
 

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство 
 
 

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

 БРОЈ: 104-401-5212/2018-04-1 
 

ДАТУМ: 27.08.2018. год. 

 
На основу члана 10.  II Правилника о додели средстава за суфинансирање изградње, 

санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за 
2018. годину („Службени лист АПВ“ број: 32/2018), покрајински секретар за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство доноси  
  
 

ОДЛУКУ 
 

о опредељивању средстава по II Конкурсу о додели средстава за суфинансирање изградње, 
санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације 

на територији АП Војводине у 2018. години 
 

По објављеном Конкурсу пристигло је укупно 37 пријава, од којих 36 пријава испуњава 
услове прописане Конкурсом, док 1 пријава не испуњава услове и критеријуме прописане 
Конкурсом. Четири јединице локалне самоуправе повукле своје пријаве и то: Општина 
Житиште, Општина Бачка Паланка и Општина Шид за водне објекте у јавној својини, а Општина 
Тител за објекте фекалне канализације. Након бодовања и расподеле средстава по 
предложеним пројектима, констатовано је да је, поштујући висину освојених бодова, могуће 
суфинансирање за 14 пројеката изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној 
својини и 8 пројеката изградње објеката фекалне канализације. 8 пројеката из области водних 
објеката у јавној својини испуњава услове прописане Конкурсом, али због нижег ранга пријаве 
обзиром на број освојених бодова, као и утрошка средстава утврђених Конкурсом, исти се не 
могу суфинансирати те се морају одбити из наведеног разлога, док је пријава „Реконструкција 
равног крова на црпној станици регионалног водовода Бела Црква у Стражи“ поднета од 
стране Општине Бела Црква одбачена из разлога што не испуњава услове Конкурса. 2 пројекта 
из области објеката фекалне канализације испуњавају услове прописане Конкурсом, али због 
нижег ранга пријаве обзиром на број освојених бодова, као и утрошка средстава утврђених 
Конкурсом, исти се не могу суфинансирати те се морају одбити из наведеног разлога.  

Комисија је, руководећи се начелом економичности и ефикасности, става да се 
последњи пројекат по рангу са 45 бодова из области водних објеката у јавној својини 
делимично суфинансира до потпуног утрошка средстава опредељених Конкурсом, уз 
повећање сопственог учешћа подносиоца пријаве. Након прибављене сагласности Општине 
Нови Бечеј, одлучено је да се суфинансира пројекат „Реконструкција водоводне мреже у делу 
улице Карађорђева у Новом Бечеју“ до потпуног утрошка средстава предвиђених Конкурсом за 
водне објекте у јавној својини и то у износу од 3.344.709,26 динара, уз повећање сопственог 
учешћа Општине Нови Бечеј за износ од 460.385,74 динара.  

Комисија је констатовала да је након доделе средстава по пројектима који се у целости 
могу суфинансирати а у складу са бодовањем пројеката објеката фекалне канализације, 
преостало неутрошених 5.462.582,67 динара. Са обзиром на то да наведени износ није 
довољан за финансирање целокупног траженог износа ни за један преостали пројекат, а 
руководећи се чињеницом да је у оквиру три пројекта која у складу са освојеним бројем 
бодова (40 бодова) нису остварила право на суфинансирање, Општина Сента има највећи број 
корисника, одлучено је да се, након прибављене сагласности Општине Сента, суфинансира део 
пројекта „Изградња канализационе мреже у деловима улица Петефи Бригаде и Берта 



 

Иштвана“ у преосталом износу до максималног утрошка средстава а у складу са коригованим 
предмером и предрачуном за овај пројекат. 

На основу горе наведеног, прихвата се суфинансирање укупно 14 пројекта из области 
водних објеката у јавној својини у укупној вредности од 158.000.000,00 динара и 8 пројеката из 
области објеката фекалне канализације у укупном износу од 48.679.906,71  динара. 

