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На основу чл. 35. и 36. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), а у вези 
с чланом 99. ст. 5. и 17. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука 
УС, 132/14 и 145/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 16. 
марта 2016. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ 
О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

У Покрајинској уредби о грађевинском земљишту у јавној своји-
ни Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 
45/15), у члану 6. став 1, после речи: „уредбе” додају се запета и 
речи: „ако овом покрајинском уредбом није другачије одређено”.

У ставу 4. после речи: „управе” запета и речи: „надлежним за 
послове финансија, урбанизма, привреде и локалне самоуправе” 
бришу се.

Став 7. мења се и гласи:

„О питањима из става 3. овог члана, Комисија доноси закључак 
који мора бити образложен.”

У ставу 9. речи: „о испуњености услова” бришу се.

Члан 2.

У члану 14. став 3. после тачке 15. додаје се тачка 16. која гласи:

„16. напомену да ће уговор о отуђењу бити објављен на интер-
нет презентацији Управе.”

Члан 3.

У члану 29. став 2. мења се и гласи: „Обавеза плаћања цене ут-
врђује се актом о отуђењу грађевинског земљишта.”

У ставу 3. речи: „закључења уговора о отуђењу” замењују се 
речима: „достављања акта о отуђењу грађевинског земљишта”.

Члан 4.

У члану 31. став 2. тачка 2. речи: „и рок плаћања”“ бришу се.

Члан 5.
Члан 34. мења се и гласи:

„Покрајинска влада доноси акт о стављању ван снаге акта о 
отуђењу, у случају да лице коме је грађевинско земљиште отуђено: 

1. не плати цену у року утврђеном актом о отуђењу; 
2. одустане од отуђења након исплате, а пре закључења 

уговора о отуђењу; 
3. након исплате не приступи закључењу уговора о отуђењу 

у року од 30 дана од дана достављања акта о отуђењу. 

У случају из става 1. тачка 1. овог члана, предлог за доношење 
акта о стављању ван снаге акта о отуђењу, подноси Управа, одмах 
по протеку рока за исплату. 

У случају из става 1. т. 2. и 3. овог члана, предлог за доношења 
акта о стављању ван снаге акта о отуђењу, подноси Управа, однос-
но лице коме је грађевинско земљиште отуђено. 

Лице из става 1. тачка 1. овог члана нема право на повраћај уп-
лаћеног депозита по јавном огласу о јавном надметању, односно 
прикупљању понуда, а евентуално дата депозитна банкарска га-
ранција ће се наплатити. 

Лице из става 1. т. 2. и 3. овог члана има право на повраћај уп-
лаћеног износа на име цене, у номиналном износу, умањеног за 
износ депозита.“

Члан 6.

Члан 40. мења се и гласи:

„Грађевинско земљиште даје се у закуп као неизграђено или 
изграђено.

Неизграђено грађевинско земљиште може се дати у закуп ради:
1 изградње објеката за које се издаје привремена грађевин-

ска дозвола у складу са законом; 
2 реализације пројеката од значаја за Републику Србију, 

покрајину или јединицу локалне самоуправе; 
3 давања концесије у складу с посебним законом; 
4 остваривања јавно-приватног партнерства.”

Члан 7.

После члана 40, додаје се члан 40а, који гласи:

„Члан 40а

Грађевинско земљиште даје се у закуп, полазећи од тржишне ви-
сине закупнине, у складу са законом и овом покрајинском уредбом.

Тржишну висину закупнине (у даљем тексту: закупнина) по 
метру квадратном грађевинског земљишта које се даје у закуп, на 
месечном нивоу, процењује овлашћени судски вештак економске 
струке (у даљем тексту: вештак), ако овом покрајинском уредбом 
није другачије одређено. 

Накнаду за рад вештака плаћа подносилац захтева.”
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Члан 8.

У поднаслову изнад члана 41. после речи: „давање” додаје се 
реч: „неизграђеног”.

У члану 41. став 2. после речи: „условима” запета и речи: „а 
тржишну вредност закупнине (у даљем тексту: закупнина) по 
метру квадратном грађевинског земљишта које се даје у закуп, на 
месечном нивоу, процењује овлашћени судски вештак економске 
струке (у даљем тексту: вештак)” бришу се.

Став 3. брише се.

