
 

 

 

 

 

 

 

 

 

САОПШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА ПО  ДРУГОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ У 2017. ГОДИНИ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ 

ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 

У складу са чланом 11. Одлуке о додели средстава Покрајинског секретаријата за 

финансије у  2017. години за учешће у суфинансирању Пројеката који се финансирају из фондова 

Европске уније („Службени лист АПВ“, број: 12/2017) (у даљем тексту Одлука), а у вези са Другим  

јавним конкурсом за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2017. години за 

учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније (''Службени 

лист АПВ'', број 38/2017) ( у даљем тексту Други јавни конкурс) који је био отворен од 24. августа 

до 27. октобра 2017. године,  Покрајински секретаријат за финансије саопштава да је  на  Други 

јавни конкурс  примљено 84  пријаве. Kомисија за разматрање Пријава за доделу средстава на 

Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2017. години за 

учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније (у даљем 

тексту: Комисија) коју је образовала  Покрајинска секретарка за финансије, Решењем број: 102-

401-673/2017-02-5 од 09.мартa 2017. године, је у складу са одредбама члана 11. став 1. Одлукe 

размотрила пристигле пријаве, извршила вредновање 80 пријава. Комисија није вредновала  4 

пријаве јер уз њих није била  приложена  потпуна документација.  

У складу са захтеваним средствима из вреднованих пријава, расположивим средствима по 
економским класификацијама и условима из Одлуке, Секретаријат  је субјектима доделио  
средства у укупном  износу од 87.729.732 динара и то:  

 

 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

Покрaјински секретaријaт зa финaнсије  
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 43 45  F: +381 21 456 581   
psfkabinet@vojvodinа.gov.rs 

 Број:102-401-673/2017-02-16-1 Датум: 25.децембар  2017.године 



ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКАТА КОЈЕ ЈЕ У 2017. ГОДИНИ  ПО ДРУГОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ПОДРЖАО 

 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ  
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ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
ДОДЕЉЕНО У 

ДИНАРИМА 
1 2 3 4 

1 
Јавно комунално предузеће 

„Водоканал“    
Производња биогаса комбиновањем различитих врста 

сировина 
3.965.631,08 

2 ЈКП „Водовод и Канализација“    

Надзор предвиђање и развој ON LINE јавног система 
раног упозоравања на обимне падавине и плувијалне 
поплаве у урбаним областима у пограничном региону 

Мађарске и Србије  

1.429.815,35 

3 
ЈП „Завод за урбанизам 

Војводине“ 
Развој прелазног пута у области Кubekhazi - Рабе 3.688.274,55 

4 „ДУНАВ НЕТ“   доо   
Kреирање решења за заштиту података о личности на 

паметним телефонима и IOT инсталацијама 
3.315.013,17 

5 „ИНОСЕНС“    доо 
Грађанска опсерваторија и тржиште иновација за 

надзор употребе и покривености земљишта 
1.978.299,58 

6 „ИНОСЕНС“    доо 
Персонализовани јавни сервис за подршку 

имплементације-КАП 
2.021.700,42 

7 
Универзитет у Новом Саду , 

Eкономски факултет Суботица 
Виртуелни и културни туризам 2.746.377,52 

8 
Геронтолошки центар 

Суботица 
Развој услуга социјалне заштите у оквиру регионалне 

геронтолошке мреже 
4.000.000,00 

9 
Дом за душевно оболелa лица 

„Чуруг” 

Унапређење услуге самостални живот уз подршку за 
ментално недовољно развијене и душевно оболеле 

особе у  Чуругу 
2.347.567,08 

10 
Дом за лица ометена у 

менталном развоју  „Оттхон“  
Држање за руке 3.003.191,32 

11 
Дом за смештај душевно 

оболелих лица „Свети Василије 
Oстрошки - Чудотворац“   

Унапређење капацитета локалних сервиса услуга 
становања уз подршку Општине Н. Бечеј 

2.654.271,05 

12 
Дом за старе и пензионере 

Апатин 
Развој услуга социјалне заштите у оквиру регионалне 

геронтолошке мреже 
1.370.002,69 

13 
Завод за јавно здравље 

Сомбор 
Контрола комараца у пограничној области 3.234.340,96 

14 
Општа болница Сремска 

Митровица 
Брини се! Развијање и унапређење здравствених о 

социјалних услуга за угрожене друштвене групе 
4.000.000,00 

15 Општина  Бела Црква  Чувари традиције 2.000.000,00 

16 
Универзитет у Новом Саду, 
Пољопривредни факултет  

Унапређење мониторинга суша и сувишних 
унутрашњих вода за подршку управљању водама и 
смањење ризика везаних за екстремне временске 

