружену правну помоћ; да су ос-
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порена правила Кодекса непосредно повезана с правилима 19.2.4. 
о „Забрани нечасног или другог придобијања клијената“ и 31.1.11. 
о „Колегијалности“, према којима адвокат треба да обавести ко-
легу чији му се клијент обратио зато да би на њега пренео засту-
пање; да су Кодексом предвиђена правила којима је уређен посту-
пак прихватања, одбијања и преузимања заступања, а странкама 
не онемогућава право на слободан избор адвоката, већ уређује 
међусобан однос адвоката.

II 

У спроведеном претходном поступку, Уставни суд је констато-
вао да се иницијативом захтева оцена законитости одредаба чл. 
97. до 102. Статута Адвокатске коморе Војводине, који је донела 
Адвокатска комора Војводине, на редовној годишњој Скупшти-
ни одржаној у Новом Саду, 24. новембра 2012. године, на основу 
члана 88. Закона о адвокатури и члана 317. Статута Адвокатске 
коморе Србије. Статут је објављен у „Службеном листу АПВ“, 
број 36/12, ступио је на снагу 7. децембра 2012. године, а мењан је 
и допуњаван у „Службеном листу АПВ“, број 23/13, број 52/15 и 
број 50/17, да би у току поступка пред Уставним судом, изменама 
и допунама Статута Адвокатске коморе Војводине („Службени 
лист АПВ“, број 22/19), оспорене одредбе чл. 99. и 100. Статута 
биле брисане. Накнадне измене и допуне Статута Адвокатске 
коморе Војводине, објављене у „Службеном листу АПВ“, број 
44/20, нису од утицаја на поступање у овом предмету.

Одредбом члана 1. став 1. наведеног Статута прописано је, 
поред осталог, да се Статутом уређују: послови Адвокатске ко-
море Војводине, унутрашња организација и органи Адвокатске 
коморе, поступак уписа у Именик адвоката, дисциплинска одго-
ворност и дисциплински поступак и друга питања у складу са 
Законом о адвокатури и Статутом Адвокатске коморе Србије. 
У одељку „10. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ И ДИСЦИ-
ПЛИНСКИ ПОСТУПАК“ у пододељку „а) Дисциплинска од-
говорност“, одредбама чл. 97. до 102. уређена је дисциплинска 
одговорност адвоката и адвокатских приправника тако што је 
прописано: да су адвокати и адвокатски приправници дужни да 
одговорно, стручно и савесно обављају адвокатску делатност и 
приправничку праксу и да чувају углед адвокатуре, а за повреде 
дужности и нарушавање угледа адвокатуре, адвокати и адвокат-
ски приправници одговарају дисциплински по одредбама закона, 
Кодекса, Статута Адвокатске коморе Србије и овог статута (члан 
97.); да повреде дужности и нарушавање угледа адвокатуре могу 
бити теже и лакше (члан 98.). У одредбама члана 99. тач. 1. до 38. 
Статута биле су прописане теже повреде дужности адвоката, а 
у члану 100. тач. 1. до 4. биле су прописане лакше повреде дуж-
ности адвоката. У одредбама члана 101. тач. 1. до 3. прописане 
су теже повреде дужности адвокатског приправника, поред већ 
прописаних повреда дужности и угледа адвоката предвиђених 
овим статутом за које одговарају и адвокатски приправници, да 
би у одредбама члана 102. Статута било прописано да се за лакше 
повреде дужности и нарушавање угледа адвокатуре може изрећи 
опомена или новчана казна, а за теже повреде – новчана казна или 
мера брисања из Именика адвоката.

Законом о адвокатури („Службени гласник РС“, бр. 31/11 и 
24/12-Одлука УС) којим се уређују, поред осталог, адвокатска 
служба, те права, обавезе и одговорности адвоката и адвокатских 
приправника и организација и рад адвокатских комора (члан 1.), 
прописано је: да су Адвокатска комора Србије и адвокатске коморе 
у њеном саставу самосталне и независне професионалне организа-
ције адвоката, основане у складу са законом и Статутом Адвокат-
ске коморе Србије, које су надлежне за вршење јавних овлашћења 
и обављање послова од општег интереса, у складу са овим зако-
ном и својим статутом (члан 63. став 1.); да у Републици Србији 
постоји Адвокатска комора Србије са седиштем у Београду, за те-
риторију Републике Србије, у чијем саставу је Адвокатска комора 
Војводине, са седиштем у Новом Саду (члан 64. став 1. тачка 1)); да 
Адвокатска комора Србије и адвокатске коморе у њеном саставу 
имају као јавно овлашћење одлучивање о покретању и вођењу дис-
циплинског поступка против адвоката или адвокатског приправ-
ника, о њиховој дисциплинској одговорности и о изрицању дисци-
плинских мера (члан 65. став 1. тачка 7)); да су адвокатске коморе 

у саставу Адвокатске коморе Србије у првом степену надлежне за 
јавна овлашћења из става 1. тачка 7), а да је Адвокатска комора 
Србије надлежна, као другостепени орган, и за јавно овлашћење из 
става 1. тачка 7) (члан 65. ст. 2. и 3.); да Адвокатска комора Србије 
и адвокатске коморе у њеном саставу доносе статут и друга општа 
акта (члан 66. тачка 1)); да статут Адвокатске коморе Србије мора 
бити у сагласности са овим законом, а статут адвокатске коморе 
у саставу Адвокатске коморе Србије мора бити у сагласности са 
овим законом и Статутом Адвокатске коморе Србије (члан 70.). 
Одредбама чл. 75. до 83. Закона у одељку „VIII. Дисциплинска од-
говорност и престанак права на бављење адвокатуром“ прописано 
је да су адвокати и адвокатски приправници одговорни за струч-
но и савесно бављење адвокатуром и чување њеног угледа (члан 
75. став 1.), да адвокати и адвокатски приправници дисциплински 
одговарају за лакше и теже повреде дужности и угледа адвокату-
ре које се уређују Статутом Адвокатске коморе Србије (члан 75. 
став 2.). У одредби члана 75. став 3. Закона прописано је да се под 
тежом повредом дужности и угледа адвокатуре сматра наруша-
вање дужности и угледа адвокатуре прописаних законом, Стату-
том Адвокатске коморе Србије и кодексом, да би у истој одредби 
Закона било наведено шта се нарочито сматра под тежом повре-
дом дужности и угледа адвокатуре, а у ставу 4. истог члана, шта је 
лакша повреда дужности и угледа адвокатуре. Одредбом члана 76. 
став 5. Закона прописано је да се организација, састав, надлежност, 
начин одлучивања дисциплинских органа и дисциплински посту-
пак ближе уређују статутом адвокатске коморе. Одредбом члана 
77. став 2. Закона прописано је да се за лакшу повреду дужности 
и угледа адвокатуре може изрећи опомена или новчана казна, а у 
ставу 4. истог члана да се за теже повреде дужности адвоката и 
угледа адвокатуре може изрећи казна или мера брисања из име-
ника адвоката. Одредбом члана 77. став 8. Закона прописано је да 
се Статутом Адвокатске коморе Србије утврђују лакше повреде 
дужности и угледа адвокатуре за које се може изрећи новчана каз-
на, теже повреде дужности за које се може изрећи мера брисања 
из именика адвоката и услови под којима се изречена казна може 
условити. Одговорност адвокатских приправника уређена је тако 
што је у одредби члана 82. Закона прописано да се одредбе о дис-
циплинској одговорности адвоката сходно примењују и на адво-
катске приправнике.

Статутом Адвокатске коморе Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 85/11, 78/12 и 86/13), којим се уређују задаци и послови, 
унутрашња организација Адвокатске коморе Србије, избор и де-
локруг њених органа, начин вршења јавних овлашћења и друга 
питања од значаја за рад Адвокатске коморе Србије и адвокатских 
комора у њеном саставу, у одредби члана 40. став 8. прописано је 
да адвокати и адвокатски приправници дисциплински одговарају 
за лакше и теже повреде дужности и угледа адвокатуре, које се 
уређују Законом о адвокатури и Статутом Адвокатске коморе 
Србије. Одредбом члана 127. тачка 7) Статута прописано је да 
Адвокатска комора Србије и адвокатске коморе у њеном саставу 
имају као јавно овлашћење – одлучивање о покретању и вођењу 
дисциплинског поступка против адвоката или адвокатског при-
правника, о њиховој дисциплинској одговорности и о изрицању 
дисциплинских мера. Одредбама чл. 197. до 242. Статута пропи-
сана је  дисциплинска одговорност и дисциплински поступак и 
то тако што је у одредби члана 197. ст. 1. и 2. Статута прописано 
да су адвокати и адвокатски приправници дужни да се одговорно, 
стручно и савесно баве адвокатуром и чувају углед адвокатуре 
(став 1.), да за повреде дужности и за нарушавање угледа адво-
катуре, адвокати и адвокатски приправници одговарају дисци-
плински, према одредбама Закона о адвокатури, овог статута и 
Кодекса професионалне етике (став 2.). Одредбама чл. 239. до 242. 
Статута прописане су повреде дужности и угледа адвоката тако 
што је у одредби члана 240. прописано које су то лакше повреде 
дужности и угледа адвокатуре, а у одредби члана 241. став 1. да 
се под тежом повредом дужности адвоката и угледа адвокатуре 
сматра нарушавање дужности и угледа адвокатуре прописаних 
законом, Статутом Адвокатске коморе Србије и Кодексом про-
фесионалне етике адвоката, док је у ставу 2. у тач. 1. до 44. члана 
241. таксативно наведено које су теже повреде дужности адво-
ката. У одредби члана 242. Статута прописано је да се за лакше 
повреде дужности и угледа адвокатуре може изрећи опомена или 
новчана казна, а за теже повреде може се изрећи новчана казна 
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или мера брисања из именика адвоката. Одредбом члана 270. став 
5. Статута прописано је да се на адвокатског приправника сходно 
примењују одредбе Закона о адвокатури, овог статута и Кодекса 
професионалне етике адвоката о дужностима и дисциплинској 
одговорности адвоката.

