На основу члана 24. став 2. и члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи („Сл. лист АПВ“, број 37/14, 54/14-др. одлука и 37/16), члана 22. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Сл. лист АПВ“, број
54/15 и 54/16)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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 реализацију пројектних активности из области заштите животне средине: решавање
проблема неадекватног одлагања отпада - санација, рекултивација постојећих депонија и
санација и рекултивација деградираних површина.
Средства се додељују у укупном износу од 8.000.000,00 динара буџетских средстава
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (у даљем тексту:
Секретаријат).
Појединачни пројекти не могу прелазити тражени износ за (су)финансирање већи од
2.000.000,00 динара.
Право за учешће на конкурсу:
Право на доделу средстава имају јединице локалне самоуправе (општине и градови) са
територије Аутономне покрајине Војводине.
Потребна документација:
Пријаву на јавни конкурс подносе јединице локалне самоуправе у писменој форми на
јединственом обрасцу (образац се преузима на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам и
заштиту животне средине www.ekourb.vojvodina.gov.rs).
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да достави:
-

-

детаљан опис пројекта као прилог који садржи: преглед неуређених депонија, дивљих
депонија и деградираних површина обухваћеним пројектом са подацима о локацији,
врстама и количинама одложеног отпада (комунални, индустријски, грађевински
отпад,...)
фотокопију ПИБ обрасца,
фотокопију картона депонованих потписа,
изјаву да су подаци наведени у пријави тачни и др.

Критеријуми за доделу средстава:
Средства се додељују путем јавног конкурса који Секретаријат објављује у „Службеном листу
АПВ“, у дневном листу „Данас“ и на интернет сајту Секретаријата.
Приликом одлучивања о додели средстава примењиваће се следећи критеријуми:
- степен развијености јединице локалне самоуправе према важећој Уредби о утврђивању
јединствене листе региона и јединица локалне самоуправе, коју доноси надлежно
министарство

-

степен завршености-усклађености пројекта са Законом о управљању отпадом и
Националном стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019,
висина средстава које је јединица локалне самоуправе определила на име сопственог
учешћа у суфинансирању
дугорочни ефекат пројекта на животну средину
функционалност предложеног решења у области животне средине
медијски публицитет (телевизијски и радио-преноси или снимци, извештавање штампе
и други начини презентације)

Рокови за спровођење конкурса:
Основни рокови за спровођење јавног конкурса су:
- достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Данас“ до 28.10.2016.
године,
- доношење одлуке о додели средстава: 02.11.2016.године,
- рок извршења уговорене обавезе: до 15.12.2016. године,
- рок за достављање извештаја о коришћењу средстава 30.12.2016. године
- објављивање резултата јавног конкурса на сајту Секретаријата: 02.11.2016. године.
Јавни конкурс ће спровести Комисије за спровођење јавног конкурса, које ће бити
образоване посебним решењем.
Начин доношења одлуке о додели средстава:
Јавни конкурс ће спровести Комисије за спровођење јавног конкурса које ће бити
образоване посебним решењем.
О поднетим пројектима одлучује покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне
средине на предлог Комисије за спровођење јавног конкурса, која разматра пристигле пријаве
применом наведених критеријума и сачињава Извештај о стручној оцени пријављених
пројеката.
Након реализације пројекта потребно је приложити детаљан извештај о реализацији
активности и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како
би се оправдало наменско и законито коришћење средстава.
Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор којим се обавезно утврђује: назив и
седиште носиоца пројекта, врста и обим пројекта, време реализације пројекта, обим и врста
додељених средстава, временски план употребе средстава, начин надзора над наменским
коришћењем средстава и одвијањем реализације пројекта и рок за доставу извештаја о
наменском утрошку средстава.
Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима
буџета АП Војводине за 2016. годину.
Након реализације уговорених обавеза, а најкасније до 30.12.2016. године 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.
Начин подношења пријаве на конкурс:
Пријаве на конкурс достављају се Секретаријату на обрасцима који су објављени на интернет
сајту Секретаријата (www.екоurb.vojvodina.gov.rs).
Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад или
непосредно на писарници покрајинских органа (контакт особа је Соња Атлас Ћулибрк на
телефон: 021/4874640).
Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, послате
путем факса или електронске поште, непотписане или неоверене пријаве, неће се
разматрати.