услове 

2.062.365,82 

17 
Универзитет у Новом Саду, 
Пољопривредни факултет  

Развој нових типова садног материјалаза воћарство у 
успону, базиран на локалним генетским ресурсима и 

савременим технологијама 
1.196.848,51 

18 
Универзитет у Новом Саду, 

Природно математички 
факултет 

Решења за садашње и будуће емергентне загађујуће 
материје у управљању земљишним и водним 

ресурсима 
1.000.000,00 



РЕДНИ 
број ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

ДОДЕЉЕНО У 
ДИНАРИМА 

1 2 3 4 

19 
Универзитет у Новом Саду, 

Природно математички 
факултет 

Израчунавање високих перформанси за ефективну 
иновацију у региону Дунава 

615.695,26 

20 
Универзитет у Новом Саду, 

Природно математички 
факултет 

Надзор предвиђање и развој јавног ON LINE система 
раног упозоравања на обимне падавине и плувијалне 
поплаве у урбаним областима у пограничном региону 

Мађарске и Србије  

1.000.000,00 

21 
Универзитет у Новом Саду , 

Природно математички 
факултет 

Мерење у реалном времену и прогнозе за успешну 
превенцију и управљање у сезонским алергијама у 

прекограничном региону Хрватске и Србије 
615.695,25 

22 
Универзитет у Новом Саду , 

Природно математички 
факултет 

Унапређење мониторинга суша и сувишних 
унутрашњих вода за подршку управљању водама и 
смањење ризика везаних за екстремне временске 

услове 

768.609,49 

23 
Специјална болница за 
психијатријске болести  

„др Славољуб Бакаловић“ 

Побољшање здравственог лечења у неурологији и 
психијатрији  

2.000.000,00 

24 
Специјална болница за 

психијатријске болести „др 
Славољуб Бакаловић“ 

Деинституализација кроз заштићено становање 2.000.000,00 

25 
Техничка школа „Милева 

Марић Ајнштајн“ 
Образовање у служби одрживости – зелене и 

енергетски ефикасне школе 
4.000.000,00 

26 
Универзитет у Новом Саду, 

Технолошки факултет  

Високо перформантни функционални биополимери за 
производе који долазе у контакт са кожом у 

биомедицинској, козметичкој и индустрији санитарних 
производа 

1.761.890,41 

27 Универзитет у Новом Саду 
Развој и имплементација система за оцену 

перформанси високошколских институција и система  
у Србији 

571.428,57 

28 Универзитет у Новом Саду 
Експлоатација различитих извора у производњи 

зелене енергије 
571.428,57 

29 Универзитет у Новом Саду 
Изградња капацитета мобилности студената у високом 

образовању у Украјини и Србији 
571.428,57 

30 Универзитет у Новом Саду 
Пројекат отворених иновација за подизање-

унапређење предузетничких вештина и јавно-
приватно партнерство у Дунавском региону 

571.428,57 

31 Универзитет у Новом Саду 
IKT умрежавање за превазилажење техничких и 

социјалних баријера у образовању инструменталне 
аналитичке хемије 

571.428,57 

32 
Универзитет у Новом Саду 

Еволуција академског образовања и одрживог 
тренинга професионалаца из инфраструктуре 

просторних података за западни Балкан 
571.428,57 



РЕДНИ 
број ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

ДОДЕЉЕНО У 
ДИНАРИМА 

1 2 3 4 

33 
Универзитет у Новом Саду 

Модернизација образовања у области геодезије на  
Западном балкану  са  акцентом  на способностима  и 

резултатима 
571.428,57 

34 
Установа за децу и младе 
„Дечије село др Милорад 

Павловић“  
Становање уз подршку за све 2.407.191,07 

35 
Универзитет у Новом 

Саду,Факултет техничких наука 

Међунационална сарадња за претварање знања у 
тржишне производе и услуге за одрживо друштво 

Дунавског региона сутрашњице  
1.066.176,27 

36 
Универзитет у Новом 

Саду,Факултет техничких наука 
Пољопривредни отпад – Изазови и Пословне 

могућности 
586.764,74 

37 
Универзитет у Новом Саду, 
Факултет техничких наука 

Прекогранична ИТ мрежа за конкурентност, иновације 
и предузетништво 

586.764,75 

38 
Универзитет у Новом Саду, 
Факултет техничких наука 

Aктивна сензорска мрежа за праћење и процену 
животне средине ради заштите и паметног 

