На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр.
37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16 и 29/17) у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о годишњем програму
коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени
лист АПВ”, брoj 66/2020) и у вези с Правилником о спровођењу конкурса које расписује покрајински секретаријат
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство доноси
ПРАВИЛНИК
О
ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, САНАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВОДНИХ
ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ОБЈЕКАТА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ у 2021.
години
Опште одредбе
Члан 1.
Правилником о додели средстава за суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде
техничке документације водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за 2021. годину (у
даљем тексту: Правилник) прописује се намена средстава, поступак додељивања средства, критеријуми за
доделу средстава и друга питања значајна за реализацију активности из Годишњег програма коришћења
средства из буџетског фонда за воде Аутoномне покрајине Војводине за 2021. годину (у даљем тексту: Програм)
„Суфинансирање реконструкције, санације, изградње и израде пројектно техничке документације водних
објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације у 2021. години” (тачка II, подтачка 1.1. и 2.1.
Програма)
Програм из става 1. овог члана саставни је део Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму
коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени
лист АПВ”, брoj 66/2020), а Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем
тексту: Секретаријат) задужен је за његову реализацију.
Висина и начин доделе средстава
Члан 2.
Укупан износ средстава који се додељује по Правилнику и Конкурсу за доделу средстава за
суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне
канализације у 2021. години (у даљем тексту: Конкурс) јесте до 480.000.000,00 динара, и то:
● за водне објекте у јавној својини – до 400.000.000,00 динара;
● за објекте фекалне канализације – до 80.000.000,00 динара.
Максимални износ средстава по једном пројекту за водне објекте у јавној својини, који одобрава
Секретаријат износи до 40.000.000,00 динара, без ПДВ-а.
Максимални износ средстава по једном пројекту за објекте фекалне канализације, који одобрава
Секретаријат износи до 15.000.000,00 динара, без ПДВ-а.
Бесповратна средства изградњу, санацију, реконструкцију и израду техничке документације водних
објеката у јавној својини по овом конкурсу утврђују се у износу до 80% од укупно прихватљивих трошкова.
Преостали износ обезбеђује Корисник средстава.
Бесповратна средства за изградњу, санацију или реконструкцију објеката фекалне канализације по овом
конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупно прихватљивих трошкова. Преостали износ обезбеђује Корисник
средстава.
Корисник средстава подноси пријаву за сваки пројекат посебно. Свака јединица локалне самоуправе може
поднети максимално 3 пријаве и то за: два пројекта – за изградњу, санацију, реконструкцију и израду техничке
документације водних објеката у јавној својини и један пројекат – за објекте фекалне канализације. У случају две
поднете пријаве за изградњу, санацију, реконструкцију и израду техничке документације водних објеката у јавној
својини подносилац мора означити приоритет по пријавама/пројектима, у случају да то не учини, комисија задржава
право да одреди ред приоритета, обзиром да је то критеријум бодовања из Правилника.

Подносиоци пријава имају право да, уколико испуњавају претходне услове, од момента објављеног конкурса покрену
поступак јавне набавке и о томе одмах обавесте Покрајински секретаријат.

Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса који се објављује у дневном листу
„Дневник”, на интернет страници Секретаријата и у „Службеном листу АП Војводине”.
Пријаве на конкурс подносе закључно са 12.03.2021. године.
Документација поднета на Конкурс се не враћа.
Средства за реализацију активности‒ према Правилнику и по Конкурсу ‒ додељују се бесповратно.

Намене за које се могу користити средства
Члан 3.

- изградњу, санацију, реконструкцију и израду техничке документације водних објеката у јавној својини, као
што су постројења за припрему воде за пиће, пумпне станице, резервоари, јавне водоводне мреже, магистрални
цевоводи до насеља или индустрије, набавка и уградња цевоводне арматуре и електромашинске опреме у
наведеним објектима, као и бушење и опремање бунара.
- изградњу, санацију или реконструкцију објеката за одвођење отпадних – фекалних вода: колекторских
водова (без кућних прикључака), постројења за прераду отпадних фекалних вода, црпних станица, набавку и уградњу
електромашинске опреме у наведеним постројењима и црпним станицама.
Подносиоци пријава имају право да, уколико испуњавају претходне услове, од момента објављеног конкурса
покрену поступак јавне набавке и о томе одмах обавесте Покрајински секретаријат.

