На основу члана 24. став 2. и члана 39. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
(„Службени лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014 – други пропис и 37/2016), члана 22. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Сл. лист АПВ“, број
54/2015 и 54/2016) и Одлуке покрајинског секретара о спровођењу поступка за доделу средстава
путем јавног конкурса број 130-401-4575/2016-02 од 03.11.2016. године.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад
расписује
КОНКУРС
за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2016. години, за
суфинансирање израде техничке документације - пројеката инфраструктуре у оквиру заштићеног
природног добра и/или његовој заштитној зони, као помоћ јединицама локалне самоуправе на
територији Аутономне Покрајине Војводине за следеће циљне групе:
1. Идејног решења за потребе исходовања локацијских услова
2. Идејног пројекта и студије оправданости
3. Пројекта за грађевинску дозволу са припадајућим елаборатима
4. Пројекта за извођење са припадајућим фазама и планом превентивних мера
у циљу:
− подстицања планског уређења и опремања простора неопходном инфраструктуром,
− стварања услова за реализацију објеката инфраструктуре (првенствено саобраћајнице)
на подручјима заштићених природних добара од изузетног значаја (Национални парк
Фрушка Гора, Специјални резервати природе) и њиховој зони заштите, и
− стварања просторних услова приступачности и повезивања значајних дестинација
(културна или природна добра) са урбаним срединама.
Право учешћа на конкурсу и обезбеђена средства
1. Укупан износ планираних средстава за доделу по овом јавном конкурсу је 8.000.000,00 динара.
2. Износ средстава које додељује Секретаријат на име суфинансурања појединачне циљне групе
не може прећи износ од 1.500.000,00 динара.
3. Право на доделу средстава има јединица локалне самоуправе са територије Аутономне
покрајине Војводине која је у буџету за 2016. годину обезбедила део сопствених средстава за
израду техничке документације за коју конкурише.
4. Јединица локалне самоуправе може конкурисати за средства за израду техничке документације
чија је израда планирана у 2016. и 2017.години.
5. Јединица локалне самоуправе може конкурисати за суфинансирање израде техничке
документације која се искључиво финансира из буџетских средстава.
Начин подношења пријаве на конкурс
Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адресу:
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина
16, 21000 Нови Сад са назнаком „Пријава на конкурс за доделу средстава jeдиницама локалне
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самоуправе за израду техничке документације“ или непосредно на писарници покрајинских органа
(контакт особе за пријаве су Софија Шумаруна и Александра Маринчић)на телефон: 021/456-851 и 021/456-622,
e-mail: sofija.sumaruna@vojvodina.gov.rs и aleksandra.marincic@vojvodina.gov.rs
Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, послате
путем факса или електронске поште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати.
Потребна документација
1. Пријава на конкурс доставља се Секретаријату на обрасцу који је објављен на интернет сајту
Секретаријата (www.екоurb.vojvodina.gov.rs.)
2. У пријави је потребно навести све тражене податке.
3. Пријаву на јавни конкурс подноси јединица локалне самоуправе у писменој форми на
јединственом обрасцу.
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да достави:
- исказану процену финансијских средстава потребних за израду техничке документације;
- доказ о спроведеном поступку јавне набавке, уколико је спроведен, и Уговор са одабраним
израђивачем техничке докуметације;
- уколико поступак јавне набавке за израду техничке документације, који је предмет конкурса,
још увек није спроведен, надлежни орган ЈЛС треба да достави изјаву да ће спровести
поступак у складу са Законом о јавним набавкама;
- оверену фотокопију ПИБ обрасца;
- оверену фотокопију картона депонованих потписа,
- изјаву да су подаци наведени у пријави тачни,
- оверени извод из Одлуке о буџету јединице локалне самоуправе за 2016. годину са назнаком
где су у буџету јединице локалне самоуправе планирана средства на име сопственог учешћа
на изради техничке документације
Критеријуми за доделу средстава
Критеријуми за доделу средстава су:
1. приоритетност пројекта;
2. број становника јединице локалне самоуправе;
3. значај пројекта за развој јединице локалне самоуправе, ширег окружења и развој АП
Војводине;
4. степен развијености јединице локалне самоуправе према важећој Уредби о утврђивању
јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину
(„Сл. гласник РС“ број 104/2014);
5. расположива буџетска средства која је јединица локалне самоуправе определила на
име сопственог учешћа у суфинансирању израде техничке документације
Бодовање критеријума ће се извршити у складу са Одлуком покрајинског секретара за
урбанизам и заштиту животне средине о спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног
конкурса.
-

Рокови за спровођење конкурса
достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Данас“ 10.11.2016. до
30.11.2016. године,
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-

1.

2.
3.

4.

5.

доношење одлуке о додели средстава и објављивање резултата јавног конкурса на сајту
Секретаријата: 09.12.2016. године,
рок извршења уговорене обавезе јединице локалне самоуправе је до 01.12.2017. године,
након реализације уговорене обавезе јединица локалне самоуправе је у обавези да приложи
детаљан извештај о реализацији активности и финансијски извештај о коришћењу средстава
са спецификацијом трошкова како би оправдала наменско и законито коришћење средстава.
рок достављања извештаја о наменском утрошку средстава: 15 дана од дана извршења
уговорене обавезе, а најкасније 15 дана од дана истека рока за извршење уговорене обавезе.
Начин доношења одлуке о додели средстава:
Средства се додељују путем јавног конкурса за доделу средстава који објављује Секретаријат у
„Службеном листу АПВ“, у дневном листу „Данас“ и на интернет сајту Секретаријата
(www.екоurb.vojvodina.gov.rs.).
Јавни конкурс ће спровести Комисијa за спровођење јавног конкурса, којa ће бити образованa
посебним решењем.
О поднетим пријавама на конкурс одлучује покрајински секретар за урбанизам и заштиту
животне средине на основу ранг листе сачињене од стране Комисијe за спровођење јавног
конкурса.
Након донете одлуке којом се одобравају средства за суфинансирање израде техничке
документације, подносилац пријаве се позива да потпише уговор са Секретаријатом, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна.
Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета АП
Војводине за 2016. годину.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Владимир Галић
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