Досадашњи став 4. који постаје став 3. мења се и гласи:

„Захтев за давање грађевинског земљишта у закуп који се 
подноси Управи, уз који се доставља и налаз овлашћеног суд-
ског вештака економске струке (у даљем тексту: вештак), мора 
да садржи опис објекта који се гради, површину грађевинског 
земљишта коју је потребно дати у закуп и рок на који ће се издати 
привремена грађевинска дозвола.”

Досадашњи став 5. постаје став 4.

У досадашњем ставу 6. који постаје став 5. речи: „става 5.” за-
мењују се речима: „става 4.”

Досадашњи ст. 7, 8, 9, 10. и 11. постају ст. 6, 7, 8, 9. и 10.

У досадашњем ставу 12. који постаје став 11. речи: „закључења 
уговора о закупу грађевинског земљишта” замењују се речима: 
„достављања акта о давању грађевинског земљишта у закуп”.

У досадашњем ставу 13. који постаје став 12. речи: „закључења 
уговора о закупу грађевинског земљишта” замењују се речима: 
„достављања акта о давању грађевинског земљишта у закуп”.

Досадашњи ст. 14, 15, 16, 17. и 18. постају ст. 13, 14, 15, 16. и 17.

Члан 9.

У поднаслову изнад члана 42. после речи: „закуп” додаје се реч: 
„неизграђеног”.

У члану 42. речи: „грађевинско земљиште“ замењују се речима: 
„неизграђено грађевинско земљиште“ у одговарајућем падежу.

Члан 10.

У поднаслову изнад члана 43. после речи: „закупу” додаје се 
реч: „неизграђеног”.

У члану 43. после речи: „закупу” додаје се реч: „неизграђеног”.

Члан 11.

Поднаслов изнад члана 45. и члан 45. мењају се и гласе:

„4. Давање неизграђеног грађевинског земљишта у закуп у 
другим случајевима

Члан 45

У случају давања концесије у складу с посебним законом, не-
изграђено грађевинско земљиште може се дати у закуп на период 
предвиђен уговором о концесији. 

Ради остваривања јавно-приватног партнерства, неизграђено 
грађевинско земљиште у јавној својини може се дати у закуп при-
ватном партнеру на рок на који је закључен јавни уговор у складу 
са законом којим се уређује јавно-приватно партнерство и кон-
цесије, односно може се уносити као оснивачки улог у привред-
на друштва, док власник неизграђеног грађевинског земљишта у 
јавној својини може са физичким или правним лицем закључити 
и уговор о заједничкој изградњи једног објекта или више објеката. 

Неизграђено грађевинско земљиште може се дати у закуп по 
закупнини која је мања од тржишне или без накнаде, када је у 
питању реализација пројеката за изградњу објеката од значаја за 
Републику Србију. 

Учесник јавног надметања, односно учесник у поступку при-
купљања понуда који сматра да је неизграђено грађевинско земљиште 
дато у закуп супротно одредбама закона или подзаконског акта, од-
носно супротно одредбама ове покрајинске уредбе, те да му је тако 
повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за поништај 
уговора о закупу у року од осам дана од сазнања за закључење угово-
ра, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора.“

Члан 12.

После члана 45. додаје се поднаслов изнад члана 45а и члан 45а, 
који гласе:

„4а. Давање у закуп изграђеног грађевинског земљишта

Члан 45a

Изграђено грађевинско земљиште у оквиру комплекса просвет-
них, здравствених и спортских објеката, као и угоститељских 
објеката за смештај, може се дати у закуп ради постављања 
мањих монтажних објеката привременог карактера и балон-хала 
спортске намене, на одређено време, не дуже од пет година, уз 
могућност продужења по истеку рока. 

Изграђено грађевинско земљиште даје се у закуп по тржишним 
условима, у складу са општим актима јединице локалне самоу-
праве, којима је уређено постављање мањих монтажних објеката 
привременог карактера и балон-хала спортске намене (у даљем 
тексту: монтажни објекат), на територији те јединице локалне 
самоуправе. 

Захтев за давање у закуп из става 1. овог члана, подноси корис-
ник објекта, односно комплекса.

Захтев мора да садржи опис монтажног објекта који се поставља, 
врсту делатности која би се обављала у објекту, површину грађе-
винског земљишта коју је потребно дати у закуп, почетну висину 
закупнине и рок на који се грађевинско земљиште даје у закуп.