 

 Подносиоци пријава за водне објекте у јавној својини који испуњавају услове 
прописане Конкурсом бодовани су у складу са чланом 8.  и 9. Правилника и приказани 
су у Прилогу број 1а; 

 Подносиоци пријава за објекте фекалне канализације који испуњавају услове 
прописане Конкурсом бодовани су у складу са чланом 8. и 9.  Правилника и приказани 
су у Прилогу број 1б; 

 Подносиоци пријава за водне објекте у јавној својини којима су пријаве одбачене и 
разлози одбацивања приказани су у прилогу број 2а; 

 Подносиоци пријава за објекте фекалне канализације којима су пријаве одбачене и 
разлози одбацивања приказани су у прилогу број 2б; 

 Подносиоци пријава за водне објекте у јавној својини са којима се покрајинском 
секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство предлаже  да закључи уговор 
о додели бесповратних средстава приказани су прилогу број 3а; 

 Подносиоци пријава за објекте фекалне канализације са којима се покрајинском 
секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство предлаже  да закључи уговор 
о додели бесповратних средстава приказани су прилогу број 3б; 

 Подносиоци пријава за водне објекте у јавној својини којима су пријаве одбијене 
услед недовољно расположивих средстава приказани су у прилогу број 4а; 

 Подносиоци пријава за објекте фекалне канализације којима су пријаве одбијене 
услед недовољно расположивих средстава приказани су у прилогу број 4б.



 

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство 
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Т: +381 21 487 44 11, +381 21 456 721   Ф: +381 21 456 040 
psp@vojvodina.gov.rs 
 

 БРОЈ: 104-401-5212/2018-04-1 
 

ДАТУМ: 27.08.2018. год. 

 
Прилог број 1a 
 

Ред. 
бр. 

Број предмета Подносилац пријаве Место Назив пројекта 
Укупан 

број 
бодова 

1 5520 Општина Опово Опово 

Реконструкција водоводне 
мреже у насељу Опово - 

улица Братства и Јединства, 
Братства и Jединства 2 и 

крак 2 

55 

2 5522 Општина Србобран Надаљ 

Реконструкција водоводне 
мреже у улици Светог Саве 

на кп бр. 1432 на КО Надаљ 1 
(од улице Шумске до улице 
Браће Јосков) и улици Др. 

Лазара Ракића на кп бр. 1427 
на КО Надаљ 1 (од улице 

Светог Саве до улице Вука 
Караџића) 

55 

3 5525 Општина Сремски Карловци Сремски Карловци 
Санација чворишта на 
водоводној мрежи у 

Сремским Карловцима 
55 

4 5498 Општина Стара Пазова Војка 
Изградња водоводне мреже 

у насељу Војка - IV фаза 
целине Ц (улица Браће 

55 



 

Кочијашевић), Д и Е 

5 5523 Град Сомбор бачки Брег 
Изградња постројења за 
припрему воде за пиће у 

Бачком Брегу 
50 

6 5546 Општина Апатин Свилојево-Пригревица 
Реконструкција водовода 

Свилојево- Пригревица 
50 

7 5526 Општина Бечеј Бечеј 
Замена водоводних делова у 

шахтовима водоводне 
мреже у Бечеју - II фаза 

50 

8 5528 Град Кикинда Кикинда 

Пројекат изградње бунарске 
конструкције бунара Б-11/17 

и Б12/17 на изворишту 
"Шумице" за фабрику воде у 

Кикинди 

50 

9 5540 Град Суботица Суботица 
Изградња објекта за 

дехлорисање воде у улици 
51. дивизије 

50 

10 5510 Општина Ковин Ковин 
Изградња дела водоводне 

мреже у блоковима 74 и 94 у 
Ковину 

45 

11 5517 Општина Тител Тител 
Изградња резервоара за 

воду код изворишта у Тителу 
45 

12 5531 Општина Ириг Ириг 
Изградња, опремање и 

повезивање бунара ИЕБИ-
2/2018 на изворишту "Ириг" 

