
 

 

 

 

 
 

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: 104-401-553/2018-05-3 
 

ДАТУМ: 23.05.2018. године 

 
На основу члана 10 Правилника о додели подстицајних средстава путем конкурса за уклањање 

дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног 

земљишта на територији АП Војводине у 2018. години („Службени лист АПВ“ број 18/18 а у складу са 

Пословником о раду комисија за израду конкурса и правилника и поступање по конкурсима расписаних 

у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство од 17.04.2018. године 

(пречишћен текст)) покрајински секретар пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

 
 
 

ОДЛУКУ  
о опредељивању средстава по Kонкурсу за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих 

депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на 
територији АП Војводине у 2018. години 

 
 
 
 

По Конкурсу за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног 
земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. 
години  објављеном у „Службени лист АПВ“ број 18/18 и дневном листу „Дневник“ дана 10.03.2018. 
године (измена конкурса 15.03.2018. године), опредељују се бесповратна средства за трошковe: 

 
 
 
 
1. примарне сепарације или другог третмана 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. 
 

 
По објављеном Конкурсу пристигло укупно 6 пријава, од којих све пријаве испуњавају услове 

прописане Конкурсом,  
• Подносиоци пријава који испуњавају услове прописане Конкурсом бодовани су у складу са 

чланом 9 Правилника и приказани су у Прилогу број 1; 
•  Подносиоци пријава са којима се покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство предлаже  да закључи уговор о додели бесповратних средстава приказани су прилогу број 2. 



 

 

 
         Прилог  број 1 

 
Ред. бр. Број предмета Подносилац пријаве Место Општина Укупан број 

бодова 

1 1286/2018-05 Сомбор Сомбор Сомбор 54 

2 1288/2018-05 Кикинда Кикинда Кикинда 48 

3 1818/2018-05  Нови Кнежевац Нови Кнежевац Нови Кнежевац  41 

4 2108/2018-05 Бач Бач Бач 49 

5 2413/2018-05 Пландиште Пландиште Пландиште 52 

6 2534/2018-05 Чока Чока Чока 51 

      

      

      

      

      

      

      

      

  

 



 

 

    

                     Прилог број 2. 

Ред. 

бр. 

Број предмета Подносилац пријаве Место Одобрен износ за исплату 

1 1286/2018-05 Сомбор Сомбор 2,310,000,00 

2 1288/2018-05 Кикинда Кикинда 374.998,50 

3 1818/2018-05  Нови Кнежевац Нови Кнежевац 535.500,00 

4 2108/2018-05 Бач Бач 578.571,43 

5 2413/2018-05 Пландиште Пландиште 1.071.428,57 

6 2534/2018-05 Чока Чока 256.800,00 

     

     

     

     

     

     

УКУПНО 5.127.298,50 



 

 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: 

Секретаријат),  објавио је Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих 

депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта 

на територији АП Војводине у 2018. години  (у даљем тексту: Конкурс) у дневном листу „Дневник“ 

дана 10.03.2018. године  (измена конкурса 15.03.2018. године) и „Службеном листу АПВ“ број 

18/18  и донео је Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за уклањање 

дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног 

земљишта на територији АП Војводине у 2018. години којим је регулисан поступак спровођења 

Конкурса и одлучивања по пријавама на конкурс (Службени лист АПВ“ број 18/18) (у даљем 

тексту: Правилник) 

Чланом 6. 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 23.05.2018. године доставила Записник о раду са предлогом одлуке о 

опредељивању средстава од 23.05.2018. године. С обзиром да је предлог Комисије у складу са 

Правилником донетим 2018. године, објављеног у „Службеном листу АПВ“ број 18/18  и 

Конкурсом објављеним у дневном листу „Дневник“ дана 10.03.2018.  године (измена конкурса 

15.03.2018. године)  и „Службеном листу АПВ“ број 18/18), а на основу предлога Комисије, донета 

је одлука и опредељена су средства као у диспозитиву. 

 
 
 

Покрајински секретар 
 

мр Вук В. Радојевић с.р. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