Из наведених одредаба Закона о адвокатури и Статута Ад-
вокатске коморе Србије произлази да је адвокатска комора у 
саставу Адвокатске коморе Србије овлашћена да статутом уре-
ди организацију, састав, надлежност, начин одлучивања дис-
циплинских органа и дисциплински поступак, те да на основу 
јавног овлашћења одлучује о покретању и вођењу дисциплинског 
поступка против адвоката или адвокатског приправника и о из-
рицању дисциплинских мера. Законодавац је уредио на исти на-
чин одговорност адвоката и адвокатских приправника за стручно 
и савесно бављење адвокатуром и чување њеног угледа пропи-
сујући шта се сматра тежом повредом дужности и угледа адво-
катуре, док је прописивање лакших и тежих повреда дужности и 
угледа адвокатуре за које се може изрећи новчана казна, односно 
мера брисања из именика адвоката препустио надлежности Ад-
вокатске коморе Србије. И Закон и Статут Адвокатске коморе 
Србије прописују да се одредбе о дисциплинској одговорности 
адвоката сходно примењују и на адвокатског приправника.

Оспореним Статутом Адвокатске коморе Војводине Адвокат-
ска комора Војводине уредила је не само дисциплински посту-
пак, већ и дисциплинску одговорност адвоката и адвокатских 
приправника прописујући у члану 1. да се Статутом уређује, по-
ред осталог и „дисциплинска одговорност и дисциплински по-
ступак“, да би у одељку „10. Дисциплинска одговорност и дисци-
плински поступак“ у пододељку „а) Дисциплинска одговорност“, 
одредбама чл. 97. до 102. уредила дисциплинску одговорност 
адвоката и адвокатских приправника прописујући дужност ад-
воката и адвокатских приправника да одговорно, стручно и са-
весно обављају адвокатску делатност и приправничку праксу и 
да чувају углед адвокатуре и да за њихове повреде и нарушавање 
одговарају дисциплински по одредбама закона, Кодекса, Статута 
Адвокатске коморе Србије и овог статута (члан 97.), врсте повре-
де дужности и нарушавање угледа адвокатуре (члан 98.), које су 
теже а које лакше повреде дужности адвоката (чл. 99. и 100.), а 
које теже повреде дужности адвокатског приправника (члан 101.), 
да би у одредбама члана 102. биле прописане санкције за лакше и 
теже повреде дужности и нарушавање угледа адвокатуре.

Иницијативом се оспоравају одредбе члана 97. став 2. и чл. 98. 
до 102. Статута Адвокатске коморе Војводине из 2017. године.

С обзиром на то да Закон установљава одговорност адвоката и 
адвокатских приправника за стручно и савесно бављење адвока-
туром и чување њеног угледа и дисциплинску одговорност за по-
вреде дужности и угледа адвокатуре, препуштајући Статуту Адво-
катске коморе Србије да уреди лакше и теже повреде дужности и 
угледа адвокатуре, утврђујући за које се лакше повреде дужности 
и угледа адвокатуре може изрећи новчана казна, теже повреде дуж-
ности за које се може изрећи мера брисања из именика адвоката и 
услове под којима се изречена казна може условити, Уставни суд 
налази да сагласно овим законским решењима Адвокатска комора 
Војводине, није овлашћена да својим Статутом уређује наведена 
питања, јер се она уређују искључиво Законом и Статутом Адво-
катске коморе Србије. Из наведених разлога Уставни суд је утвр-
дио да одредбе члана 97. став 2, чл. 98, 101. и 102. важећег Статута 
Адвокатске коморе Војводине нису у сагласности са законом. 

С обзиром на то да су одредбе чл. 99. и 100. Статута, као што је 
већ наведено, у току поступка пред Уставним судом престале да 
важе, Суд је нашао да су поводом ових одредаба Статута престале 
претпоставке за вођење поступка.

Како у поступку оцењивања уставности и законитости Устав-
ни суд, сагласно члану 54. став 1. Закона о Уставном суду („Служ-
бени гласник РС“, бр. 109/07, 99/11, 18/13 – Одлука УС, 40/15 – др. 
закон и 103/15), није ограничен захтевом иницијатора, то је Суд 
оценио да нису у сагласности са Законом ни одредбе члана 1. став 
1. у делу који гласи: „дисциплинска одговорност и“, одељак 10. 

у делу наслова који гласи: „Дисциплинска одговорност и“, по-
додељак са насловом „а) Дисциплинска одговорност“ и одредба 
члана 97. став 1. Статута Адвокатске коморе Војводине, јер та-
кође уређују дисциплинску одговорност адвоката, и са оспоре-
ним одредбама истог статута чине правну и логичку целину. 

Имајући у виду да је у току претходног поступка правно стање 
потпуно утврђено и прикупљени подаци пружили су поуздан ос-
нов за одлучивање у овом делу, Уставни суд је, сагласно члану 53. 
став 3. Закона о Уставном суду, одлучио без доношења решења о 
покретању поступка. 

С обзиром на то да одредбе члана 1. став 1. у делу који гласи: 
„дисциплинска одговорност и“, одељак 10. у делу наслова који 
гласи: „Дисциплинска одговорност и“, пододељак са насловом: 
„а) Дисциплинска одговорност“ и одредбе чл. 97, 98, 101. и 102. 
Статута Адвокатске коморе Војводине („Службени лист АПВ“, 
бр. 36/12, 23/13, 52/15, 50/17, 22/19 и 44/20) нису у сагласности са 
законом, Суд је одлучио као у тачки 1. изреке, док је, сагласно 
одредбама члана 36. тачка 7) Закона о Уставном суду и члана 72. 
Пословника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, број 
103/13), обуставио поступак за оцену законитости одредаба чл. 99. 
и 100. Статута Адвокатске коморе Војводине („Службени лист 
АПВ“, бр. 36/12, 23/13, 52/15 и 50/17), које су престале да важе, и 
одлучио као у тачки 3. изреке.

III
 
Поводом дела иницијативе којом се оспоравају  одредбе 22.5.13, 

33.1.2. и 33.2.2. Кодекса професионалне етике адвоката („Службе-
ни гласник РС“, број 27/12), Уставни суд је констатовао да је оспо-
рена одредба 22.5.13. систематизована међу одредбама 21. до 26. 
одељка „I – Заступање“ у пододељку „22. Одбијање заступања“ 
и да је њоме  прописана дужност адвоката да одбије заступање: 
„ако му се за заступање обрати странка која у истом предмету 
има или је имала адвоката, а не прикаже му писану потврду тог 
адвоката да од ње не потражује накнаду“.

Оспореним одредбама 33.1.2. и 33.2.2. Кодекса које су система-
тизоване међу одредбама 31. до 35. одељка „Међусобни односи 
адвоката“ пододељка „33. Преузимање заступања“ прописана је 
дужност адвоката од кога странка захтева да преузме заступање у 
коме је заступа други адвокат: „да обавести странку да заступање 
не може преузети пре него што је адвокату који заступа отказана 
пуномоћ и пре него што странка од тог адвоката прибави и при-
каже потврду да му не дугује накнаду за заступање“ (оспорена 
одредба 33.1.2.) и прописана дужност адвоката, да пре него што 
прихвати да заступа странку која тврди да је у истој ствари прес-
тао да је заступа други адвокат, поред осталог, „да се увидом у 
потврду колеге који је раније заступао увери да му странка не 
дугује накнаду за заступање“ (оспорена одредба 33.2.2.). 

Уставом Републике Србије је утврђено, поред осталог: да свако 
ко је окривљен за кривично дело има право на одбрану и пра-
во да узме браниоца по свом избору, да с њим несметано општи 
и да добије примерено време и одговарајуће услове за припре-
му одбране (члан 33. став 2.); да се јемчи једнака заштита права 
пред судовима  и другим државним органима, имаоцима јавних 
овлашћења и органима аутономне покрајине и јединица локалне 
самоуправе, да свако има право на жалбу или друго правно сред-
ство против одлуке којом се одлучује о његовом праву, обавези 
или на закону заснованом интересу (члан 36.); да се свакоме под 
условима одређеним законом, јемчи право на правну помоћ, да 
правну помоћ пружају адвокатура, као самостална и независна 
служба, и службе правне помоћи које се оснивају у јединицама 
локалне самоуправе, у складу са законом, да се законом одређује 
кад је правна помоћ бесплатна (члан 67.).

Из наведених одредаба Устава следи да Устав гарантује свима 
право на правну помоћ, да је сврха правне помоћи остваривање 
једнаке заштите права пред надлежним органима и осигурање 
делотворног остварења правне заштите приступа суду и другим 
јавноправним телима, те да право на правну помоћ обухвата и 
бесплатну правну помоћ под одређеним условима.



Страна 86 - Броj 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 15. јануар 2021.

Поступак остваривања права на правну помоћ, коју пружа 
адвокатура, као независна и самостална служба правне помоћи 
физичким и правним лицима, уређен је већ наведеним Законом 
о адвокатури, тако што је  прописано: право странке на слободан 
избор адвоката  (члан 2. став 2. тачка 2));  дефинисано да правна 
помоћ коју пружа адвокатура као независна и самостална служба 
пружања правне помоћи физичким и правним лицима, обухвата, 
поред осталог, заступање и одбрану физичких и правних лица 
(члана 3. тачка 4));  прописана дужност адвоката да се стварно 
и стално бави адвокатуром, да правну помоћ пружа стручно и 
савесно, у складу са законом, статутом адвокатске коморе и ко-
дексом (члана 15. тач. 1) и 2)). Права, обавезе и одговорност адво-
ката у вези са заступањем прописани су одредбама истог закона, 
тако: да адвокат слободно одлучује да ли ће прихватити пружање 
правне помоћи, осим у случајевима предвиђеним законом (члан 
18. став 1.), а ситуације у којима је адвокат дужан да одбија пру-
жање правне помоћи прописане су одредбама члана 19. тач. 1) до 
6) и то тако што је адвокат дужан да одбије пружање правне по-
моћи ако је у истој правној ствари заступао супротну странку, 
ако је био адвокатски приправник у адвокатској канцеларији у 
којој се у истој правној ствари заступа или је заступана супрот-
на странка, ако је члан или је био члан заједничке адвокатске 
канцеларије или адвокатског ортачког друштва, у којима се у 
истој правној ствари заступа или је заступана супротна странка, 
ако је у истој правној ствари поступао као носилац правосудне 
функције или службено лице у државном органу, органу тери-
торијалне аутономије или органу јединице локалне самоуправе, 
ако су интереси странке која тражи правну помоћ у супротности 
са његовим интересима или интересима његових блиских срод-
ника, пријатеља, сарадника или других странака, а што се про-
писује статутом адвокатске коморе и кодексом, као и у другим 
случајевима утврђеним законом, статутом адвокатске коморе и 
кодексом. Законом је такође прописано да адвокат има право на 
награду и накнаду трошкова за свој рад, у складу са тарифом, коју 
доноси Адвокатска комора Србије, да је адвокат дужан да клијен-
ту изда обрачун награде и накнаде трошкова за извршене радње 
и издатке за трошкове, да обрачун о награди и накнади трошкова 
адвоката представља веродостојну исправу у извршном поступку 
(члан 23. ст. 1, 4. и 5); да адвокат има право да откаже заступање 
(пуномоћје), да је адвокат дужан да о отказу заступања (пуно-
моћја) одмах обавести орган који води поступак и да у року од 
30 дана од дана обавештавања овог органа, настави са пружањем 
правне помоћи, изузев ако га странка те обавезе није изричито 
ослободила или ако то није супротно прописима (члан 30.); да је 
адвокат дужан да преда странки, на њен захтев, све њене списе 
и исправе (члан 31. став 2.); да се под тежом повредом дужнос-
ти адвоката и угледа адвокатуре сматра нарушавање дужности 
и угледа адвокатуре прописаних законом, Статутом Адвокатске 
коморе Србије и кодексом, а нарочито, поред осталог, пружање 
правне помоћи у случајевима у којима је адвокат дужан да одбије 
пружање правне помоћи, те одбијање издавања странци обрачу-
на награде и накнаде трошкова за извршене радње и издатке за 
трошкове (члан 75. ст. 2. и 3.).