Почетна висина закупнине из става 4. овог члана одређује се 
у висини прихода који би по овом основу остварила јединица ло-
калне самоуправе да се монтажни објекат поставља на земљишту 
у јавној својини те јединице локалне самоуправе, у складу с ње-
ним општим актима.

Уз захтев, обавезно се прилажу одлука органа управљања ко-
рисника објекта, односно комплекса, којом се иницира покретање 
поступка да се грађевинско земљиште дâ у закуп, копија плана 
катастарске парцеле са уцртаном локацијом објекта који се по-
ставља, као и позитивно мишљење покрајинског органа управе у 
чијем је делокругу делатност корисника комплекса.

Актом Покрајинске владе даје се сагласност да се изграђено 
грађевинско земљиште дâ у закуп ради постављања монтажног 
објекта, опредељује се намена објекта за време трајања закупа и 
утврђује се почетна висина закупнине грађевинског земљишта 
које се даје у закуп.

Поступак давања у закуп спроводи корисник објекта, односно 
комплекса.

По спроведеном поступку из става 8. овог члана, о давању у 
закуп изграђеног грађевинског земљишта одлучује Покрајинска 
влада, на предлог корисника објекта, односно комплекса.

Изузетно, изграђено грађевинско земљиште може се дати у за-
куп непосредном погодбом, када се монтажни објекат поставља за 
потребе одржавања спортских, културних, сајамских, научних и 
других сличних манифестација, а рок закупа је краћи од 30 дана.
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О давању у закуп изграђеног грађевинског земљишта, у смис-
лу става 10. овог члана, по захтеву корисника објекта, односно 
комплекса, одлучује Управа, уз претходну сагласност Комисије.  

Средства остварена давањем у закуп изграђеног грађевинског 
земљишта приход су покрајине.

Уговор о закупу закључен супротно одредбама овог члана – 
ништав је.

Уговор о закупу изграђеног грађевинског земљишта може се 
раскинути и пре истека рока на који је закључен: 

1 уколико закупац објекат који је постављен користи 
супротно намени; 

2 у случају неиспуњења, односно неизвршења уговорних 
обавеза; 

3 у другим случајевима у складу с позитивним прописима. 

По престанку важења права закупа, закупац је дужан да пре-
дметно земљиште врати у првобитно стање. 

Одредбе овог члана сходно се примењују и у другим случаје-
вима изградње објеката, извођења радова, односно постављања 
објеката у оквиру комплекса изграђеног грађевинског земљишта 
у јавној својини покрајине. 

На давање у закуп изграђеног грађевинског земљишта, у складу 
са овим чланом, сходно се примењују одредбе ове покрајинске уред-
бе које су у вези са закупнином (начин и рок плаћања, средства обез-
беђења), садржајем акта и уговора о закупу грађевинског земљишта, 
стављањем ван снаге акта о закупу и раскида уговора о закупу. 

Члан 13.

Члан 46. мења се и гласи:

„Покрајинска влада доноси акт о стављању ван снаге акта о 
давању у закуп у случају да лице коме је грађевинско земљиште 
дато у закуп: 

1. не плати укупну закупнину у року утврђеном у акту о 
давању у закуп (уколико је као начин плаћања закупни-
не утврђена једнократна уплата) или не плати прву рату 
у року утврђеном актом о закупу (уколико је као начин 
плаћања закупнине утврђено плаћање на рате); 

2. одустане од закупа након исплате укупне закупнине, однос-
но прве рате закупнине, а пре закључења уговора о закупу; 

3. након исплате укупне закупнине, односно прве рате за-
купнине, не приступи закључењу уговора о закупу у 
року од 30 дана од дана достављања акта о закупу. 

У случају из става 1. тачка 1. овог члана, предлог за доношење 
акта о стављању ван снаге акта о закупу, подноси Управа одмах 
по протеку рока за плаћање закупнине. 

У случају из става 1. т. 2. и 3. овог члана, предлог за доношења 
акта о стављању ван снаге акта о давању у закуп подноси Управа, 
односно лице коме је грађевинско земљиште дато у закуп. 