-

Средства која се додељују по Конкурсу не могу се користити за:
набавку опреме и делова опреме као резервних делова;
набавку половне, недекларисане опреме и делова;
кућне прикључке за објекте фекалне канализације;
плаћања пореза, судских и царинских трошкова;
накнада за зараде;
непредвиђене и накнадне радове.

Корисници средстава
Члан 4.

Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоуправе с територије Аутономне покрајине Војводине
(у даљем тексту: Корисници средстава), за потребе својих месних заједница, јавних предузећа, јавних комуналних
предузећа и привредних друштава која врше поверене послове из области комуналне – водопривредне делатности, а
чији су оснивачи локалне самоуправе.
Услови за учешће на конкурс
Члан 5.

Корисници средстава или месне заједнице, јавна предузећа, јавна комунална предузећа и привредна
друштава која врше поверене послове из области комуналне – водопривредне делатности а за чије потребе
Корисници средстава аплицирају на Конкурс, морају имати измирене обавезе за водне накнаде за коришћење
водног добра и за испуштену воду, а закључно са 31.12.2020. године, или потписан репрограм дуга или споразум о
одлагању плаћања дуга. Уколико корисник средстава није обвезник накнаде, треба доставити оверену изјаву да није
задуживан по том основу. Образац изјаве може се преузети с веб-странице: www.psp.vojvodina.gov.rs и прилагодити
називу корисника средстава.
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Потребна документација којом се доказује испуњеност услова за учешће на конкурсу
Члан 6.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

Потребна документација којом се доказује испуњеност услова за учешће на конкурсу:
одлуке општинског/градског већа о реализацији инвестиције у којој је опредељен износ сопственог
учешћа (форма одлуке може се преузети с веб-странице: www.psp.vojvodina.gov.rs);
изводи из општинског/градског буџета, којим се потврђује износ сопственог учешћа – доставити
најкасније 15 дана од дана потписивања уговора; уколико нема наведена средства, непоходно је
доставити изјаву надлежног органа потписану од овлашћеног лица о томе да ће иста обезбедити
најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора;
Изјава председника општине/градоначелника којом – под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу – гарантује да за пројекте за које се конкурише није покренут поступак јавне
набавке радова и да није већ закључен уговор по завршеном поступку јавне набавке.
У случају да подносилац пријаве након објављеног Конкурса покреће поступак јавне набавке као и
у случају покретања јавне набавке након објављивања конкурса и подношења пријаве на исти,
неопходно је да достави Решење о образовању комисије и Одлуке о покретању поступка јавне
набавке.
важећа грађевинска дозвола, а за бушење бунара и решење Покрајинског секретаријата за
енергетику, грађевинарство и саобраћај којим се одобрава извођење примењених геолошких
истраживања подземних вода;
извод из пројекта за грађевинску дозволу, односно из главног пројекта, израђеног по Закону о
планирању и изградњи, односно у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и
начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта;
Предмер и предрачун радова оверен од стране одговорног пројектанта, не старији од 6 месеци, са
обавезним датумом израде;
Уколико се радови за које се конкурише изводе по фазама, а само за поједине фазе подноси
пријава, потребно је посебно назначити радове за које се средства траже, са исказаним укупним
предмером и предрачуном и посебно исказаним предмером и предрачуном за фазу/фазе за коју
се подноси пријава;
Изјава председника општине/градоначелника о томе да за фазу за коју се траже средстава раније
нису Покрајинска влада или други извори финансирања додељивали средства;
техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу, у складу са Законом о планирању и изградњи,
односно техничка контрола главног пројекта;
за реконструкцију објеката на који се примењује члан 145. Закона о планирању и изградњи, уместо
документације утврђене т. 6. и 7. овог конкурса, приложити документацију у складу с поменутим
законом – решење којим се одобрава извођење радова и идејни пројекат;
за набавку, замену и уградњу опреме (бунара, постројења за припрему воде за пиће, црпних
станица водовода и канализације, уређаја/постројења за пречишћавање отпадних вода), за које се
примењује члан 145. Закона о планирању и изградњи, а у вези с чл. 2 став 1 тачка 35. – санација,
приложити документацију у складу с поменутим законом – решење којим се одобрава извођење
радова и идејни пројекат и приложити предрачун за опрему;
у случају да се пројекат (за који се подноси пријава) односи на хитне радове, неопходно је
доставити и документацију која упућује на хитност у решавању (нпр. записник инспектора).