Како су иницијативом оспорене одредбе Кодекса Адвокатске 
коморе Србије које се односе на ситуације када се ради пружања 
правне помоћи – заступања адвокату обраћа лице које има или 
је имало другог адвоката који га је заступао у поступку, Устав-
ни суд је имао у виду и одредбе Законика о кривичном поступ-
ку („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 
55/14-Одлука УС и 35/19), Закона о парничном поступку („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/11, 49/13 – Одлука УС, 74/13 – Одлука 
УС, 55/14, 87/18 и 18/20) и Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), 
које се односе на заступање у поступку и констатовао: 

Одредбама Законика о кривичном поступку прописано је, по-
ред осталог: да бранилац може бити само адвокат (члан 73. став 
1.); да једног или више бранилаца може изабрати и пуномоћјем ов-
ластити окривљени сам, или његов законски заступник, односно 
Закоником таксативно побројана лица, осим ако се томе окривље-
ни изричито противи, да окривљени може дати браниоцу и усме-
но пуномоћје изјавом на записник код органа поступка (члан 75.); 
да један окривљени може имати у поступку највише пет бранила-

ца, а сматра се да је одбрана обезбеђена кад у поступку учествује 
један од бранилаца (члан 78. став 3); да браниоцу престају права 
и дужности, поред осталог, у случају опозива или отказа пуно-
моћја (члан 79. тачка 1)). Одредбама Закона о парничном поступ-
ку прописано је, поред осталог: да странке могу да предузимају 
радње у поступку лично или преко пуномоћника (члан 85. став 
1.); да странка издаје пуномоћје у писаном облику (члан 90.); да 
странка може у свако време да опозове пуномоћје, а пуномоћник 
може да га у свако време откаже, да опозивање, односно отказ пу-
номоћја мора да се саопшти суду пред којим се води поступак, у 
писаном облику или усмено на записник, да је пуномоћник дужан 
да о отказу пуномоћја обавести странку и суд, да је после отказа 
пуномоћја, пуномоћник дужан да још 30 дана предузима парни-
чне радње за лице које му је издало пуномоћје, ако је потребно 
да се отклони штета за лице које му је издало пуномоћје, ако је 
потребно да се отклони штета за даваоца пуномоћја која би у то 
време могла да настане (члан 92. ст. 1. до 3. и став 5.). Одредбама 
Закона о општем управном поступку прописано је, поред оста-
лог: да странка или законски заступник странке може да овласти 
пуномоћника да је заступа у поступку, изузев да даје изјаве које 
само странка може дати, да се пуномоћје даје у писаном облику 
или усмено на записник (члан 49. ст. 1. и 2.); да странка може увек 
опозвати пуномоћје, а пуномоћник може увек отказати пуномоћје 
изузев док траје нека радња у поступку (члан 52. став 3.).

Из одредаба наведених закона произлази да се поступак за ост-
варивање права на правну помоћ, коју пружа адвокатура као не-
зависна и самостална служба правне помоћи, покреће директним 
обраћањем заинтересованог лица адвокату ради заступања или 
одбране, да адвокат прихвата заступање или одбрану само кад 
то од њега затражи овлашћено лице, изузев када је као заступник 
или бранилац постављен одлуком надлежног органа, да се кад 
адвокат прихвати да пружа заинтересованом лицу правну помоћ, 
њихов однос заснива на писаном пуномоћју које је овлашћење за 
заступање, да права и дужности заступника или браниоца трају 
док је на снази пуномоћје, да су опозивање и отказ пуномоћја јед-
ностране изјаве воље до којих може доћи без навођења разлога, 
у свако доба, да дејствују од саопштења адресату и не могу бити 
одбијене, да пуномоћје опозива давалац, а отказује пуномоћник, 
односно бранилац, да се разлика између опозива и отказа пуно-
моћја састоји у томе што је у случају отказа адвокат, по правилу, 
дужан да настави са пружањем правне помоћи још 30 дана након 
отказа. У оба случаја (и код опозива и код отказа пуномоћја) адво-
кат је дужан да након престанка заступања преда странци, на њен 
захтев, све списе и исправе.

Такође, из наведених одредаба Закона произлази да је право 
адвоката које има из заступања – право на награду за свој рад те 
право на накнаду трошкова у вези са обављеним радом сагласно 
Адвокатској тарифи, а на основу издатог рачуна за извршене ус-
луге. Овај обрачун о награди и накнади трошкова адвоката, као 
што је већ наведено, у смислу Закона о адвокатури представља 
веродостојну исправу у извршном поступку. 

Устав гарантује свакоме право на правну помоћ под условима 
прописаним законом. 

Како наведени закони не праве разлику у погледу остваривања 
права на правну помоћ зависно од тога да ли лице има или је има-
ло адвоката у истом поступку, а да право странке на слободан из-
бор адвоката, по схватању Уставног суда, подразумева и слободу 
мењања адвоката, и да је оспореним одредбама Кодекса профе-
сионалне етике адвоката Адвокатска комора Србије  прописала 
дужност адвоката да одбије заступање  ако му се за заступање 
обрати странка која у истом предмету има или је имала адвока-
та, а не прикаже му посебну потврду тог адвоката да од ње не 
потражује накнаду (оспорена одредба 22.5.13.), односно дужност 
адвоката од кога странка захтева да преузме заступање у коме је 
заступа други адвокат да обавести странку да заступање не може 
преузети пре него што је адвокату који заступа отказана пуно-
моћ и пре него што странка од тог адвоката прибави и прикаже 
потврду да му не дугује накнаду за заступање (оспорена одред-
ба 33.1.2.), односно прописана дужност адвоката да пре него што 
прихвати да заступа странку која тврди да је у истој ствари прес-
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тао да је заступа други адвокат да се увидом у потврду колеге 
који је раније заступао увери да му странка не дугује накнаду за 
заступање (оспорена одредба 33.2.2.), Уставни суд је утврдио да се 
овим одредбама Кодекса мимо закона уводи један услов за оства-
ривање права на правну помоћ, и то – намирење дуга претходном 
адвокату. С обзиром на то да нерешени имовинскоправни одно-
си између властодавца и пуномоћника не могу да представљају 
услов за остваривање права на правну помоћ, јер се ови односи 
решавају на основу релевантних законских прописа пред надлеж-
ним судовима, Суд је утврдио да се оспореним одредбама Коде-
кса нарушава Уставом утврђено право на правну помоћ из члана 
67. Устава које се јемчи свакоме под условима одређеним законом.

Имајући у виду да је у току претходног поступка правно стање 
и поводом оспорених одредаба Кодекса професионалне етике 
потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружили су поуздан 
основ за одлучивање, то је Уставни суд, сагласно члану 53. став 
3. Закона о Уставном суду, одлучио без доношења решења о по-
кретању поступка. 

С обзиром на то да одредбе 22.5.13, 33.1.2. и 33.2.2. Кодекса про-
фесионалне етике адвоката, нису у сагласности са Уставом, то је 
Уставни суд одлучио као у тачки 2. изреке.

Сагласно изнетом и одредбама члана 42а став 1. тачка 2), члана 
45. тач. 1) и 4), члана 47. став 1. тачка 11) Закона о Уставном суду и 
члана 89. Пословника о раду Уставног суда, Уставни суд је донео 
Одлуку као у изреци.

На основу члана 168. став 3. Устава, одредбе члана 1. став 1. у 
делу који гласи: „дисциплинска одговорност и“, одељак 10. у делу 
наслова који гласи: „Дисциплинска одговорност и“, пододељак 
са насловом „а) Дисциплинска одговорност“ и одредбе чл. 97, 98. 
101. и 102. Статута Адвокатске коморе Војводине („Службени лист 
АПВ“, бр. 36/12, 23/13, 52/15,  50/17, 22/19 и 44/20) и одредбе 22.5.13. 
и 33.1.2. и 33.2.2. Кодекса професионалне етике адвоката („Служ-
бени гласник РС“, број 27/12) престају да важе даном објављивања 
Одлуке Уставног суда у „Службеном гласнику Републике Србије“.

УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Број: IУо-213/2019 
(IУо-143/2019 и IУо-203/2017)
_______ 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
УСТАВНОГ СУДА

Снежана Марковић РК

OGLASNI DEO

43.

На основу члана 11. и члана 21. Покрајинскe скупштинскe одлукe 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Служ-
бени лист АП Војводине“, број 66/2020), члана 3. и 4. Одлуке о по-
ступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката 
које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покраји-
не Војводине у 2021. години („Службени лист АП Војводине“, број 
1/2021) и Одлуке о покретању поступка доделe средстава путем 
јавног конкурса Управе за капитална улагања Аутономне покраји-
не Војводине број 136-401-98/2021-03/1 од 14.01.2021. године

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У 
ОБЛАСТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА И ЗАШТИТЕ ВОДА 

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање 
пројеката у области водоснабдевања и заштите вода.

Општи циљ јавног конкурса је подршка јединицама локалне 
самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине у реа-
лизацији пројеката који доприносе развоју и унапређењу система 
интегралног управљања водама и заштите животне средине.

Специфични циљеви јавног конкурса су обезбеђење стабилног, 
сигурног и дугорочног снабдевања водом, заштита и побољшање 
квалитета воде и животне средине уопште, смањење ризика по 
јавно здравље и унапређење квалитета живота становништва, 
подршка руралном развоју, стварање предуслова за одрживи 
друштвени и економски развој и смањење регионалних диспари-
тета у Аутономној покрајини Војводини.

ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО 
ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне по-
крајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АП Војводине“, 
број 66/2020), у члану 11, Раздео 17 – Управа за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине – Програм 1505 – Регионални раз-
вој – Програмска активност 1004 – Подршка пројектима у области 
водопривреде и заштите животне средине – економска класифи-
кација – 463 – трансфери осталим нивоима власти, предвиђена су 
средства у износу од 402.000.000,00 динара за финансирање и су-
финансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода. 

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за 
финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, 
реконструкције и санације система за водоснабдевање, припрему 
воде за пиће, прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних 
вода, у јавној својини, на територији Аутономне покрајине Војво-
дине. Средства не могу да буду коришћена за финансирање и су-
финансирање изградње кућних прикључака.

Дозвољено је подношење пријаве за пројекте за чију реализа-
цију није покренут поступак јавне набавке радова или за пројекте 
за чију реализацију је закључен уговор о извођењу радова. 

Средства која се додељују по јавном конкурсу нису намењена 
за рефундацију пренетих средстава извођачу радова. 

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на јавном конкурсу имају јединице локалне са-
моуправе на територији Аутономне покрајине Војводине.

Подносилац пријаве може да поднесе само једну (1) пријаву на 
јавни конкурс.
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Искључена је могућност коришћења средстава оним субјекти-
ма који су правоснажном судском одлуком обавезани на повраћај 
средстава додељених у претходном периоду као учесницима кон-
курса за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војво-
дине.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУР-
СУ

Услови за доделу средстава по јавном конкурсу су: 
• да је реализација пројекта у складу са циљeвима и наме-

ном јавног конкурса;
• да је израђена техничка документација у складу са За-

коном о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлу-
ка УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020);

• да је издат важећи акт надлежног органа којим се одобра-
ва грађење или извођење радова. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ 
КОНКУРС

Документација која се подноси на јавни конкурс садржи:

1. уредно попуњен, оверен и потписан од стране овлашће-
ног лица образац Пријава предлога пројекта (Образац 
П.В1.01) у два примерка;

2. копију главне свеске техничке документације у завис-
ности од класе и намене објекта (главна свеска идејног 
пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, 
главна свеска пројекта за извођење);

3. копију изјаве вршиоца техничке контроле са резиме-
ом извештаја техничке контроле из извода пројекта за 
грађевинску дозволу;

• уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим 
се одобрава извођење радова издато пре ступања на сна-
гу Закона о изменама Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, број 145/2014), потребно је 
доставити копије насловних страна свих делова технич-
ке документације садржане у грађевинској дозволи, од-
носно решењу којим се одобрава извођење радова, као и 
страна са овером техничке контроле и овером надлеж-
ног органа за издавање грађевинске дозволе, односно ре-
шења којим се одобрава извођење радова (уместо доку-
ментације наведене под тачкaма 2 и 3);

4. копију важећег акта надлежног органа којим се одобрава 
грађење или извођење радова;

• уколико су радови по издатом акту надлежног органа 
којим се одобрава грађење или извођење радова започе-
ти, неопходно је доставити и копију пријаве радова;

5. предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, 
оверен и потписан од стране одговорног пројектанта са 
одговарајућом лиценцом, не старији од шест месеци са 
нумерисаним странама (документ обавезно садржи да-
тум израде);

• уколико је закључен уговор о извођењу радова, потребно 
је уместо предмера и предрачуна радова доставити: 

- копију уговора о извођењу радова са пратећим анексима;
- копију прихваћене понуде (образац понуде са обрасцем 

структуре понуђене цене, односно са обрасцем предме-
ра и предрачуна радова) и

- копију последње плаћене привремене ситуације или 
авансног предрачуна са доказом о извршеном плаћању 
(извод рачуна);

6. копију потврде о пореском идентификационом броју 
подносиоца пријаве (ПИБ).

Све копије докумената морају да буду оверене и потписане од 
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве и то свака страна 
сваког документа. Није дозвољена употреба факсимила уместо 
својеручног потписа овлашћеног лица подносиоца пријаве.

Образац пријаве (П.В1.01) се попуњава електронски и преузима 
се са интернет странице Покрајинске владе www.vojvodina.gov.rs 
или са интернет странице Управе за капитална улагања Аутономне 
покрајине Војводине www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs.

Пријаве са приложеном документацијом се, након спроведеног 
јавног конкурса, не враћају учесницима на јавном конкурсу.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ 
КОНКУРС

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“, дневном листу „Српски телеграф“, на интер-
нет страници Покрајинске владе и на интернет страници Управе 
за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.

Пријава за учешће на јавном конкурсу се подноси у затвореној 
коверти, затворена на начин да се приликом отварања пријаве може 
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, лично на писарницу 
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, сва-
ког радног дана од 8.00 до 16.00 часова или путем поште, на адресу: 
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИ-
НЕ ВОЈВОДИНЕ, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 25 
са назнаком: „Пријава на јавни конкурс број 136-401-98/2021-03/4 
– Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у об-
ласти водоснабдевања и заштите вода – НЕ ОТВАРАТИ“.

Јавни конкурс jе отворен од 15.01.2021. године до 04.02.2021. 
године до 16.00 часова.

Благовремена пријава је пријава која је примљена од стране 
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 
утврђеном року, односно до 04.02.2021. године до 16.00 часова. 
Када је пријава упућена поштом препоручено, дан предаје пошти 
сматра се даном предаје Управи за капитална улагања Аутономне 
покрајине Војводине.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА

Критеријуми за оцену пројеката и доделу средстава су следећи:

1. Степен општег утицаја и значај пројекта се оцењује са 
највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткрите-
ријуме: 

• значај пројекта - оцењује се са највише 6 бодова;
• повезаност пројекта са стратешким документима - 

оцењује се са највише 6 бодова; 
• степен развијености локалне самоуправе на чијој терито-

рији се реализује пројекат - оцењује се са највише 6 бо-
дова; 

• међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројек-
та - оцењује се са највише 6 бодова; 

• очекивани ефекти пројекта - оцењује се са највише 6 бо-
дова.

2. Оправданост пројекта се оцењује са највише 20 бодова 
узимајући у обзир следеће поткритеријуме:

• степен суфинансирања пројекта - оцењује се са највише 
10 бодова; 

• однос трошкова и очекиваних резултата - оцењује се са 
највише 10 бодова.

3. Степен одрживости пројекта се оцењује са највише 20 
бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: 

• финансијска одрживост - оцењује се са највише 10 бодова;
• институционална одрживост - оцењује се са највише 10 

бодова.

4. Степен ризика и изводљивост пројекта се оцењује са 
највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткрите-
ријуме: 

• процена ризика - оцењује се са највише 15 бодова;
• изводљивост пројекта - оцењује се са највише 15 бодова.
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Неће се узимати у разматрање:

1. неблаговремене пријаве (пријаве пристигле након истека 
рока предвиђеног у јавном конкурсу);

2. недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени јав-
ним конкурсом, односно, оне које се не односе на кон-
курсом предвиђене намене, пријаве којима се траже 
средства у износима који су већи од износа предвиђе-
ног за доделу по јавном конкурсу, пријаве које нису дос-
тављене на начин предвиђен јавним конкурсом);

3. непотпуне пријаве (пријаве које нису поднете на одго-
варајућем обрасцу, пријаве уз које није приложена сва 
документација предвиђена конкурсом, пријаве које су 
непотписане, са непопуњеним рубрикама, пријаве које 
садрже неразумљиве и нетачне податке).

ДОДЕЛА СРЕДСТАВА

Поступак јавног конкурса спроводи Комисија коју образује 
директор Управе за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине.

Комисија обавља стручни преглед поднетих пријава, вреднује 
и рангира предложене пројекте у складу са условима и критерију-
мима наведеним у јавном конкурсу и доставља директору Управе 
предлог одлуке о додели средстава са образложењем предлога у 
року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Одлуку о додели средстава са образложењем доноси директор 
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 
року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Одлука о додели средстава се објављује на интернет страници 
Покрајинске владе и на интернет страници Управе за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине наредног дана од дана 
доношења исте. 

Обавештење о резултатима јавног конкурса доставља се свим 
учесницима на јавном конкурсу у року од 7 (седам) дана од дана 
објављивања Одлуке о додели средстава на интернет страници 
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.

Након доношења одлуке о додели средстава, Управа за капи-
тална улагања Аутономне покрајине Војводине и Корисник сред-
става закључиће уговор којим се регулишу међусобна права и 
обавезе уговорних страна.

ОБУСТАВЉАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

У случају да на јавни конкурс не пристигне ни једна пријава 
или да су све пристигле пријаве неблаговремене, недопуштене 
или непотпуне, као и у случају када су све пријаве, које су бла-
говремене, допуштене и потпуне, оцењене са мање од 60% мак-
сималног броја бодова директор Управе за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине доноси одлуку о обустави јавног 
конкурса са образложењем у року од 20 дана од дана истека рока 
за подношење пријава.

Одлука о обустави јавног конкурса се објављује на интернет 
страници Покрајинске владе и на интернет страници Управе за 
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наредног 
дана од дана доношења исте. 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све информације у вези са јавним конкурсом могу се добити 
у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводи-
не позивом на телефон број 021 4881 805, сваког радног дана, од 
9.00 часова до 15.00 часова, у периоду од 15.01.2021. године до 
04.02.2021. године, или путем електронске поште на адресу ivana.
kovljen@vojvodina.gov.rs.

ДИРЕКТОР
Недељко Ковачевић

44.

На основу члана 11. и члана 21. Покрајинскe скупштинскe одлукe 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Служ-
бени лист АП Војводине“, број 66/2020), члана 3. и 4. Одлуке о по-
ступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката 
које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покраји-
не Војводине у 2021. години („Службени лист АП Војводине“, број 
1/2021) и Одлуке о покретању поступка доделe средстава путем 
јавног конкурса Управе за капитална улагања Аутономне покраји-
не Војводине број 136-401-99/2021-03/1 од 14.01.2021. године

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У 
ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање 
пројеката у области локалног и регионалног економског развоја 
од значаја за Аутономну покрајину Војводину.

Општи циљ јавног конкурса је подршка локалним самоуправа-
ма на територији Аутономне покрајине Војводине у реализацији 
пројеката који доприносе стварању повољних услова за посло-
вање, раст и развој малих и средњих предузећа, унапређење ту-
ристичких потенцијала, повећање запослености, иновативности 
и конкурентности, побољшање пословне и инвестиционе климе.