Уколико је грађевинско земљиште дато у закуп у поступку 
јавног оглашавања у случајевима из члана 45. ове покрајинске 
уредбе, лице из става 1. тачка 1. овог члана нема право на повраћај 
уплаћеног депозита по јавном огласу о јавном надметању, однос-
но прикупљању понуда, а евентуално дата депозитна банкарска 
гаранција ће се наплатити. 

Лице из става 1. т. 2. и 3. овог члана има право на повраћај уп-
лаћеног износа на име закупнине, у номиналном износу, умање-
ног за износ депозита, уколико је грађевинско земљиште дато у 
закуп у поступку јавног оглашавања. 

Члан 14.

У члану 60, алинеје прва и друга бришу се.

Досадашње алинеје 3, 4, 5, 6, 7, 8. и 9. постају алинеје 1, 2, 3, 4, 
5, 6. и 7. 

Члан 15.

У члану 63. став 2. мења се и гласи:

„Висину накнаде утврђује вештак.“

Став 3. мења се и гласи:

„Накнаду за услугу вештачења плаћа покрајина, а затим корис-
ник врши одговарајућу рефундацију у року од 15 дана од дана 
достављања фактуре.”

Члан 16.

После члана 63. додаје се члан 63а који гласи:

„Члан 63а

Обавеза плаћања накнаде утврђује се актом из члана 58. ове 
покрајинске уредбе и она се плаћа у року од 15 дана од дана дос-
тављања акта.

У року од 30 дана од дана достављања акта из става 1. овог чла-
на, покрајина и корисник закључују уговор о установљавању права 
стварне службености, под условом да је накнада уплаћена у року. 

Уколико корисник не исплати накнаду у року предвиђеном у 
ставу 1. овог члана, као и уколико не приступи закључењу угово-
ра у року из става 2. овог члана, акт из става 1. овог члана ставља 
се ван снаге, а уплаћена накнада се враћа.”

Члан 17.
 У члану 64. став 1. тачка 4. после речи: „накнаде” додају се за-
пета и реч: „рок”.

Став 2. брише се.

Члан 18.

У члану 65. став 1. тачка 3, после речи: „накнаде” запета и речи: 
„рок и начин плаћања” бришу се.

Тачка 7. брише се, а досадашња тачка 8. постаје тачка 7.

Ст. 2. и 3. бришу се.

Члан 19.

 У члану 73. ст. 3. и 4. бришу се.

 Досадашњи ст. 5, 6. и 7. постају ст. 3, 4. и 5.

Члан 20.

 У члану 74. став 2. речи: „налог за достављање сагласности, 
који је издао орган надлежан за послове издавања решења о одо-
брењу за извођење радова, односно грађевинске дозволе, као и” 
бришу се.

Члан 21.
У члану 76. речи: „став 6” замењују се речима: „став 4”.

Члан 22.

После члана 76. додаје се члан 76а који гласи:

„Члан 76а

 Јавна предузећа и друга правна лица чији је оснивач покрајина 
немају обавезу прибављања сагласности покрајине ради извођења 
радова или постављања објеката на грађевинском земљишту у јав-
ној својини покрајине, под условом да је изградња планирана про-
грамом пословања предузећа, односно да том изградњом предузеће 
остварује регистровану делатност, у ком случају надлежни орган 
издаје одговарајућу дозволу на покрајину, за потребе предузећа. 
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Мишљење о испуњености услова из става 1. овог члана даје 
покрајински орган управе надлежан за област којој припада де-
латност предузећа.” 

Члан 23.

Ова покрајинска уредба ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводи-
не”, осим одредбе члана 15. ове покрајинске уредбе, која се при-
мењује од 1. априла 2016. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 46-293/2015
Нови Сад, 16. марта 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

291.