45 

13 5524 Општина Врбас Врбас 

Идејни пројекат санације 
вентила и арматуре у 

водомерним шахтама на 
делу водоводне мреже у 

Врбасу 

45 

14 5503 Општина Нови Бечеј Нови Бечеј 
Реконструкција водоводне 

мреже у делу улице 
Карађорђева у Новом Бечеју 

45 



 

15 5530 Општина Рума Јарак 

Пројекат примене 
хидрогеолошких 

истраживања за потребе 
израде елабората о 
резервама и једног 

истражно-експлоатационог 
бунара на изворишту Сава 1 

(Водовод Рума) 

40 

16 5462 Општина Беочин Беочин 
Израда, опремање и 

повезивање бунара Б-5/17  у 
насељу Беочин 

40 

17 5502 Град Панчево Панчево 

Изградња водовода у 
улицама: Скадарска, 

Власинска, Охридска и 
Кудељарски насип-прва у 

Панчеву 

40 

18 5506 Општина Бачка Топола Бачка Топола 

Изградња и реконструкција 
градске водоводне мреже 

насеља Бачка Топола (прстен 
5) 

40 

19 5511 Општина Инђија Инђија 

Сабирни цевовод, Батерија 
бунара Б22 на инђијском 

изворишту на катастарској 
парцели 7510/20 к.о. Инђија 

40 

20 5533 Општина Рума Рума 

Резервоар за складиштење 
пијаће воде са цевним 
разводом до постојеће 

мреже, у Руми, на к.п. бр. 
8196 к.о. Рума 

40 



 

21 5538 Град Суботица Суботица 

Водоводна мрежа дуж улица 
Едварда Кардељ, Балзакова, 

Нила Амстронга, Бечка, 
Солунска, Платонова, 

Црногорска, Батајничка, 
Грочанска, пекарска и 

Млинарска на подручју МЗ 
"Зорка" у Суботици - 2. етапа 

40 

22 5504 Општина Нови Бечеј Нови Бечеј 

Реконструкција водоводне 
мреже у делу улице 

Светозара Милетића у 
Новом Бечеју 

35 

 
 
Прилог број 1б 
 

Ред. 
бр. 

Број предмета Подносилац пријаве Место Назив пројекта 
Укупан 

број 
бодова 

1 5452 Општина Темерин Бачки Јарак 
Изградња дела секундарне 

фекалне канализационе 
мреже у Бачком Јарку 

55 

2 5509 Општина Ковин Ковин 
Реконструкција канализације 

у делу улице Железничка у 
Ковину 

55 

3 5512 Општина Пећинци Доњи Товарник 

Изградња канализационе 
мреже отпадних вода у 
насељеном месту Доњи 

Товарник - III фаза 

50 

4 5526-1 Општина Бечеј Бечеј 
Санација и изградња главне 

црпне станице отпадних 
вода насеља Бечеј 

50 



 

5 5500 Општина Бачка Паланка Младеново 

Изградња фекалне 
канализације у насељу 
Младеново - наставак 

радова 

45 

6 5516 Општина Инђија Инђија 

Извођење радова на 
опремању индустријске зоне 
локација 15 - друга фаза (пут, 

вода и фекална 
канализација дуж 

саобраћајнице Ц2) - фаза 
изградње фекалне 

канализације дуж десног 
крака саобраћајнице Ц2 од 
шахта Ф3-19 до шахта Ф2-27 

45 

7 5562 Град Вршац Вршац 

Пројекат фекалне 
канализације непарне 

стране насеља уз Гудурички 
пут у Вршцу - завршна фаза 

45 

8 5527 Општина Сента Сента 

Изградња канализационе 
мреже у деловима улица 
Петефи Бригаде и Берта 

Иштвана 

40 

9 5537 Град Суботица Суботица 
Канализација у Мачвaнској 

улици 
40 

10 5501 Општина Нови Кнежевац Нови Кнежевац 
Израда уличног колектора у 

делу улице Светозара 
Милетића у Новом Кнежевцу 

40 

 
 
 
 
 
 



 

Прилог број 2a 
 

Ред. 
бр. 