Специфични циљеви јавног конкурса су повећање локалне и 
регионалне конкурентности, унапређење привредног капацитета 
јединица локалне самоуправе, развој и унапређење туристичке ин-
фраструктуре и конкурентности туристичке понуде, обезбеђење 
доступности и функционално интегрисање пословне и турис-
тичке инфраструктуре у окружење, подршка руралном развоју, 
заустављање процеса депопулације и подстицање процеса демо-
графског оживљавања јачањем привредне активности и смањење 
регионалних диспаритета у Аутономној покрајини Војводини.

ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО 
ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне по-
крајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АП Војводине“, 
број 66/2020), у члану 11, Раздео 17 – Управа за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине – Програм 1505 – Регионални развој 
– Програмска активност 1005 – Подршка пројектима у области ло-
калног и регионалног економског развоја – економска класификација 
– 463 – трансфери осталим нивоима власти, предвиђена су средства 
у износу од 193.000.000,00 динара за финансирање и суфинансирање 
пројеката у области локалног и регионалног економског развоја.

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за 
финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, 
реконструкције и санације објеката пословне инфраструктуре и 
туристичке инфраструктуре у јавној својини на територији Ауто-
номне покрајине Војводине, укључујући и инфраструктуру која 
обезбеђује функционално интегрисање пословне и туристичке 
инфраструктуре у окружење (саобраћајна, комунална, електро-
енергетска, енергетска инфраструктура и слично). 

Под пословном инфраструктуром, у смислу овог јавног кон-
курса, се подразумевају пословни објекти за обављање произ-
водне или услужне делатности, индустријске зоне, радне зоне, 
пословни инкубатори, индустријски паркови, технолошки парко-
ви са пратећом инфраструктуром.
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Под туристичком инфраструктуром, у смислу овог јавног кон-
курса, се подразумевају објекти за информисање, рекреацију, 
едукацију и забаву туриста са пратећом инфраструктуром (турис-
тички информативни центри, објекти наутичког туризма, купа-
лишта и плаже, уређење обале река и језера, партерно и пејзажно 
уређење просторних целина, базени, велнес објекти, тематски и 
забавни паркови, забавно рекреативне стазе и путеви, видиковци, 
панорамски путеви, бициклистичке и пешачке стазе, изложбени, 
музејски, галеријски и позоришни објекти, конгресни објекти и 
други објекти са туристичком наменом и садржајима).  

Дозвољено је подношење пријаве за пројекте за чију реализа-
цију није покренут поступак јавне набавке радова. 

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на јавном конкурсу имају јединице локалне са-
моуправе на територији Аутономне покрајине Војводине.

Подносилац пријаве може да поднесе само једну (1) пријаву на 
јавни конкурс.

Искључена је могућност коришћења средстава оним субјектима 
који су правоснажном судском одлуком обавезани на повраћај сред-
става додељених у претходном периоду као учесницима конкурса 
за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУР-
СУ

Услови за доделу средстава по јавном конкурсу су: 

• да је реализација пројекта у складу са циљeвима и наме-
ном јавног конкурса;

• да је израђена техничка документација у складу са За-
коном о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлу-
ка УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020);

• да је издат важећи акт надлежног органа којим се одобра-
ва грађење или извођење радова. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ 
КОНКУРС

Документација која се подноси на јавни конкурс садржи:

1. уредно попуњен, оверен и потписан од стране овлашће-
ног лица образац Пријава предлога пројекта (Образац 
П.ЕР1.01) у два примерка;

2. копију главне свеске техничке документације у завис-
ности од класе и намене објекта (главна свеска идејног 
пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, 
главна свеска пројекта за извођење);

3. копију изјаве вршиоца техничке контроле са резиме-
ом извештаја техничке контроле из извода пројекта за 
грађевинску дозволу;

• уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим 
се одобрава извођење радова издато пре ступања на сна-
гу Закона о изменама Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, број 145/2014), потребно је 
доставити копије насловних страна свих делова технич-
ке документације садржане у грађевинској дозволи, од-
носно решењу којим се одобрава извођење радова, као и 
страна са овером техничке контроле и овером надлеж-
ног органа за издавање грађевинске дозволе, односно ре-
шења којим се одобрава извођење радова (уместо доку-
ментације наведене под тачкaма 2 и 3);

4. копију важећег акта надлежног органа којим се одобрава 
грађење или извођење радова;

• уколико су радови по издатом акту надлежног органа 
којим се одобрава грађење или извођење радова започе-
ти, неопходно је доставити и копију пријаве радова;

5. предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, 
оверен и потписан од стране одговорног пројектанта са 
одговарајућом лиценцом, не старији од шест месеци са 
нумерисаним странама (документ обавезно садржи да-
тум израде);

6. копију потврде о пореском идентификационом броју 
подносиоца пријаве (ПИБ). 

Све копије докумената морају да буду оверене и потписане од 
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве и то свака страна 
сваког документа. Није дозвољена употреба факсимила уместо 
својеручног потписа овлашћеног лица подносиоца пријаве.

Образац пријаве (П.ЕР1.01) се попуњава електронски и преузи-
ма се са интернет странице Покрајинске владе www.vojvodina.gov.
rs или са интернет странице Управе за капитална улагања Ауто-
номне покрајине Војводине www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs.

Пријаве са приложеном документацијом се, након спроведеног 
јавног конкурса, не враћају учесницима на јавном конкурсу.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ 
КОНКУРС

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“, дневном листу „Српски телеграф“, на интер-
нет страници Покрајинске владе и на интернет страници Управе 
за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.

Пријава за учешће на јавном конкурсу се подноси у затвореној 
коверти, затворена на начин да се приликом отварања пријаве може 
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, лично на писарницу 
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, сва-
ког радног дана од 8.00 до 16.00 часова или путем поште, на адресу: 
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИ-
НЕ ВОЈВОДИНЕ, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 25 
са назнаком: „Пријава на јавни конкурс број 136-401-99/2021-03/4 – 
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области 
локалног и регионалног економског развоја – НЕ ОТВАРАТИ“.

Јавни конкурс jе отворен од 15.01.2021. године до 04.02.2021. 
године до 16.00 часова.

Благовремена пријава је пријава која је примљена од стране 
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 
утврђеном року, односно до 04.02.2021. године до 16.00 часова. 
Када је пријава упућена поштом препоручено, дан предаје пошти 
сматра се даном предаје Управи за капитална улагања Аутономне 
покрајине Војводине.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА

Критеријуми за оцену пројеката и доделу средстава су следећи:

1. Степен општег утицаја и значај пројекта се оцењује са 
највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткрите-
ријуме: 

• значај пројекта - оцењује се са највише 6 бодова;
• повезаност пројекта са стратешким документима - 

оцењује се са највише 6 бодова; 
• степен развијености локалне самоуправе на чијој терито-

рији се реализује пројекат - оцењује се са највише 6 бодова; 
• међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројек-

та - оцењује се са највише 6 бодова; 
• очекивани ефекти пројекта - оцењује се са највише 6 бо-

дова.

2. Оправданост пројекта се оцењује са највише 20 бодова 
узимајући у обзир следеће поткритеријуме:

• степен суфинансирања пројекта - оцењује се са највише 
10 бодова; 

• однос трошкова и очекиваних резултата - оцењује се са 
највише 10 бодова.
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3. Степен одрживости пројекта се оцењује са највише 20 
бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: 

• финансијска одрживост - оцењује се са највише 10 бодо-
ва;

• институционална одрживост - оцењује се са највише 10 
бодова.

4. Степен ризика и изводљивост пројекта се оцењује са 
највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткрите-
ријуме: 

• процена ризика - оцењује се са највише 15 бодова;
• изводљивост пројекта - оцењује се са највише 15 бодова.

Неће се узимати у разматрање:

1. неблаговремене пријаве (пријаве пристигле након истека 
рока предвиђеног у јавном конкурсу);

2. недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени јав-
ним конкурсом, односно, оне које се не односе на кон-
курсом предвиђене намене, пријаве којима се траже 
средства у износима који су већи од износа предвиђе-
ног за доделу по јавном конкурсу, пријаве које нису дос-
тављене на начин предвиђен јавним конкурсом);

3. непотпуне пријаве (пријаве које нису поднете на одго-
варајућем обрасцу, пријаве уз које није приложена сва 
документација предвиђена конкурсом, пријаве које су 
непотписане, са непопуњеним рубрикама, пријаве које 
садрже неразумљиве и нетачне податке).

ДОДЕЛА СРЕДСТАВА

Поступак јавног конкурса спроводи Комисија коју образује 
директор Управе за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине.

Комисија обавља стручни преглед поднетих пријава, вреднује 
и рангира предложене пројекте у складу са условима и критерију-
мима наведеним у јавном конкурсу и доставља директору Управе 
предлог одлуке о додели средстава са образложењем предлога у 
року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Одлуку о додели средстава са образложењем доноси директор 
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 
року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Одлука о додели средстава се објављује на интернет страници 
Покрајинске владе и на интернет страници Управе за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине наредног дана од дана 
доношења исте. 

Обавештење о резултатима јавног конкурса доставља се свим 
учесницима на јавном конкурсу у року од 7 (седам) дана од дана 
објављивања Одлуке о додели средстава на интернет страници 
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.

Након доношења одлуке о додели средстава, Управа за капи-
тална улагања Аутономне покрајине Војводине и Корисник сред-
става закључиће уговор којим се регулишу међусобна права и 
обавезе уговорних страна.

ОБУСТАВЉАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

У случају да на јавни конкурс не пристигне ни једна пријава 
или да су све пристигле пријаве неблаговремене, недопуштене 
или непотпуне, као и у случају када су све пријаве, које су бла-
говремене, допуштене и потпуне, оцењене са мање од 60% мак-
сималног броја бодова директор Управе за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине доноси одлуку о обустави јавног 
конкурса са образложењем у року од 20 дана од дана истека рока 
за подношење пријава.

Одлука о обустави јавног конкурса се објављује на интернет 
страници Покрајинске владе и на интернет страници Управе за 
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наредног 
дана од дана доношења исте. 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све информације у вези са јавним конкурсом могу се добити 
у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводи-
не позивом на телефон број 021 4881 805, сваког радног дана, од 
9.00 часова до 15.00 часова, у периоду од 15.01.2021. године до 
04.02.2021. године, или путем електронске поште на адресу ivana.
kovljen@vojvodina.gov.rs.

ДИРЕКТОР
Недељко Ковачевић

45.