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Гаранцијског 
фонда Аутономне покрајине Војводине ( „Службени лист АПВ“, 
број: 17/03 и 3/06) и члана 36.  став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о  Покрајинској влади  („Службени лист АПВ“, број: 37/14)  
Покрајинска  влада,  на  седници  одржаној 16. марта  2016. годи-
не,    д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје   се   сагласност   на  Финансијске извештаје Гаранцијског 
фонда Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, које је ус-
војио Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне покрајине 
Војводине, на  седници одржаној 25.02.2016. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-48/2016
Нови Сад, 16. марта 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

292.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које 
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне По-
крајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 18/2010), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 16. марта 2016. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Позоришног музеја Војво-
дине за 2016. годину, који је усвојио Управни одбор Позоришног му-
зеја Војводине, на 12. седници, одржаној 26. фебруара 2016. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-58/2016
Нови Сад, 16. марта 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

293.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 16. марта 
2016. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Позоришног музеја Војво-
дине за 2016. годину, који је усвојио Управни одбор Позоришног 
музеја Војводине, на 12. седници одржаној 26. фебруара 2016. го-
дине. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-179/2016
Нови Сад, 16. марта 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

294.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске 
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које 
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне По-
крајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 18/2010), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 16. марта 2016. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Покрајинског завода 
за заштиту споменика културе за 2016. годину, који је усвојио Уп-
равни одбор Покрајинског завода за заштиту споменика културе, 
на 32. седници одржаној 5. фебруара 2016. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-59/2016
Нови Сад, 16. марта 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

 Бранислав Богарошки,с.р.
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295.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 1. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 16. марта 
2016. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Покрајинског завода за 
заштиту споменика културе за 2016. годину, који је усвојио Уп-
равни одбор Покрајинског завода за заштиту споменика културе, 
на седници одржаној 29. фебруара 2016. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-180/2016
Нови Сад, 16. марта 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

296.

На основу члана 70 ст. 2. и  4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015), 
члана 8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист 
АПВ”, број 54/2015) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади  („Службени лист АПВ”, брoj  37/14),   
Покрајинска влада ,  на   седници одржаној 16. марта  2016. године,     
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА  

СТАЛНЕ  БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за  2016. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 08 - Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1002 Стална 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања  01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
09-Покрајински секретаријат за образовање, проприсе, управу 
и националне мањине – националне заједнице, Програм  2004 
Средње образовање,  Програмска активност  1005 Модернизација 
инфраструктуре средњих школа, функционална класификација 
920 Средње образовање, извор финансирања 01 00 Приходи из 
буџета, економска класификација 463 Трансфери осталим ниво-
има власти, 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, 
износ од 6.964.600,00 динара (словима: шестмилионадеветстоти-
нашездесетчетирихиљадешестстотинадинара и 00/100), на име 
учешћа Аутономне покрајине Војводине у  отклањању штетних 
последица насталих због  експлозије топловодног котла у по-
стројењу котларнице Техничке школе са домом ученика у Апати-
ну, а што за последицу има престанак рада система за централно 
грејање и немогућност коришћења објекта за извођење наставе. 

2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског секре-
таријата за образовање, проприсе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, по основу употребе средстава сталне 
буџетске резерве,  у износу и распореду према буџетским кла-
сификацијама из тачке  1. овог решења, намењено је   Техничкој  
школи са домом ученика у Апатину  за суфинансирање трошкова 
извођења хитних радова на санацији и реконструкцији котларни-
це.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће  се  Покрајински секретаријат за образовање, проприсе, 
управу и националне мањине – националне заједнице и Покрајин-
ски секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења,  Покрајински секретаријат 
за  образовање, проприсе, управу и националне мањине – нацио-
налне заједнице ј у складу са законом, преузеће обавезу на осно-
ву писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије 
није законом прописано.

5.  Ово  решењe објавиће се  у  ‘’Службеном листу АП Војво-
дине’’.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-1516/2016-1
Нови Сад, 16. март 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

297.

На основу члана 69. ст 2. и  4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-
испр, 108/13, 142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015), члана 8. ст 4. и 5. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ”, број 54/2015) и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади  („Службени лист АПВ”, брoj  37/14),   Покрајинска влада ,  на   
седници одржаној 16. марта 2016. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за  2016. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 08 - Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања  01 00 Приходи из буџета, економска класифика-
ција 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се 
Разделу 12-Покрајински секретаријат за науку и технолошки 
развој, Програм 2005 Високо образовање,  Програмска активност 
1002 Подршка раду високообразовних установа, функционална 
класификација 940-Високо образовање, извор финансирања 01 
00 Приходи из буџета, економска класификација 463 Трансфери 
осталим нивоима власти, 4631 Текући трансфери осталим ниво-
има власти, износ од 500.000,00 динанара (словима: петстотина-
хиљададинара и 00/100), због недовољно планираних средстава 
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског се-
кретаријата за науку и технолошки развој, по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве,  у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке  1. овог решења, намење-
но је Економском факултету у  Суботици  Универзитетa у Новом 
Саду за суфинансирање трошкова стручне екскурзије  студената 
смера Европска и међународна економија и бизнис Економског 
факултета у Суботици која ће се одржати у периоду од 14. априла 
до 01. маја 2016. године. 
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3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће  се  Покрајински секретаријат за науку и технолошки раз-
вој и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
науку и технолошки развој у складу са законом, преузеће обавезу 
на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико 
другачије није законом прописано.

