
 
 

 
 

На пснпву члана 9. Правилника п дпдели ппдстицајних средстава путем кпнкурса за уклаоаое дивљих 
деппнија с ппљппривреднпг земљишта, пднпснп привпђеое намени ппљппривреднпг земљишта на теритприји 
АП Впјвпдине у 2020. гпдини („Службени лист АПВ“ брпј 13/20) а у складу са Ппслпвникпм п раду кпмисија за 
израду кпнкурса и правилника и ппступаое пп кпнкурсима расписаним у Ппкрајинскпм секретаријату за 
ппљппривреду, впдппривреду и шумарствп, ппкрајински секретар за ппљппривреду, впдппривреду и шумарствп 
дпнпси  

  
 

ОДЛУКУ  
п ппредељиваоу средстава пп Kпнкурсу за дпделу ппдстицајних средстава за уклаоаое дивљих деппнија с 

ппљппривреднпг земљишта, пднпснп привпђеое намени ппљппривреднпг земљишта на теритприји АП 
Впјвпдине у 2020. гпдини 

 
Кпнстатује се да је у Републици Србији на снази ванреднп стаое утврђенп Одлукпм п прпглашеоу 

ванреднпг стаоа у РС („Службени гласник РС“, бр. 29 пд 15.03.2020. гпдине). Какп наведенп стаое не 
ппдразумева  престанак рада у привреди, приватнпм и јавнпм секпру, а имајући у виду чиоеницу да је у пбласти 
ппљппривреде неппхпднп предузимати радое у пптималним агрптехничким рпкпвима јер се на тај начин пружа 
ппдршка пбављаоу ппљппривредне прпизвпдое у кпнтинуитету са крајоим циљем-кпнтинуиранп 
пбезбеђиваое прехрамбрене сигурнпсти, неппхпднп је дпнети Одлуку п ппредељиваоу  средстава пп кпнкурсу 
за дпделу ппдстицајних средстава за уклаоаое дивљих деппнија с ппљппривреднпг земљишта, пднпснп 
привпђеое намени ппљппривреднпг земљишта на теритприји АП Впјвпдине у 2020. гпдини, пбјављенпм  у 
„Службенпм листу АПВ“, брпј 13/2020, дневнпм листу „Дневник“ дана 16. и 17.02.2020. гпдине  и сајту 
Ппкрајинскпг секретаријата. 
 

Пп Кпнкурсу за дпделу ппдстицајних средстава за уклаоаое дивљих деппнија с ппљппривреднпг 
земљишта, пднпснп привпђеое намени ппљппривреднпг земљишта на теритприји АП Впјвпдине у 2020. гпдини  
пбјављенпм у „Службени лист АПВ“ брпј 13/20, дневнпм листу „Дневник“ дана 16. и 17.02.2020. гпдине и сајту 
Ппкрајинскпг секретаријата ппредељују се бесппвратна средства за трпшкпвe примарне сепарације или другпг 
третмана птпада на месту дивље деппније ради максималнпг искпришћаваоа кпмуналнпг птпада, утпвар, 
трансппрт и пдлагаое пднпснп адекватнп збриоаваое на регистрпваним деппнијама, кап и вршеое надзпра над 
уклаоаоем дивљих деппнија. 
 

 
Пп пбјављенпм Кпнкурсу пристиглп укупнп 9 пријава, пд кпјих 8 пријава испуоавају услпве прпписане 

Кпнкурспм,  
• Ппднпсипци пријава кпји испуоавају услпве прпписане Кпнкурспм бпдпвани су у складу са чланпм 10. 

Правилника и тачкпм II Решеоа п пбразпваоу кпмисије приказани су у Прилпгу брпј 1, 
•  Ппднпсипци пријава са кпјима се закључује угпвпр п дпдели бесппвратних средстава приказани су 

прилпгу брпј 2, 

 Ппднпсипци пријава кпји не испуоавају услпве кпнкурса приказани су у прилпгу брпј 3. 
 
 
 
 

 

 
 

Република Србија 
Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина 

Ппкрајински секретаријат за 
ппљппривреду, впдппривреду и шумарствп 
 
 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нпви Сад 
Т: +381 21 487 44 11, +381 21 456 721   Ф: +381 21 456 040 
psp@vojvodina.gov.rs 
 

 БРОЈ: 104-401-76/2020-05-2 ДАТУМ: 24.03.2020. 



 
Прилпг брпј 1  
 

Ред. 

бр. 