Број предмета Подносилац пријаве Назив пројекта Разлог одбацивања 

1 5521 Општина Житиште 
Реконструкција водоводне 
мреже у Равном Тополовцу 

Повучена пријава 

2 5499 Општина Бачка Паланка 
Санација водоводне мреже у 

насељу Обровац у улици 
Краља Петра I 

Повучена пријава 

3 5472 Општина Шид 

Завршетак радова на 
изградњи водовода у 

насељеном месту Љуба према 
измењеном и допуњеном 

главном пројекту 

Повучена пријава 

4 5529 Општина Бела Црква 

Реконструкција равног крова 
на црпној станици 

регионалног водовода Бела 
Црква у Стражи 

Пријава је одбачена из разлога што радови нису  складу са 
предметом Конкурса 

 
 
Прилог број 2б 
 

Ред. 
бр. 

Број предмета Подносилац пријаве Назив пројекта Разлог одбацивања 

1 5518 Општина Тител 

Изградња прве фазе 
канализационе мреже са 
кућним прикључцима за 

насељено место Шајкаш - део 
слива CS1 

Повучена пријава 

 
 
 
 



 

Прилог број 3а 
 

Ред. 
бр. 

Број предмета Подносилац пријаве Место Пројекат 
Укупан број 

бодова 
Одобрен износ за 

исплату 

1 5520 Општина Опово Опово 

Реконструкција водоводне 
мреже у насељу Опово - 

улица Братства и Јединства, 
Братства и Jединства 2 и 

крак 2 

55 5,604,557.32 

2 5522 Општина Србобран Надаљ 

Реконструкција водоводне 
мреже у улици Светог Саве 
на кп бр. 1432 на КО Надаљ 

1 (од улице Шумске до 
улице Браће Јосков) и улици 
Др. Лазара Ракића на кп бр. 

1427 на КО Надаљ 1 (од 
улице Светог Саве до улице 

Вука Караџића) 

55 9,948,568.00 

3 5525 
Општина Сремски 

Карловци 
Сремски Карловци 

Санација чворишта на 
водоводној мрежи у 

Сремским Карловцима 
55 9,174,741.10 

4 5498 
Општина Стара 

Пазова 
Војка 

Изградња водоводне 
мреже у насељу Војка - IV 

фаза целине Ц (улица Браће 
Кочијашевић), Д и Е 

55 19,505,588.06 

5 5523 Град Сомбор бачки Брег 
Изградња постројења за 
припрему воде за пиће у 

Бачком Брегу 
50 17,129,355.60 

6 5546 Општина Апатин 
Свилојево-

Пригревица 
Реконструкција водовода 

Свилојево- Пригревица 
50 18,021,663.87 

7 5526 Општина Бечеј Бечеј 
Замена водоводних делова 

у шахтовима водоводне 
мреже у Бечеју - II фаза 

50 15,076,972.40 



 

8 5528 Град Кикинда Кикинда 

Пројекат изградње 
бунарске конструкције 

бунара Б-11/17 и Б12/17 на 
изворишту "Шумице" за 
фабрику воде у Кикинди 

50 17,409,560.00 

9 5540 Град Суботица Суботица 
Изградња објекта за 

дехлорисање воде у улици 
51. дивизије 

50 5,298,137.72 

10 5510 Општина Ковин Ковин 
Изградња дела водоводне 
мреже у блоковима 74 и 94 

у Ковину 
45 8,409,839.27 

11 5517 Општина Тител Тител 
Изградња резервоара за 

воду код изворишта у 
Тителу 

45 6,182,554.70 

12 5531 Општина Ириг Ириг 
Изградња, опремање и 

повезивање бунара ИЕБИ-
2/2018 на изворишту "Ириг" 