5.  Ово  решењe објавиће се  у  ‘’Службеном листу АП Војводине’’.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-12
Нови Сад, 16. март 2016. године

Потпредседник
 Покрајинске владе

 Бранислав Богарошки,с.р.

298.

На основу члана 69. ст 2. и  4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015), 
члана 8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист 
АПВ”, број 54/2015) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади  („Службени лист АПВ”, брoj  37/14),  
Покрајинска влада ,  на   седници одржаној 16. марта 2016. године,     
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину и Финан-
сијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 
08 - Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интер-
венцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска 
резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 При-
ходи из буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 
4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 17-Служба за реализа-
цију програма развоја Аутономне покрајине Војводине, Глава 1702 
Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вешти-
нама, Програм 0803 Активна политика запошљавања, Програмска 
активност 1002 Пословна едукација, функционална класификација 
412 Општи послови по питању рада, извор финансирања 01 00 При-
ходи из буџета, економска класификација 421 Стални трошкови, 
4216 Закуп имовине и опреме, износ од 2.000.000,00 динара (сло-
вима: двамилионадинара и 00/100), за сврху  која је непланирана,  
а апропријација није одобрена у довољном износу за реализацију 
намене  из тачке 2. овог решења. 

2. Одобрено повећање апропријације код Службе за реализа-
цију програма развоја Аутономне покрајине Војводине, по основу 
употребе средстава текуће буџетске резерве,  у износу и распоре-
ду према буџетским класификацијама из тачке  1. овог решења, 
намењено је Едукативном центру за обуке у професионалним 
и радним вештинама-Нови Сад, за трошкове закупа пословног 
простора  у  2016. години.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће  се Служба за реализацију програма развоја Аутономне 
покрајине Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Служба за реализацију про-
грама развоја Аутономне покрајине Војводине  пренеће средства 
Едукативном центу за обуке у професионалним и радним вешти-
нама, Нови Сад, а Едукативни  центар за обуке у професионал-
ним и радним вештинама, Нови Сад, преузеће обавезу у складу 
са законом,  на основу писаног уговора, или другог правног акта, 
уколико другачије није законом прописано.

5.  Oвог  решењe објавиће се у  ‘’Службеном листу АП Војво-
дине. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-13
Нови Сад, 16. март 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

299.

На основу члана 69. ст 2. и  4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015), 
члана 8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист 
АПВ”, број 54/2015) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади  („Службени лист АПВ”, брoj  37/14),  
Покрајинска влада ,  на   седници одржаној 16. марта 2016. године,     
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за  2016. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 08 - Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања  01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
06 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање,  
Програм  1202 Унапређење система заштите културног наслеђа, 
Програмска активност  1006 Подршка програмима Матице срп-
ске у области културе, функционална класификација 820 Услуге 
културе 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 481 
Дотације невладиним организацијама, 4819 Дотације осталим 
непрофитним институцијама, износ од 1.000.000,00 динара (сло-
вима: једанмилиондинара и 00/100), због недовољно планираних 
средстава на апропријацији  за реализацију намене из тачке 2. 
овог решења. 

2. Одобрено повећање апропријације код Пајинског секре-
таријата за културу и јавно информисање,  по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве,  у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено 
је Матици српској, Нови Сад за финансирање пројекта „Летопис 
Матице српске“.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу и јавно инфор-
мисање и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за  културу и јавно информисање у складу са законом, преузеће 
обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уко-
лико другачије није законом прописано.

5.  Ово решење објавиће се  у  ‘’Службеном листу АП Војво-
дине. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-14
Нови Сад, 16. март 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.
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300.