Потребна документација којом се доказује испуњеност услова за учешће на конкурсу за
суфинасирање израде техничке документације:
1. Документација под редним бројем 1 до 4, 9, и 13
2. Информацију о локацији и/или исходоване локацијске услове (уколико постоје)
3. Изводи из претходно израђене техничке документације
4. Пројектни задатак
У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну
документацију.
Поступање са непотпуним пријавама
Члан 7.
Подносиоци непотпуних пријава ће бити позвани да исте допуне у року од осам (8) дана од дана пријема
позива.
Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног става не допуне документацију, пријава ће
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бити одбијена као непотпуна.
Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања документације која је тражена позивом из
става 1. овог члана.
Комисија неће разматрати пријаве:
 које су поднела лица која немају право да учествују на Конкурсу;
 које су поднете након истека рока који је прописан Конкурсом;
 које су поднете за инвестиције које нису предмет Конкурсa.

Одлучивање о додели средстава
Члан 8.
Комисија разматра поднете пријаве и доноси записник са бодовном листом.
Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају услове на основу достављене документације, у
складу с критеријумима дефинисаних у Конкурсу и Правилнику и формира бодовну листу на основу које се додељују
бесповратна средства, а све до утрошка средстава опредељених Конкурсом.
У записник се уноси:
- укупан број поднетих пријава са приказом тражених средстава,
- прихватљиве пријаве са приказом бодова и износа,
- неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима неприхватљивости.
Истовремено са записником Комисија доноси и Предлог одлуке о додели средстава.
Предлогом одлуке о додели средстава утврђују се појединачни износи средстава по подносиоцу пријаве ком
су одобрена средства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства нису одобрена наводе се разлози
одбијања/одбацивања.
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на основу предлога Комисије.
Одлука се објављује на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.
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Критеријуми за доделу средстава

Члан 9.
Р. бр..

Критеријуми
Степен обезбеђености сопствених средстава, доказе о обезбеђености средстава за изградњу
објеката/набавку опреме укључујући и одлуке надлежних органа и институција које учествују у
финансирању изградње објеката/набавке опреме за водне објекте у јавној својини
До 20%

1.

0

20,1–30%

5

30,1–40%

10

Преко 40%
20
Степен обезбеђености сопствених средстава, доказе о обезбеђености средстава за изградњу
објеката/набавку опреме укључујући и одлуке надлежних органа и институција које учествују у
финансирању изградње објеката/набавке опреме за објекте фекалне канализације

2.

До 50%

0

50,1-60%

5

60,1-70%

10

Преко 70%

20

Захтеви који се односе на седиште града или општине

5

3.
Захтеви који се односе на насеље које није седиште општине, односно града

10

Постојећа проблематика у снабдевању водом (стварне потребе: хитност решавања проблема по питању
квалитета воде за пиће-налаз и/или налог водног и/или санитарног инспектора, надлежне институције –
лабораторије)
10
Значај реализације пријављених пројеката за водне објекте у јавној својини ( у случају да овај критеријум
није одређен од подносиоца пријаве, комисија задржава право да одреди приоритет)

4.

5.

Пројекат који је означен као приоритетни

10

Пројекат који је означен као други по реду приоритета или није означен ред приоритета

5

Остали специфични услови – развијеност општине по Уредби о утврђивању јединствене листе развијености
региона и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС” број 104/2014).

6.