45 4,576,313.00 

13 5524 Општина Врбас Врбас 

Идејни пројекат санације 
вентила и арматуре у 

водомерним шахтама на 
делу водоводне мреже у 

Врбасу 

45 18,317,439.70 

14 5503 Општина Нови Бечеј Нови Бечеј 

Реконструкција водоводне 
мреже у делу улице 

Карађорђева у Новом 
Бечеју 

45 3.344.709,26 

УКУПНО 158.000.000,00 

 
 
 
 
 
 



 

Прилог број 3б 

Ред. 
бр. 

Број предмета Подносилац пријаве Место Пројекат 
Укупан број 

бодова 
Одобрен износ за 

исплату 

1 5452 Општина Темерин Бачки Јарак 
Изградња дела секундарне 

фекалне канализационе 
мреже у Бачком Јарку 

55 10,000,000.00 

2 5509 Општина Ковин Ковин 
Реконструкција 

канализације у делу улице 
Железничка у Ковину 

55 1,125,671.75 

3 5512 Општина Пећинци Доњи Товарник 

Изградња канализационе 
мреже отпадних вода у 
насељеном месту Доњи 

Товарник - III фаза 

50 10,000,000.00 

4 5526-1 Општина Бечеј Бечеј 
Санација и изградња главне 

црпне станице отпадних 
вода насеља Бечеј 

50 10,000,000.00 

5 5500 
Општина Бачка 

Паланка 
Младеново 

Изградња фекалне 
канализације у насељу 
Младеново - наставак 

радова 

45 4,050,136.94 

6 5516 Општина Инђија Инђија 

Извођење радова на 
опремању индустријске 
зоне локација 15 - друга 

фаза (пут, вода и фекална 
канализација дуж 

саобраћајнице Ц2) - фаза 
изградње фекалне 

канализације дуж десног 
крака саобраћајнице Ц2 од 
шахта Ф3-19 до шахта Ф2-27 

45 5,580,416.27 



 

7 5562 Град Вршац Вршац 

Пројекат фекалне 
канализације непарне 

стране насеља уз Гудурички 
пут у Вршцу - завршна фаза 

45 3,781,192.35 

8 5527 Општина Сента Сента 

Изградња канализационе 
мреже у деловима улица 
Петефи Бригаде и Берта 

Иштвана 

40 4.142.489,40 

УКУПНО  48.679.906,71 

 
Прилог број 4а 
 

Ред. 
бр. 

Број предмета Подносилац пријаве Пројекат 
Укупан број 

бодова 
Разлог одбијања 

1 5530 Општина Рума 

Пројекат примене 
хидрогеолошких истраживања 
за потребе израде елабората о 
резервама и једног истражно-

експлоатационог бунара на 
изворишту Сава 1 (Водовод 

Рума) 

40 

Због утрошка средстава 
предвиђених Конкурсом, а у 
складу са бројем освојених 

бодова, пријава је одбијена. 

2 5462 Општина Беочин 
Израда, опремање и 

повезивање бунара Б-5/17  у 
насељу Беочин 

40 

Због утрошка средстава 
предвиђених Конкурсом, а у 
складу са бројем освојених 

бодова, пријава је одбијена. 

3 5502 Град Панчево 

Изградња водовода у улицама: 
Скадарска, Власинска, Охридска 

и Кудељарски насип-прва у 
Панчеву 

40 

Због утрошка средстава 
предвиђених Конкурсом, а у 
складу са бројем освојених 

бодова, пријава је одбијена. 

4 5506 Општина Бачка Топола 
Изградња и реконструкција 
градске водоводне мреже 

насеља Бачка Топола (прстен 5) 
40 

Због утрошка средстава 
предвиђених Конкурсом, а у 
складу са бројем освојених 

бодова, пријава је одбијена. 