На основу члана 69. ст 2. и  4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-
испр, 108/13, 142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015), члана 8. ст 4. и 5. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ”, број 54/2015) и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади  („Службени лист АПВ”, брoj  37/14),   Покрајинска влада ,  на   
седници одржаној 16. марта 2016. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за  2016. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 08 - Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања  01 00 Приходи из буџета, економска класифика-
ција 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се 
Разделу 12-Покрајински секретаријат за науку и технолошки раз-
вој, Програм  2005 Високо образовање,  Програмска активност  
1002 Подршка раду високообразовних установа, функционална 
класификација 940-Високо образовање, извор финансирања 01 00 
Приходи из буџета, економске класификације 463 Трансфери ос-
талим нивоима власти, 4631 Текући трансфери осталим нивоима 
власти, износ од 7.000.000,00 динанара (словима: седаммилиона-
динара и 00/100), због недовољно планираних средстава на апро-
пријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског се-
кретаријата за науку и технолошки развој, по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве,  у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке  1. овог решења, намењено 
је   Универзитету у Новом Саду за суфинансирање сталних трош-
кова Централне зграде Универзитета у Новом Саду.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће  се  Покрајински секретаријат за науку и технолошки раз-
вој и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
науку и технолошки развој у складу са законом, преузеће обавезу 
на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико 
другачије није законом прописано.

5.  Oво  решење објавиће се у  ‘’Службеном листу АП Војво-
дине. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-15
Нови Сад, 16. март 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

301.

На основу члана 69. ст 2. и  4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015), 
члана 8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист 
АПВ”, број 54/2015) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади  („Службени лист АПВ”, брoj  37/14),   
Покрајинска влада ,  на   седници одржаној 16. марта 2016. године,   
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за  2016. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 08 - Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања  01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се  Разделу 
06 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање 
5.000.000,00 динара (словима: петмилионадинара и 00/100) , за 
намена из тачке 2. овог решења због недовољно планираних сред-
става, односно за сврхе-намене за које нису одобрене апроприја-
ције,  и то за: 

- Програм  1001  Унапређење и заштита људских и мањин-
ских права и слобода, Програмска активност  1001  
Подршка културној делатности националних мањина, 
функционална класификација 820 Услуге културе, извор 
финансирања  01 00 Приходи из буџета 2.500.000,00 (сло-
вима: двамилионапетстотинахиљададинара и 00/100) од 
чега:  економскa класификацијa 463 Трансфери осталим 
нивоима власти, 4631 Текући трансфери осталим ниво-
има власти 900.000,00 динара (словима: деветстотина-
хиљададинара и 00/100) и економска класификација 481 
Дотације невладиним организацијама, 4819 Дотације ос-
талим непрофитним институцијама  1.600.000,00 дина-
ра (словима: једанмилионшестстотинахиљададинара и 
00/100); 

- Програм  1203 Јачање културне продукције и уметнич-
ког стваралаштва , Програмска активност  1003  Подрш-
ка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва, функ-
ционална класификација 820 Услуге културе, извор фи-
нансирања  01 00 Приходи из буџета  1.000.000,00 (сло-
вима: једанмилиондинара и 00/100) од чега:  економскa 
класификацијa 451 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама, 4511 Текуће субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама 
700.000,00   динара (словима: седамстотинахиљададина-
ра и 00/100),  економска класификација 454 Субвенције 
приватним предузећима, 4541 Текуће субвенције приват-
ним предузећима 200.000,00 динара (словима: двеста-
хиљададинара и 00/100) и  економска класификација 481 
Дотације невладиним организацијама, 4819 Дотације ос-
талим непрофитним институцијама  100.000,00 динара 
(словима: стохиљададинара и 00/100) и 

- Програм  1204 Систем јавног информисања, Програм-
ска активност  1001  Остваривање и унапређивање јавног 
интереса у области јавног информисања, функционална 
класификација 830 Услуге емитовања и штампања, из-
вор финансирања  01 00 Приходи из буџета,    економскa 
класификацијa 481 Дотације невладиним организација-
ма, 4819 Дотације осталим непрофитним институција-
ма 1.500.000,00 (словима: једанмилионпетстотинахиља-
дадинара  и 00/100). 