7.

> 100 %
5
80  100 %
10
60  80 %
15
 60 %
20
Степен значаја пројекта, сврсисходност и очекивани ефекти пројекта
Низак
10
Средњи
20
Висок
30

Поступање са пријавама које су одбијене/одбачене или нису у потпуности прихваћене
Члан 10.
На основу одлуке, Комисија сачињава а покрајински секретар доноси решење са образложењем и поуком о
правном средству за подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или нису у потпуности прихваћене
пријаве на основу предлога одлуке.
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Право жалбе
Члан 11.
Право жалбе има и сваки незадовољни подносилац пријаве на основу одлуке која је објављена на званичној
интернет страни Покрајинског секретаријата.
Жалба се улаже покрајинском секретару у року од 15 дана од достављања појединачног решења, односно
најкасније у року од 30 дана од објављивања Одлуке на интернет страни покрајинског секретаријата за лица за које
лична достава није успела.
Покрајински секретар може да одбаци жалбу као неблаговремену, недозвољену, поднету од стране
неовлашћеног лица, да је усвоји у потпуности или делимично или да одбије жалбу као неосновану.
О жалби се одлучује решењем.
Коначна одлука
Члан 12.
Коначну одлуку доноси покрајински секретар, на основу донетих решења по основу евентуалних жалби а
која се објављује на званичној интернет страни Секретаријата.

Уговор о додели средстава
Члан 13.
Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулишу се уговором.













Средства ће се исплаћивати у више фаза и то:
средства у вредности до 70% од додељеног износа биће пренета након потписивања уговора и
достављања регистроване менице, а у складу с приливом средстава у буџет АПВ;
остатак средстава биће исплаћиван по правдању уплаћеног аванса, а по испостављеним привременим
ситуацијама и окончаној ситуацији, у сразмери која је утврђена уговором;
уколико корисник средстава у моменту подношења пријаве на конкурс није покренуо поступак
јавне набавке, 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;
у случају да се средства потроше ненаменски или да се не искористе у предвиђеном року, Корисник
средстава је дужан да их врати са законском затезном каматом од дана преноса средстава;
Секретаријат задржава право да контролише утрошак средстава увидом у извршење радова и
документацију путем овлашћених представника Секретаријата из ресорног сектора и представника
буџетске инспекције;
коначан износ средстава, која обезбеђују Секретаријат и Корисник средстава, утврдиће се након
спроведеног поступка јавне набавке и закљученог уговора са извођачем радова и/или након
достављања оверене окончане ситуације у случајевима када се вредност изведених радова
разликује од уговорене вредности;
уколико је вредност радова и/или опреме уговорена између корисника средстава и извођача
радова и/или испоручиоца опреме већа од укупне уговорене вредности уговора између
Секретаријата и корисника средстава, разлика пада на терет корисника средстава;
уколико је вредност радова и/или опреме уговорена између Корисника средстава и извођача
радова и/или испоручиоца опреме мања од укупне уговорене вредности уговора између
Секретаријата и корисника средстава, коначан износ средстава које обезбеђују Секретаријат и
корисник средстава утврђује се уговореним процентуалним учешћем обе уговорне стране.
корисник средстава дужан је да додељена средства искористи до 30.11.2021. године
Уговор потписује покрајински секретар или лице које он овласти за потписивање, а
парафирају га вршилац дужности подсекретара у Секретаријату, вршилац дужности помоћника
покрајинског секретара за правне и опште послове и планирање и извршење буџета и
агроекономику, начелник одељења за нормативно-правне, управно-правне и опште послове,
начелник одељења за планирање и извршење буџета и агроекономику, извршилац и вршилац
дужности помоћника покрајинског секретара за област за коју је расписан конкурс.
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Праћење реализације уговора
Члан 14
Контролу реализације уговорених обавеза спроводи Сектор за водопривреду.
У случају неизвршавања уговорене обавезе уговор ће се раскинути, а корисник средстава у обавези
је да изврши повраћај средстава.

Завршне одредбе
Члан 15.
Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Дана: 09.02.2021.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић
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