 

5 5511 Општина Инђија 

Сабирни цевовод, Батерија 
бунара Б22 на инђијском 

изворишту на катастарској 
парцели 7510/20 к.о. Инђија 

40 

Због утрошка средстава 
предвиђених Конкурсом, а у 
складу са бројем освојених 

бодова, пријава је одбијена. 

6 5533 Општина Рума 

Резервоар за складиштење 
пијаће воде са цевним разводом 
до постојеће мреже, у Руми, на 

к.п. бр. 8196 к.о. Рума 

40 

Због утрошка средстава 
предвиђених Конкурсом, а у 
складу са бројем освојених 

бодова, пријава је одбијена. 

7 5538 Град Суботица 

Водоводна мрежа дуж улица 
Едварда Кардељ, Балзакова, 

Нила Амстронга, Бечка, 
Солунска, Платонова, 

Црногорска, Батајничка, 
Грочанска, пекарска и 

Млинарска на подручју МЗ 
"Зорка" у Суботици - 2. етапа 

40 

Због утрошка средстава 
предвиђених Конкурсом, а у 
складу са бројем освојених 

бодова, пријава је одбијена. 

8 5504 Општина Нови Бечеј 
Реконструкција водоводне 

мреже у делу улице Светозара 
Милетића у Новом Бечеју 

35 

Због утрошка средстава 
предвиђених Конкурсом, а у 
складу са бројем освојених 

бодова, пријава је одбијена. 

 
Прилог број 4б 

Ред. 
бр. 

Број предмета Подносилац пријаве Пројекат 
Укупан број 

бодова 
Разлог одбијања 

1 5537 Град Суботица 
Канализација у Мачвaнској 

улици 
40 

Због утрошка средстава 
предвиђених Конкурсом, а у 
складу са бројем освојених 

бодова, пријава је одбијена. 

2 5501 
Општина Нови 

Кнежевац 

Израда уличног колектора у 
делу улице Светозара Милетића 

у Новом Кнежевцу 
40 

Због утрошка средстава 
предвиђених Конкурсом, а у 
складу са бројем освојених 

бодова, пријава је одбијена. 

 



 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем 
тексту: Секретаријат),  објавио је II Конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, 
санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на 
територији АП Војводине у 2018. години објављеном у „Службени лист АПВ“ број 32/2018 и 
дневном листу „Дневник“ дана 04.07.2018. године и донео је II Правилник о додели средстава 
за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и 
објеката фекалне канализације за 2018. годину („Службени лист АПВ“ број: 32/2018) (у даљем 
тексту: Правилник) 

Чланом 10. Правилника је прописано да Комисија разматра пријаве поднете на Конкурс 
и сачињава предлог Одлуке о додели средстава, а да коначну одлуку доноси Покрајински 
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.  

Комисија је дана 20.08.2018. године доставила Записник о раду са предлогом одлуке о 
опредељивању средстава бр. 1 од 17.08.2018. године. С обзиром на то да је предлог Комисије 
у складу са II Правилником о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и 
реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за 2018. 
годину („Службени лист АПВ“ број: 32/2018) и II Конкурсом о додели средстава за 
суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и 
објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2018. години објављеном у 
„Службени лист АПВ“ број 32/2018 и дневном листу „Дневник“ дана 04.07.2018. године, а на 
основу предлога Комисије, донета је одлука и опредељена су средства као у диспозитиву. 
 
 
 
 

Покрајински секретар 
 
 

др Вук Радојевић, с.р. 
 
 
 

(Младен Петковић, в.д. помоћникa)_________________________ 
(председник комисије) 

 (Мирослав Дуњић, в.д. помоћника)_________________________ 
(члан комисије) 

(Љиљана Андрић, подсекретарка)_________________________ 
(члан комисије) 

(Душан Миличић, саветник)_________________________ 
(члан комисије) 

(Игор Црнобарац, извршилац)_________________________ 
(заменик члана комисије) 


