На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину
(,,Службени лист АПВ”, бр. 60/18) у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2019. години
(„Службени лист АПВ”, бр. 60/18), и Пословником о раду комисије за израду конкурса и правилника и
поступања по конкурсима расписаних у Покрајинском секретаријату за пољопривреду,водопривреду и
шумарство, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту:
Покрајински Секретаријат) расписује

КОНКУРС
за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с
пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног
земљишта на територији АП Војводине у 2019. години

1.

ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:

Циљ конкурса јесте уклањање комуналног, неопасног, инертног отпада (у даљем тексту:
Oтпад) одлаганог на дивљим депонијама лоцираним на пољопривредном земљишту у државној
својини.
Предмет суфинансирања јесу трошкови уклањања (примарнa сепарацијa или други третман
отпада на месту дивље депоније ради максималног искоришћавања комуналног отпада, утовар,
транспорт и одлагање односно адекватно збрињавање на регистрованим депонијама, као и
вршење надзора над уклањањем дивљих депонија) комуналног, неопасног, инертног отпада с
дивљих депонија формираних на пољопривредном земљишту у државној својини.
2.

ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА:

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу јесте 10.000.000,00
динара.
Бесповратна средства за уклањање комуналног, неопасног и инертног отпада по овом
конкурсу утврђују се у износу до 50% од укупно прихватљивих трошкова.
Максимални износ средстава по једној пријави који одобрава Секретаријат износи до
1.000.000,00 динара, без ПДВ-а.
Преостали износ обезбеђује корисник средстава. Трошкове ПДВ сноси корисник средстава.
3.

КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА:

Право да конкуришу имају јединице локалне самоуправе (градови и општине) с територије
АП Војводине. (у даљем тексту: Корисници).
4.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:

Из поднете пријаве разматраће се једино парцеле које представљају пољопривредно
земљиште у државној својини на којима се налазе депоније. Пријаве у којима се наводе друге врсте
земљишта или друга врста власништва, неће бити разматране, односно пријава ће се делимично
прихватати и самим тим опредељивити прихватљиви трошкови.

5.

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА:
Конкурс је отворен закључно са 15.03.2019. године.

6.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ НА
КОНКУРСУ:
o
o

o
o

o

o

o
o

пријава на конкурс која се може преузети са веб-странице: www.psp.vojvodina.gov.rs
;
обавештење о депонији на коју ће се одложити Отпад сакупљен с дивљих депонија,
које треба да садржи: назив депоније, катастарску општину и број катастарске
парцеле на којој се налази депонија на коју ће се одложити Отпад уклоњен с дивљих
депонија (у даљем тексту: Депонија), назив и адреса правног лица које управља
депонијом на коју ће се одложити отпад;
копија акта који је донео орган локалне самоуправе, покрајинског органа или
републичког органа, из којег се види да је Депонија предвиђена за одлагање Отпада;
записник инспектора за заштиту животне средине о стању утврђеном на лицу места
на којем се налази свака од дивљих депонија која је предмет уклањања (не старији
од дана објављивања овог конкурса) којим се констатује: назив дивље депоније или
назив потеса или топонима на којем се дивља депонија налази, фотографију дивље
депоније, констатацију инспектора да је реч о комуналном, неопасном, инертном
отпаду, назив катастарске општине у којој се налази дивља депонија, број
катастарске парцеле на којој се налази дивља депонија, површина земљишта коју
заузима дивља депонија у м2, запремина дивље депоније у м3;
извод из општинског/градског буџета, којим се потврђује износ сопственог учешћа –
доставити најкасније 30 дана од дана потписивања уговора; уколико нема наведена
средства, неопходно је доставити изјаву надлежног органа (коју је потписало овлашћено
лице) о томе да ће их обезбедити најкасније у року од 30 дана од дана закључења
уговора;
Табела 1 – преглед дивљих депонија чије се уклањање планира; бланко примерак
Табеле 1 преузима се са интернет странице Секретаријата или у његовим
просторијама;
извод из катастра из којег се види да је катастарска парцела на којој се налази
дивља депонија у државној својини и да је у питању пољопривредно земљиште;
необавезујућа понуда за уклањање отпада наведеног у Табели 1, коју је издало
надлежно комунално предузеће за територију локалне самоуправе, друго правно
лице или предузетник.

Уколико буде потребно, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи
додатну документацију.

7.

ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА:

Поступак доношења одлуке регулисан је у складу с Пословником о раду комисија за израду
конкурса и правилника и поступање по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, а на основу ког је донет Правилник о додели подстицајних
средстава путем конкурса за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно
привођење намени пољопривредног земљишта на територији АПВ у 2019. години.

8.

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА:
1. средства по овом конкурсу додељују се бесповратно;
2. средства у вредности 50% од додељеног износа биће пренета након потписивања уговора, а у
складу с приливом средстава у буџет АПВ; остатак средстава биће исплаћиван по правдању
уплаћеног аванса, а по испостављеној кончаној ситуацији, у сразмери која је утврђена уговором;
3. корисник средстава у обавези је да – приликом потписивања уговора о коришћењу средстава са
Секретаријатом – преда регистровану меницу с меничном изјавом, као средство обезбеђења за
наменско коришћење средстава, како авансног, тако и свеобухватног износа додељених
средстава;
4. корисник средстава дужан је да покрене поступак јавне набавке у року од 30 дана од дана
закључења уговора, као и да о томе достави доказ даваоцу средстава – решење о образовању
комисије за јавну набавку и одлуку о покретању поступка јавне набавке;
5. Секретаријат задржава право да контролише утрошак средстава увидом у извршење радова и
документацију путем својих овлашћених представника из ресорног сектора и представника
буџетске инспекције;
6. у случају да се средства потроше ненаменски или се не реализују у предвиђеном року, корисник
је дужан да их врати са законском затезном каматом од дана преноса средстава и
7. корисник средстава дужан је да искористи додељена средстава до 31.10.2019. године.

9.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА:

Пријаве се морају доставити у затвореној коверти и то: поштом на адресу „Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, 21000
Нови Сад” или лично – на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе
Аутономне покрајине Војводине (радним даном до 14 часова). Коверат на предњој страни мора
да садржи назнаку „Конкурс – Уклањање дивљих депонија”, а на полеђини коверте – назив и
адресу подносиоца пријаве.
10.

КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/487-4186.

11.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ:

Текст конкурса, образац пријаве на конкурс, бланко Табела 1 и Правилник о додели
подстицајних средстава путем конкурса за уклањање дивљих депонија с пољопривредног
земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у
2019. години могу се преузети са сајта Секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs).