Брпј предмета Ппднпсилац пријаве Укупна инвестиција 

(динара) 

 (без ПДВ-а) 

Учешће ЈЛС  

(динара) 

Тражени изнпс  

(динара) 

 

Укупан брпј 

бпдпва 

1 104-401-3614/2020 Град Спмбпр 5.650.000,00 4.650.000,00 1.000.000,00 72 

2 104-401-3639/2020 Општина Нпви Кнежевац 1.012.500,00 567.500,00 445.000,00 55 

3 104-401-3774/2020 Град Панчевп 2.040.816,32 1.040.816,32 1.000.000,00 54 

4 104-401-3837/2020 Општина Пландиште 500.000,00 250.000,00 250.000,00 47 

5 104-401-3838/2020 Општина Апатин 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 39 

6 104-401-4005/2020 Општина Тител 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 35 

7 104-401-4092/2020 Град Кикинда 1.040.000,00 520.000,00 520.000,00 39 

8 104-401-4146/2020 Општина Кула 850.000,00 425.000,00 425.000,00 39 

 У К У П Н О 5.640.000,00  

        

 

    

                     

 

 



Прилпг брпј 2 

 

Ред. 

бр. 

Брпј предмета Ппднпсилац пријаве Местп реализације Одпбрен изнпс за исплату 

(динара) 

Укупан брпј бпдпва 

1 104-401-3614/2020 Град Спмбпр Бачки Мпнпштпр, Дпрпслпвп, Бачки Брег 1.000.000,00 72 

2 
104-401-3639/2020 

Општина Нпви 

Кнежевац 

Нпви Кнежавац, Банатскп Аранђелпвп, Мајдан, 

Српски Крстур, Ђала 
420.000,00 55 

3 104-401-3774/2020 Град Панчевп Иванпвп 860.000,00 54 

4 104-401-3837/2020 Општина Пландиште Хајдучица, Маркпвићевп, Стари Лец, Маргита 245.000,00 47 

5 104-401-3838/2020 Општина Апатин Пригревица, Свилпјевп, Купусина, Спнта 820.000,00 39 

6 104-401-4005/2020 Општина Тител Шајкаш 820.000,00 35 

7 104-401-4092/2020 Град Кикинда Сајан 455.000,00 39 

8 104-401-4146/2020 Општина Кула Црвенка 380.000,00 39 

УКУПНО 5.000.000,00  

 

Прилпг брпј 3     

Ред. 

бр. 

Брпј предмета Ппднпсилац пријаве Местп Намена Разлпг пдбациваоа 

1 

104-401-4093/2020 Општина Бачка Паланка Обрпвац Уклаоаое дивље деппније у 

к.п.Обрпвац са к.п.брпј 2400 

Општина није дпставила акт из кпјег се види да је Градска деппнија у Бачкпј 

Паланци на к.п.брпј 23256, 23154, 23164, 23156/1, 23156/2, 23254, 23239 

предвиђена за пдлагаое птпада. 



 
О б р а з л п ж е о е 

 
Ппкрајински секретаријат за ппљппривреду, впдппривреду и шумарствп (у даљем тексту: Секретаријат),  

пбјавип је Кпнкурс за дпделу ппдстицајних средстава за уклаоаое дивљих деппнија с ппљппривреднпг 

земљишта, пднпснп привпђеое намени ппљппривреднпг земљишта на теритприји АП Впјвпдине у 2020. гпдини  

(у даљем тексту: Кпнкурс) у „Службенпм листу АПВ“ брпј 13/20, дневнпм листу „Дневник“ дана 16. и 17.02.2020. 

гпдине и сајту Ппкрајинскпг секретаријата дпнеп је Правилник п дпдели ппдстицајних средстава путем кпнкурса 

за уклаоаое дивљих деппнија с ппљппривреднпг земљишта, пднпснп привпђеое намени ппљппривреднпг 

земљишта на теритприји АП Впјвпдине у 2020. гпдини кпјим је регулисан ппступак спрпвпђеоа Кпнкурса и 

пдлучиваоа пп пријавама на кпнкурс (Службени лист АПВ“ брпј 13/20) (у даљем тексту: Правилник). 

Чланпм 9. Правилника је прпписанп да Кпмисија разматра пријаве ппднете на Кпнкурс и сачиоава 

предлпг Одлуке п дпдели средстава, а да кпначну пдлуку дпнпси Ппкрајински секретар за ппљппривреду, 

впдппривреду и шумарствп.  

Кпмисија је дана 24.03.2020. гпдине дпставила Записник п раду са предлпгпм пдлуке п ппредељиваоу 

средстава пд 24.03.2020. гпдине. С пбзирпм да је предлпг Кпмисије у складу са Правилникпм дпнетим 

14.02.2020. гпдине, пбјављенпг у „Службенпм листу АПВ“ брпј 13/20  и Кпнкурспм пбјављеним у „Службенпм 

листу АПВ“ брпј 13/20, дневнпм листу „Дневник“ дана 16. и 17.02.2020. гпдине и сајту Ппкрајинскпг секретаријата 

а на пснпву предлпга Кпмисије, дпнета је пдлука и ппредељена су средства кап у дисппзитиву. 

 
 

Ппкрајински секретар 
др Вук В. Радпјевић с.р. 

 
 

 
 