коришћења мочвара и других површинских вода 
586.764,75 

39 
Универзитет у Новом Саду, 
Факултет техничких наука 

Модернизација лабораторија за иновативне 
технологије 

586.764,75 

40 
Универзитет у Новом Саду , 
Факултет техничких наука 

Надзор предвиђање и развој јавног ON LINE система 
раног упозоравања на обимне падавине и плувијалне 
поплаве у урбаним областима у пограничном региону 

Мађарске и Србије  

586.764,75 

41 

Институт БиоСенс –
Истраживачко развојни 

институт за информационе 
технологије биосистема 

Мерења у реалном времену и прогноза за успешну 
превенцију живота са сезонским алергијама у 

прекограничном подручју Хрватска - Србија 
2.847.883,20 

42 
Научни институт за 

прехрамбене технологије у 
Новом Саду - ФИНС 

Утицај микробиома на баланс енергије и развој мозга - 
примена у пракси у циљу деловања на болести 

узроковане исхраном и понашање 
2.017.250,60 

43 
Регионална развојна агенција 

– „Бачка'' доо 
Образовање у служби одрживости – зелeне и 

енергетски ефикасне школе 
2.577.422,65 

44 
Регионална развојна агенција 

– ''Срем'' доо 
Брини се! Развијање и унапређење здравствених и 

социјалних услуга за угрожене друштвене групе 
394.787,81 

45 
Регионална развојна агенција 

''Панонрег'' доо  
Изванредно задовољство нашег региона-Заједничке 

гастро, еко и рекреационе руте Хрватске и Србије 
215.779,46 

46 
Регионални центар за 

друштвено-економски развој – 
''Банат'' доо 

Унапређење повезаности Баната 775.656,59 

47 Универзитет EDUCONS 
 Имплементација прекограничних заједничких 

активности у вези са заштитом животне средине у 
пољопривреди 

2.388.017,70 

48  ''CARITAS Св. Анастазија“ 
Развијање и побољшање здравствених и социјалних 

услуга за угрожене друштвене групе 
 

650.000,00 



РЕДНИ 
број ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

ДОДЕЉЕНО У 
ДИНАРИМА 

1 2 3 4 

49 
Пословно удружење 

„Војвођански ИКТ кластер“ 

Отворене иновације у циљу подизања предузетничких 
вештина и јавно-приватног партнерства у Дунавском 

региону 
 

650.000,00 

50 
Кластер за еколошку енергију 

и еколошку културу 
"ECOPANONIA" 

Кластерска изузетност у мрежи кластера Централне и 
Источне Европе у области (еко и био) енергије, 

обновљивих извора енергије и технологије заштите 
животне средине 

111.017,48 

51 
„Покрет горана и центар 

волонтера Панчево“ 
Еко Тамиш - Нови туристички производ 650.000,00 

52 
Спортско удружење 

„Академија Њерш Иштван“ 
Прeкогаранични фудбал за социјално укључивање 593.309,00 

53 
Удружење „Колпинг друштво 

Србије“ 
Модел за запошљавање младих 185.824,38 

54 Удружење „TERRA`S “   Органски мост 601.593,97 

55 
Удружење грађана  „Leader + 

Банатски Карловац“ 

Инклузивнија, чистија и приступачнија производња 
енергије из биомасе из пољопривредних остатака и 

отпада 
640.773,72 

56 
Удружење „Коњички клуб 

Срем “  
Коњичке руте Срем 650.000,00 

57 
„Фонд туристички кластер 

микрорегије Суботица Палић“ 
Изванредно задовољство нашег региона-Заједничке 

гастро, еко и рекреационе руте Хрватске и Србије 
593.309,00 

58 Фондација „COR JESU“  
Прекограничне туристичке руте са приредбама 

духовне музике 
593.309,00 

59 
„Центар за органску 

производњу Селенча“ 
 Органски мост 650.000,00 

60 
„Центар за производњу знања 

и вештина“ 
Промена дискурса, промена праксе: Роми као људски 

ресурс 
111.017,48 

61 
„Центар за производњу знања 

и вештина“ 

Образовање и васпитање у раном узрасту у функцији 
спречавања и осипања и повећања присутности 

ромске деце у школама у Новом Саду 
650.000,00 

 