На основу члана 11. и члана 21. Покрајинскe скупштинскe од-
лукe о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину 
(„Службени лист АП Војводине“, број 66/2020), члана 3. и 4. Од-
луке о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији 
пројеката које финансира Управа за капитална улагања Ауто-
номне покрајине Војводине у 2021. години („Службени лист АП 
Војводине“, број 1/2021) и Одлуке о покретању поступка доделe 
средстава путем јавног конкурса Управе за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине број 136-401-100/2021-03/1 од 
14.01.2021. године

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У 
ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање 
пројеката у области саобраћајне инфраструктуре од значаја за 
Аутономну покрајину Војводину.

Општи циљ јавног конкурса је подршка јединицама локалне 
самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине у ре-
ализацији пројеката који доприносе развоју и унапређењу сао-
браћајне инфраструктуре.

Специфични циљеви јавног конкурса су обезбеђивање стабил-
ног, сигурног и дугорочног одвијања саобраћаја, побољшање без-
бедности свих учесника у саобраћају, подршка руралном развоју, 
стварање предуслова за одрживи друштвени и економски развој 
и смањење регионалних диспаритета у Аутономној покрајини 
Војводини.

ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО 
ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АП Војво-
дине“, број 66/2020), у члану 11, Раздео 17 – Управа за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине – Програм 1505 – Регио-
нални развој – Програмска активност 1006 – Подршка пројектима 
у области саобраћајне инфраструктуре – економска класификација 
– 463 – трансфери осталим нивоима власти, предвиђена су сред-
ства у износу од 2.102.000.000,00 динара за финансирање и суфи-
нансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре.

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за 
финансирање и суфинансирање изградње, реконструкције, сана-
ције и рехабилитације јавних путева, укључујући и бициклис-
тичке стазе, на територији Аутономне покрајине Војводине. 

Дозвољено је подношење пријава за пројекте за чију реализа-
цију није покренут поступак јавне набавке радова.
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ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на јавном конкурсу имају јединице локалне са-
моуправе на територији Аутономне покрајине Војводине.

Подносилац пријаве може да поднесе само једну (1) пријаву на 
јавни конкурс.

Искључена је могућност коришћења средстава оним субјектима 
који су правоснажном судском одлуком обавезани на повраћај сред-
става додељених у претходном периоду као учесницима конкурса 
за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУР-
СУ

Услови за доделу средстава по јавном конкурсу су: 

• да је реализација пројекта у складу са циљeвима и наме-
ном јавног конкурса;

• да је израђена техничка документација у складу са За-
коном о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлу-
ка УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020);

• да је издат важећи акт надлежног органа којим се одобра-
ва грађење или извођење радова (у случају изградње, ре-
конструкције или санације јавних путева/бициклистич-
ких стаза).

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ 
КОНКУРС

Документација која се подноси на јавни конкурс садржи:

1. уредно попуњен, оверен и потписан од стране овлашће-
ног лица образац Пријава предлога пројекта (Образац 
П.С1.01) у два примерка;

2. копију потврде о пореском идентификационом броју 
подносиоца пријаве (ПИБ);

3. предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, 
оверен и потписан од стране одговорног пројектанта са 
одговарајућом лиценцом, не старији од шест месеци са 
нумерисаним странама (документ обавезно садржи да-
тум израде);

4. За пројекте који се односе на изградњу, реконструкцију 
и санацију јавних путева/бициклистичких стаза:

a) копију главне свеске техничке документације у завис-
ности од класе и намене објекта (главна свеска идејног 
пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, 
главна свеска пројекта за извођење);

b) копију изјаве вршиоца техничке контроле са резиме-
ом извештаја техничке контроле из извода пројекта за 
грађевинску дозволу;

• уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим 
се одобрава извођење радова издато пре ступања на сна-
гу Закона о изменама Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, број 145/2014), потребно је 
доставити копије насловних страна свих делова технич-
ке документације садржане у грађевинској дозволи, од-
носно решењу којим се одобрава извођење радова, као и 
страна са овером техничке контроле и овером надлеж-
ног органа за издавање грађевинске дозволе, односно ре-
шења којим се одобрава извођење радова (уместо доку-
ментације наведене под тачкaма а) и b));

c) копију важећег акта надлежног органа којим се одобрава 
грађење или извођење радова;

• уколико су радови по издатом акту надлежног органа 
којим се одобрава грађење или извођење радова започе-
ти, неопходно је доставити и копију пријаве радова;

5. За пројекте који се односе на рехабилитацију јавних путева:
a) копију техничког описа радова израђеног од стране одго-

ворног пројектанта са одговарајућом лиценцом.

Све копије докумената морају да буду оверене и потписане од 
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве и то свака страна 
сваког документа. Није дозвољена употреба факсимила уместо 
својеручног потписа овлашћеног лица подносиоца пријаве.

Образац пријаве (П.С1.01) се попуњава електронски и преузима 
се са интернет странице Покрајинске владе www.vojvodina.gov.rs 
или са интернет странице Управе за капитална улагања Аутоном-
не покрајине Војводине www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs.

Пријаве са приложеном документацијом се, након спроведеног 
јавног конкурса, не враћају учесницима на јавном конкурсу.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ 
КОНКУРС

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“, дневном листу „Српски телеграф“, на интер-
нет страници Покрајинске владе и на интернет страници Управе 
за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.

Пријава за учешће на јавном конкурсу се подноси у затвореној 
коверти, затворена на начин да се приликом отварања пријаве 
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, лично на 
писарницу Управе за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине, сваког радног дана од 8.00 до 16.00 часова или путем 
поште, на адресу: УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУ-
ТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 21000 Нови Сад, Булевар 
Михајла Пупина број 25 са назнаком: „Пријава на јавни конкурс 
број 136-401-100/2021-03/4 – Јавни конкурс за финансирање и су-
финансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре – 
НЕ ОТВАРАТИ“.

Јавни конкурс jе отворен од 15.01.2021. године до 04.02.2021. 
године до 16.00 часова.

Благовремена пријава је пријава која је примљена од стране 
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 
утврђеном року, односно до 04.02.2021. године до 16.00 часова. 
Када је пријава упућена поштом препоручено, дан предаје пошти 
сматра се даном предаје Управи за капитална улагања Аутономне 
покрајине Војводине.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА

Критеријуми за оцену пројеката и доделу средстава су следећи:

1. Степен општег утицаја и значај пројекта се оцењује са 
највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткрите-
ријуме: 

• значај пројекта - оцењује се са највише 6 бодова;
• повезаност пројекта са стратешким документима - 

оцењује се са највише 6 бодова; 
• степен развијености локалне самоуправе на чијој терито-

рији се реализује пројекат - оцењује се са највише 6 бо-
дова; 

• међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројек-
та - оцењује се са највише 6 бодова; 

• очекивани ефекти пројекта - оцењује се са највише 6 бо-
дова.

2. Оправданост пројекта се оцењује са највише 20 бодова 
узимајући у обзир следеће поткритеријуме:

• степен суфинансирања пројекта - оцењује се са највише 
10 бодова; 

• однос трошкова и очекиваних резултата - оцењује се са 
највише 10 бодова.

3. Степен одрживости пројекта се оцењује са највише 20 
бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: 

• финансијска одрживост - оцењује се са највише 10 бодова;
• институционална одрживост - оцењује се са највише 10 

бодова.
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4. Степен ризика и изводљивост пројекта се оцењује са 
највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткрите-
ријуме: 

• процена ризика - оцењује се са највише 15 бодова;
• изводљивост пројекта - оцењује се са највише 15 бодова.

Неће се узимати у разматрање:

1. неблаговремене пријаве (пријаве пристигле након истека 
рока предвиђеног у јавном конкурсу);

2. недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени јав-
ним конкурсом, односно, оне које се не односе на кон-
курсом предвиђене намене, пријаве којима се траже 
средства у износима који су већи од износа предвиђе-
ног за доделу по јавном конкурсу, пријаве које нису дос-
тављене на начин предвиђен јавним конкурсом);

3. непотпуне пријаве (пријаве које нису поднете на одго-
варајућем обрасцу, пријаве уз које није приложена сва 
документација предвиђена конкурсом, пријаве које су 
непотписане, са непопуњеним рубрикама, пријаве које 
садрже неразумљиве и нетачне податке).

ДОДЕЛА СРЕДСТАВА

Поступак јавног конкурса спроводи Комисија коју образује 
директор Управе за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине.

Комисија обавља стручни преглед поднетих пријава, вреднује 
и рангира предложене пројекте у складу са условима и критерију-
мима наведеним у јавном конкурсу и доставља директору Управе 
предлог одлуке о додели средстава са образложењем предлога у 
року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Одлуку о додели средстава са образложењем доноси директор 
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 
року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Одлука о додели средстава се објављује на интернет страници 
Покрајинске владе и на интернет страници Управе за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине наредног дана од дана 
доношења исте. 

Обавештење о резултатима јавног конкурса доставља се свим 
учесницима на јавном конкурсу у року од 7 (седам) дана од дана 
објављивања Одлуке о додели средстава на интернет страници 
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.

Након доношења одлуке о додели средстава, Управа за капи-
тална улагања Аутономне покрајине Војводине и Корисник сред-
става закључиће уговор којим се регулишу међусобна права и 
обавезе уговорних страна.

ОБУСТАВЉАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

У случају да на јавни конкурс не пристигне ни једна пријава или 
да су све пристигле пријаве неблаговремене, недопуштене или не-
потпуне, као и у случају када су све пријаве, које су благовремене, 
допуштене и потпуне, оцењене са мање од 60% максималног броја 
бодова директор Управе за капитална улагања Аутономне покраји-
не Војводине доноси одлуку о обустави јавног конкурса са образло-
жењем у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Одлука о обустави јавног конкурса се објављује на интернет 
страници Покрајинске владе и на интернет страници Управе за 
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наредног 
дана од дана доношења исте. 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све информације у вези са јавним конкурсом могу се добити 
у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводи-
не позивом на телефон број 021 4881 805, сваког радног дана, од 

9.00 часова до 15.00 часова, у периоду од 15.01.2021. године до 
04.02.2021. године, или путем електронске поште на адресу ivana.
kovljen@vojvodina.gov.rs.

ДИРЕКТОР
Недељко Ковачевић

46.

На основу члана 11. и члана 21. Покрајинскe скупштинскe одлукe 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Служ-
бени лист АП Војводине“, број 66/2020), члана 3. и 4. Одлуке о по-
ступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката 
које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покраји-
не Војводине у 2021. години („Службени лист АП Војводине“, број 
1/2021) и Одлуке о покретању поступка доделe средстава путем 
јавног конкурса Управе за капитална улагања Аутономне покраји-
не Војводине број 136-451-32/2021-03/1 од 14.01.2021. године

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У 
ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање 
пројеката у области основног образовања и васпитања од значаја 
за Аутономну покрајину Војводину.

