На основу члана 24. став 2. и члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/14, 54/14-др.одлука и 37/16) и
члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2016. годину („Сл. лист АПВ“, број 54/15 и 54/16ребаланс),
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Булeвар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
управљачима заштићених подручја која је прогласио надлежни орган Аутономне
покрајине Војводине, за финансирање пројектних активности из области:
- заштита и унапређење стања заштићених подручја, а посебно биодиверзитета
и ретких и угрожених врста биљака и животиња и њихових станишта;
- очување, санација и ревитализација осетљивих екосистема (влажна станишта,
слатине, пешчаре, степе, старе шуме);
- чување, одржавање и промоција заштићених подручја;
Средства се додељују у укупном износу од 1.400.000,00 динара буџетских
средстава Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине
(у даљем тексту: Секретаријат).
Право учешћа на конкурсу:
Право на доделу средстава имају управљачи заштићених подручја која је
прогласио надлежни орган Аутономне покрајине Војводине;
Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених
средстава не може бити већа од 700.000,00 динара;
Потребна документација:
1. Пројекти се подносе у писменој форми на пријавном обрасцу који се
налази на web сајту Секретаријата: www.ekourb.vojvodina.gov.rs
2. Уз пријавни образац доставити следећу документацију:
- фотокопију ПИБ обрасца
- потврду о регистрацији код надлежног органа;
- прибавити акт о условима и мерама заштите природе Покрајинског
завода за заштиту природе (Нови Сад, Радничка 20а), у складу са Законом
о заштити природе („Сл. гласник РС″ 36/09, 88/10, 91/10-испр. и 14/16) за
радове и активности на терену.
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Критеријуми за доделу средстава:
1. Средства се додељују путем јавног конкурса који Секретаријат објављује
у „Службеном листу АПВ“, у дневном листу „Данас“ и на интернет сајту
Секретаријата;
2. Пројекат мора бити у складу са актом о условима и мерама заштите
природе;
3. Пројекти који не садрже потпуну документацију неће се узимати у
разматрање.
Приликом одлучивања о додели средстава, посебно ће се узимати у обзир:
-

дугорочни утицај и одрживост након завршетка пројектне активности;
примена активних мера заштите у циљу очувања и унапређења
биодиверзитета;
- национални и међународни статус заштићеног подручја;
- процена медијског публицитета пројекта, посебно у локалној средини;
- нова креативна решења у области заштите природе.
Рокови за спровођење конкурса:
-

достављање пријава од дана објављивања у дневном листу „Данас“ до
17.11.2016. године;
доношење одлуке о додели средстава:18.11.2016.године;
рок извршења уговорене обавезе: 30.12.2016. године;
рок достављања извештаја о коришћењу средстава: 16.01.2017. године.
Начин доношења одлуке о додели средстава:
1. Конкурс ће спровести Комисија за спровођење конкурса, којa ће бити
образованa посебним решењем;
2. О поднетим пројектима одлучује Покрајински секретар за урбанизам и
заштиту животне средине на предлог Комисије за спровођење јавног
конкурса, која разматра пристигле пријаве применом наведених
критеријума и сачињава извештај о стручној оцени пријављених
пројеката;
3. Након реализације пројектних активности потребно је приложити детаљан
извештај о реализацији активности и финансијски извештај о коришћењу
средстава са спецификацијом трошкова како би се оправдало наменско и
законито коришћење средстава;
4. Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор којим се обавезно
утврђује: назив и седиште носиоца пројекта; назив пројекта, врста и обим
пројектних активности; време реализације пројекта; висина додељених
средстава; временски план употребе средстава; начин надзора над
наменским коришћењем средстава и одвијањем реализације пројектних
активности и рокове за реализацију пројекта и доставу извештаја о
коришћењу средстава;
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5. Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним
могућностима буџета АП Војводине за 2016. године.
Начин подношења пријаве на конкурс:
Пријаве на конкурс се достављају Секретаријату на обрасцу који је
објављен на интернет сајту Секретаријата (www.ekourb.vojvodina.gov.rs) путем
поште на адресу:
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне
средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад са назнаком
„Пријава на конкурс за доделу бесповратних средстава управљачима
заштићених подручја која је прогласио надлежни орган Аутономне
покрајине Војводине“ или непосредно на писарници покрајинских органа
(контакт особa мр Оливиа Тешић, телефони: 021/487-4486).
Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном
документацијом, послате путем факса или електронске поште, непотписане или
неоверене пријаве, неће се разматрати.
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