Општи циљ јавног конкурса је подршка јединицама локалне 
самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине у реа-
лизацији пројеката унапређења и модернизације инфраструктуре 
која доприноси повећању квалитета, ефикасности и релевант-
ности система основног образовања и васпитања.

Специфични циљеви јавног конкурса су побољшање услова 
рада установа основног образовања и васпитања, унапређење по-
стојеће мреже установа основног образовања и васпитања, обез-
беђење једнаке могућности и доступности основног образовања 
и васпитања, повећање обухвата деце системом основног обра-
зовања и васпитања, посебно из друштвено осетљивих и марги-
нализованих група становништва, смањење социјалне искључе-
ности ученика и подршка раду и развоју талентованих ученика.

ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО 
ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АП Војво-
дине“, број 66/2020), у члану 11, Раздео 17 – Управа за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине – Програм 1505 – Реги-
онални развој – Програмска активност 1010 – Подршка пројек-
тима у области образовања, ученичког и студентског стандарда 
– економска класификација – 463 – трансфери осталим нивоима 
власти, предвиђена су средства у износу од 73.800.000,00 динара 
за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног 
образовања и васпитања.

НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за фи-
нансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, рекон-
струкције и санације објеката у јавној својини за потребе установа 
основног образовања и васпитања са седиштем на територији Ау-
тономне покрајине Војводине чији је оснивач јединица локалне са-
моуправе, Аутономна покрајина Војводина или Република Србија.

Дозвољено је подношење пријава само за пројекте за чију реа-
лизацију није покренут поступак јавне набавке радова.
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ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на јавном конкурсу имају јединице локалне са-
моуправе на територији Аутономне покрајине Војводине.

Подносилац пријаве може да поднесе само једну (1) пријаву на 
јавни конкурс.

Искључена је могућност коришћења средстава оним субјектима 
који су правоснажном судском одлуком обавезани на повраћај сред-
става додељених у претходном периоду као учесницима конкурса 
за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУР-
СУ

Услови за доделу средстава по јавном конкурсу су: 

• да је реализација пројекта у складу са циљeвима и наме-
ном јавног конкурса;

• да је израђена техничка документација у складу са За-
коном о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлу-
ка УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020);

• да је издат важећи акт надлежног органа којим се одобра-
ва грађење или извођење радова. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ 
КОНКУРС

Документација која се подноси на јавни конкурс садржи:

1. уредно попуњен, оверен и потписан од стране овлашће-
ног лица образац Пријава предлога пројекта (Образац 
П.О1.01) у два примерка;

2. копију главне свеске техничке документације у завис-
ности од класе и намене објекта (главна свеска идејног 
пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, 
главна свеска пројекта за извођење);

3. копију изјаве вршиоца техничке контроле са резиме-
ом извештаја техничке контроле из извода пројекта за 
грађевинску дозволу;

• уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим 
се одобрава извођење радова издато пре ступања на сна-
гу Закона о изменама Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, број 145/2014), потребно је 
доставити копије насловних страна свих делова технич-
ке документације садржане у грађевинској дозволи, од-
носно решењу којим се одобрава извођење радова, као и 
страна са овером техничке контроле и овером надлеж-
ног органа за издавање грађевинске дозволе, односно ре-
шења којим се одобрава извођење радова (уместо доку-
ментације наведене под тачкaма 2 и 3);

4. копију важећег акта надлежног органа којим се одобрава 
грађење или извођење радова;

• уколико су радови по издатом акту надлежног органа 
којим се одобрава грађење или извођење радова започе-
ти, неопходно је доставити и копију пријаве радова;

5. предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, 
оверен и потписан од стране одговорног пројектанта са 
одговарајућом лиценцом, не старији од шест месеци са 
нумерисаним странама (документ обавезно садржи да-
тум израде);

6. копију потврде о пореском идентификационом броју 
подносиоца пријаве (ПИБ);

7. копију потврде о регистрацији установе код надлежног 
органа.

Све копије докумената морају да буду оверене и потписане од 
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве и то свака страна 
сваког документа. Није дозвољена употреба факсимила уместо 
својеручног потписа овлашћеног лица подносиоца пријаве.

Образац пријаве (П.О1.01) се попуњава електронски и преузима 
се са интернет странице Покрајинске владе www.vojvodina.gov.rs 
или са интернет странице Управе за капитална улагања Аутономне 
покрајине Војводине www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs.

Пријаве са приложеном документацијом се, након спроведеног 
јавног конкурса, не враћају учесницима на јавном конкурсу.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ 
КОНКУРС

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“, дневном листу „Српски телеграф“, на интер-
нет страници Покрајинске владе и на интернет страници Управе 
за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.

Пријава за учешће на јавном конкурсу се подноси у затвореној 
коверти, затворена на начин да се приликом отварања пријаве може 
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, лично на писарницу 
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, сва-
ког радног дана од 8.00 до 16.00 часова или путем поште, на адресу 
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИ-
НЕ ВОЈВОДИНЕ, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 
25 са назнаком: „Пријава на јавни конкурс број 136-451-32/2021-03/4 
– Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у об-
ласти основног образовања и васпитања – НЕ ОТВАРАТИ“.

Јавни конкурс jе отворен од 15.01.2021. године дo 04.02.2021. 
године до 16.00 часова.

Благовремена пријава је пријава која је примљена од стране 
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 
утврђеном року, односно до 04.02.2021. године до 16.00 часова. 
Када је пријава упућена поштом препоручено, дан предаје пошти 
сматра се даном предаје Управи за капитална улагања Аутономне 
покрајине Војводине.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА

Критеријуми за оцену пројеката и доделу средстава су следећи:

1. Степен општег утицаја и значај пројекта се оцењује са 
највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткрите-
ријуме: 

• значај пројекта - оцењује се са највише 6 бодова;
• повезаност пројекта са стратешким документима - 

оцењује се са највише 6 бодова; 
• степен развијености локалне самоуправе на чијој терито-

рији се реализује пројекат - оцењује се са највише 6 бо-
дова; 

• међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројек-
та - оцењује се са највише 6 бодова; 

• очекивани ефекти пројекта - оцењује се са највише 6 бо-
дова.

2. Оправданост пројекта се оцењује са највише 20 бодова 
узимајући у обзир следеће поткритеријуме:

• степен суфинансирања пројекта - оцењује се са највише 
10 бодова; 

• однос трошкова и очекиваних резултата - оцењује се са 
највише 10 бодова.

3. Степен одрживости пројекта се оцењује са највише 20 
бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: 

• финансијска одрживост - оцењује се са највише 10 бодова;
• институционална одрживост - оцењује се са највише 10 

бодова.

4. Степен ризика и изводљивост пројекта се оцењује са 
највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткрите-
ријуме: 

• процена ризика - оцењује се са највише 15 бодова;
• изводљивост пројекта - оцењује се са највише 15 бодова.
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Неће се узимати у разматрање:

1. неблаговремене пријаве (пријаве пристигле након истека 
рока предвиђеног у јавном конкурсу);

2. недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени јав-
ним конкурсом, односно, оне које се не односе на кон-
курсом предвиђене намене, пријаве којима се траже 
средства у износима који су већи од износа предвиђе-
ног за доделу по јавном конкурсу, пријаве које нису дос-
тављене на начин предвиђен јавним конкурсом);

3. непотпуне пријаве (пријаве које нису поднете на одго-
варајућем обрасцу, пријаве уз које није приложена сва 
документација предвиђена конкурсом, пријаве које су 
непотписане, са непопуњеним рубрикама, пријаве које 
садрже неразумљиве и нетачне податке).

ДОДЕЛА СРЕДСТАВА

Поступак јавног конкурса спроводи Комисија коју образује 
директор Управе за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине.

Комисија обавља стручни преглед поднетих пријава, вреднује 
и рангира предложене пројекте у складу са условима и критерију-
мима наведеним у јавном конкурсу и доставља директору Управе 
предлог одлуке о додели средстава са образложењем предлога у 
року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Одлуку о додели средстава са образложењем доноси директор 
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 
року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Одлука о додели средстава се објављује на интернет страници 
Покрајинске владе и на интернет страници Управе за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине наредног дана од дана 
доношења исте. 

Обавештење о резултатима јавног конкурса доставља се свим 
учесницима на јавном конкурсу у року од 7 (седам) дана од дана 
објављивања Одлуке о додели средстава на интернет страници 
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.

Након доношења одлуке о додели средстава, Управа за капи-
тална улагања Аутономне покрајине Војводине и Корисник сред-
става закључиће уговор којим се регулишу међусобна права и 
обавезе уговорних страна.

ОБУСТАВЉАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

У случају да на јавни конкурс не пристигне ни једна пријава или 
да су све пристигле пријаве неблаговремене, недопуштене или не-
потпуне, као и у случају када су све пријаве, које су благовремене, 
допуштене и потпуне, оцењене са мање од 60% максималног броја 
бодова директор Управе за капитална улагања Аутономне покраји-
не Војводине доноси одлуку о обустави јавног конкурса са образло-
жењем у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Одлука о обустави јавног конкурса се објављује на интернет 
страници Покрајинске владе и на интернет страници Управе за 
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наредног 
дана од дана доношења исте. 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све информације у вези са јавним конкурсом могу се добити 
у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводи-
не позивом на телефон број 021 4881 805, сваког радног дана, од 
9.00 часова до 15.00 часова, у периоду од 15.01.2021. године до 
04.02.2021. године, или путем електронске поште на адресу ivana.
kovljen@vojvodina.gov.rs.

ДИРЕКТОР
Недељко Ковачевић

47.

На основу члана 11. и члана 21. Покрајинскe скупштинскe од-
лукe о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину 
(„Службени лист АП Војводине“, број 66/2020), члана 3. и 4. Од-
луке о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији 
пројеката које финансира Управа за капитална улагања Ауто-
номне покрајине Војводине у 2021. години („Службени лист АП 
Војводине“, број 1/2021) и Одлуке о покретању поступка доделe 
средстава путем јавног конкурса Управе за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине број 136-401-101/2021-03/1 од 
14.01.2021. године

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У 
ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање 
пројеката у области развоја спорта, укључујући и школски спорт, 
од значаја за Аутономну покрајину Војводину.

Општи циљ јавног конкурса је подршка јединицама локалне 
самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине у реа-
лизацији пројеката који доприносе развоју и унапређењу спорта.

Специфични циљеви јавног конкурса су подстицање и стварање 
услова за развој спорта, промоцију и подстицање бављења спортом, 
организацију такмичења, развој врхунског спортског стваралаштва 
и унапређење квалитета рада са младим спортским талентима.

ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО 
ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АП Војво-
дине“, број 66/2020), у члану 11, Раздео 17 – Управа за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине – Програм 1505 – Реги-
онални развој – Програмска активност 1011 – Подршка пројек-
тима у области развоја спорта – економска класификација – 463 
– трансфери осталим нивоима власти, предвиђена су средства у 
износу од 497.000.000,00 динара за финансирање и суфинанси-
рање пројеката у области развоја спорта. 

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за 
финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, 
реконструкције и санације спортских објеката у јавној својини на 
територији Аутономне покрајине Војводине, укључујући и школ-
ске спортске објекте. 

Дозвољено је подношење пријаве за пројекте за чију реализа-
цију није покренут поступак јавне набавке радова. 

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на јавном конкурсу имају јединице локалне са-
моуправе на територији Аутономне покрајине Војводине за реа-
лизацију пројеката на својој територији.

Подносилац пријаве може поднети само једну (1) пријаву на 
јавни конкурс.

Искључена је могућност коришћења средстава оним субјектима 
који су правоснажном судском одлуком обавезани на повраћај сред-
става додељених у претходном периоду као учесницима конкурса 
за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине.
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУР-
СУ

Услови за доделу средстава по јавном конкурсу су: 

• да је реализација пројекта у складу са циљeвима и наме-
ном јавног конкурса;

• да је израђена техничка документација у складу са За-
коном о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлу-
ка УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020);

• да је издат важећи акт надлежног органа којим се одобра-
ва грађење или извођење радова. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ 
КОНКУРС

Документација која се подноси на јавни конкурс садржи:

1. уредно попуњен, оверен и потписан од стране овлашће-
ног лица образац Пријава предлога пројекта (Образац 
П.СП1.01) у два примерка;

2. копију главне свеске техничке документације у завис-
ности од класе и намене објекта (главна свеска идејног 
пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, 
главна свеска пројекта за извођење);

3. копију изјаве вршиоца техничке контроле са резиме-
ом извештаја техничке контроле из извода пројекта за 
грађевинску дозволу;

• уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим 
се одобрава извођење радова издато пре ступања на сна-
гу Закона о изменама Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, број 145/2014), потребно је 
доставити копије насловних страна свих делова технич-
ке документације садржане у грађевинској дозволи, од-
носно решењу којим се одобрава извођење радова, као и 
страна са овером техничке контроле и овером надлеж-
ног органа за издавање грађевинске дозволе, односно ре-
шења којим се одобрава извођење радова (уместо доку-
ментације наведене под тачкама 2 и 3);

4. копију важећег акта надлежног органа којим се одобрава 
грађење или извођење радова;

• уколико су радови по издатом акту надлежног органа 
којим се одобрава грађење или извођење радова започе-
ти, неопходно је доставити и копију пријаве радова;

5. предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, 
оверен и потписан од стране одговорног пројектанта са 
одговарајућом лиценцом, не старији од шест месеци са 
нумерисаним странама (документ обавезно садржи да-
тум израде);

6. копију потврде о пореском идентификационом броју 
подносиоца пријаве (ПИБ).

Све копије докумената морају да буду оверене и потписане од 
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве и то свака страна 
сваког документа. Није дозвољена употреба факсимила уместо 
својеручног потписа овлашћеног лица подносиоца пријаве.

Образац пријаве (П.СП1.01) се попуњава електронски и преузи-
ма се са интернет странице Покрајинске владе www.vojvodina.gov.
rs или са интернет странице Управе за капитална улагања Ауто-
номне покрајине Војводине www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs.

Пријаве са приложеном документацијом се, након спроведеног 
јавног конкурса, не враћају учесницима на јавном конкурсу.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ 
КОНКУРС

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“, дневном листу „Српски телеграф“, на интер-
нет страници Покрајинске владе и на интернет страници Управе 
за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.

Пријава за учешће на јавном конкурсу се подноси у затвореној 
коверти, затворена на начин да се приликом отварања пријаве 
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, лично на пи-
сарницу Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војво-
дине, сваког радног дана од 8.00 до 16.00 часова или путем поште, 
на адресу УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пу-
пина број 25 са назнаком: „Пријава на јавни конкурс број 136-401-
101/2021-03/4 – Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање 
пројеката у области развоја спорта – НЕ ОТВАРАТИ“.

Јавни конкурс jе отворен од 15.01.2021. године до 04.02.2021. 
године до 16.00 часова.

Благовремена пријава је пријава која је примљена од стране 
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 
утврђеном року, односно до 04.02.2021. године до 16.00 часова. 
Када је пријава упућена поштом препоручено, дан предаје пошти 
сматра се даном предаје Управи за капитална улагања Аутономне 
покрајине Војводине.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА

Критеријуми за оцену пројеката и доделу средстава су следећи:

1. Степен општег утицаја и значај пројекта се оцењује са 
највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткрите-
ријуме: 

• значај пројекта - оцењује се са највише 6 бодова;
• повезаност пројекта са стратешким документима - 

оцењује се са највише 6 бодова; 
• степен развијености локалне самоуправе на чијој терито-

рији се реализује пројекат - оцењује се са највише 6 бодова; 
• међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројек-

та - оцењује се са највише 6 бодова; 
• очекивани ефекти пројекта - оцењује се са највише 6 бо-

дова.

2. Оправданост пројекта се оцењује са највише 20 бодова 
узимајући у обзир следеће поткритеријуме:

• степен суфинансирања пројекта - оцењује се са највише 
10 бодова; 

• однос трошкова и очекиваних резултата - оцењује се са 
највише 10 бодова.

3. Степен одрживости пројекта се оцењује са највише 20 
бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: 

• финансијска одрживост - оцењује се са највише 10 бодова;
• институционална одрживост - оцењује се са највише 10 

бодова.

4. Степен ризика и изводљивост пројекта се оцењује са 
највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткрите-
ријуме: 

• процена ризика - оцењује се са највише 15 бодова;
• изводљивост пројекта - оцењује се са највише 15 бодова.

Неће се узимати у разматрање:

1. неблаговремене пријаве (пријаве пристигле након истека 
рока предвиђеног у јавном конкурсу);

2. недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени јав-
ним конкурсом, односно, оне које се не односе на кон-
курсом предвиђене намене, пријаве којима се траже 
средства у износима који су већи од износа предвиђе-
ног за доделу по јавном конкурсу, пријаве које нису дос-
тављене на начин предвиђен јавним конкурсом);

3. непотпуне пријаве (пријаве које нису поднете на одго-
варајућем обрасцу, пријаве уз које није приложена сва 
документација предвиђена конкурсом, пријаве које су 
непотписане, са непопуњеним рубрикама, пријаве које 
садрже неразумљиве и нетачне податке).



15. јануар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 2 - Страна 97

ДОДЕЛА СРЕДСТАВА

Поступак јавног конкурса спроводи Комисија коју образује 
директор Управе за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине.

Комисија обавља стручни преглед поднетих пријава, вреднује 
и рангира предложене пројекте у складу са условима и критерију-
мима наведеним у јавном конкурсу и доставља директору Управе 
предлог одлуке о додели средстава са образложењем предлога у 
року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Одлуку о додели средстава са образложењем доноси директор 
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 
року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Одлука о додели средстава се објављује на интернет страници 
Покрајинске владе и на интернет страници Управе за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине наредног дана од дана 
доношења исте. 

Обавештење о резултатима јавног конкурса доставља се свим 
учесницима на јавном конкурсу у року од 7 (седам) дана од дана 
објављивања Одлуке о додели средстава на интернет страници 
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.

Након доношења одлуке о додели средстава, Управа за капи-
тална улагања Аутономне покрајине Војводине и Корисник сред-
става закључиће уговор којим се регулишу међусобна права и 
обавезе уговорних страна.

ОБУСТАВЉАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

У случају да на јавни конкурс не пристигне ни једна пријава 
или да су све пристигле пријаве неблаговремене, недопуштене 
или непотпуне, као и у случају када су све пријаве, које су бла-
говремене, допуштене и потпуне, оцењене са мање од 60% мак-
сималног броја бодова директор Управе за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине доноси одлуку о обустави јавног 
конкурса са образложењем у року од 20 дана од дана истека рока 
за подношење пријава.

Одлука о обустави јавног конкурса се објављује на интернет 
страници Покрајинске владе и на интернет страници Управе за 
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наредног 
дана од дана доношења исте. 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све информације у вези са јавним конкурсом могу се добити 
у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводи-
не позивом на телефон број 021 4881 805, сваког радног дана, од 
9.00 часова до 15.00 часова, у периоду од 15.01.2021. године до 
04.02.2021. године, или путем електронске поште на адресу ivana.
kovljen@vojvodina.gov.rs.

ДИРЕКТОР
Недељко Ковачевић
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ОПШТИ ДЕО

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

32. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве пред-
лога пројекта на јавни конкурс за финансирање и су-
финансирање пројеката у области водоснадбевања и 
заштите вода;

33. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање 
пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за фи-
нансирање и суфинансирање пројеката у области во-
доснабдевања и заштите вода;

34. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве пред-
лога пројекта на јавни конкурс за финансирање и су-
финансирање пројеката у области локалног и регио-
налног економског развоја;

35. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање 
пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за фи-
нансирање и суфинансирање пројеката у области ло-
калног и регионалног економског развоја;

36. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве пред-
лога пројекта на јавни конкурс за финансирање и су-
финансирање пројеката у области саобраћајне ин-
фраструктуре;

37. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање 
пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за фи-
нансирање и суфинансирање пројеката у области са-
обраћајне инфраструктуре;

38. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве пред-
лога пројекта на јавни конкурс за финансирање и су-
финансирање пројеката у области основног образо-
вања и васпитања;

39. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање 
пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за фи-
нансирање и суфинансирање пројеката у области ос-
новног образовања и васпитања;

40. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве пред-
лога пројекта на јавни конкурс за финансирање и су-
финансирање пројеката у области развоја спорта;

41. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање 
пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за фи-
нансирање и суфинансирање пројеката у области 
развоја спорта;

УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

42. Одлука број: IУо-213/2019;

ОГЛАСНИ ДЕО

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

43. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање 
пројеката у области водоснадбевања и заштите вода;

44. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање 
пројеката у области локалног и регионалног економ-
ског развоја;

45. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање 
пројеката у области саобраћајне инфраструктуре;

46. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање 
пројеката у области основног образовања и васпи-
тања;

47. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање 
пројеката у области развоја спорта.
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