2. Одобрено повећање апропријација код Покрајинског секре-
таријата за културу и јавно информисање  по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве,  у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке  1. овог решења, реализо-
ваће се путем јавног конкурса за: 

- подршку културној делатности националних мањина-на-
ционалних заједница  у износу од 2.500.000,00 динара; 

- подршку  развоју књижевног стваралаштва и издавашт-
ва националних мањина-националних заједница  у изно-
су од 1.000.000,00 динара и

- суфинансирање пројеката производње медијских садр-
жаја у области јавног информисања  на језицима  на-
ционалних мањина-националних заједница  у износу од 
1.500.000,00 динара. 



Страна 568 - Броj 13 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 16. март 2016.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу и јавно инфор-
мисање и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења,  Покрајински секретаријат за  
културу и јавно информисање након спроведеног јавног конкурса, 
преузеће обавезу у складу са законом, на основу писаног уговора, 
или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

5.  Ово  решење објавиће се у  ‘’Службеном листу АП Војводине. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-17
Нови Сад, 16. март 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

302.

На основу члана 69. ст 2. и  4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015), 
члана 8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист 
АПВ”, број 54/2015) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади  („Службени лист АПВ”, брoj  37/14),  
Покрајинска влада ,  на   седници одржаној 16. марта 2016. године,     
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за  2016. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 08 - Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања  01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
15-Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Програм  1303 
Развој спортске инфраструктуре,  Програмска активност  1001 
Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала 
и тренажних центара, функционална класификација 810-Услуге 
рекреације и спорта, извор финансирања 01 00 Приходи из буџе-
та, економске класификације 481 Дотације невладиним организа-
цијама, 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама, из-
нос од 20.000.000,00 динара (словима: двадесетмилионадинара и 
00/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији 
за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
у износу од 20.000.000,00 динара, а  периодично право потрошње 
– квота, увећава се почевши од другог квартала 2016. године  (од-
носно од планског периода  април-јун  2016. године), након спро-
веденог јавог конкурса. 

2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског се-
кретаријата за спорт и омладину, по основу употребе средстава 
текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из става 1. овог решења, намењено је за суфи-
нансирање одржавања (санација и адаптација) и опремања спорт-
ских објеката у Аутономној покрајини Војводини,  по процедури 
која се спроводи  у јавном поступку, односно по критеријумима, 
условима и поступку утврђеним  јавним конкурсом. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за спорт и омладину и По-
крајински секретаријат за финансије. Повећање апропријација из 
тачке 2. овог решења. 

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину у складу са законом, преузеће обавезу на осно-
ву писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије 
није законом прописано.

5.  Oвог  решењe ће се  објавити у  ‘’Службеном листу АП 
Војводине. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-18
Нови Сад, 16. март 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

303.

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
ској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014), покрајински секре-
тар за привреду, запошљавање и равноправност полова, доноси

ОДЛУКУ

Јавни конкурс за доделу средстава предузетницима, микро и 
малим правним лицима за субвенционисање трошкова набавке ма-
шина и/или опреме број: 133-401-2012/2016-02, објављен 24.02.2016. 
године у „Службеном листу АПВ“, број 8/2016, се ПОНИШТАВА.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

БРОЈ: 133-401-212-1/2016-02
ДАТУМ:  10.03.2016. године

Покрајински секретар
Мирослав Васин,с.р.

304.

 На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Сл. лист АПВ“ бр. 37/2014) и члана 10. По-
крајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. 
годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2015), Покрајински секретаријат 
за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем 
тексту: Секретаријат), р а с п и с у ј е 

JАВНИ КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, 

МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА 
НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ

број: 133-401-1309/2016-02

Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном изно-
су од 75.000.000,00 динара, обезбеђена Покрајинском скупштин-
ском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину.

Јавни конкурс за доделу средстава представља основ за до-
бијање de minimis државне помоћи.

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства су намењена за субвенционисање трошкова набавке 
машина и/или опреме ради осавремењивања процеса произ-
водње, стабилизације производње, инвестирања у нова и савре-
мена средства за рад и производњу, у циљу развоја привреде и 
предузетништва у Аутономној Покрајини Војводини.

Средства за субвенционисање трошкова набавке машине и/или 
опреме одобравајусе на основу достављеног предрачуна или по-
нуде добављача/продавца односно предуговора са продавцем за 
куповину машине и/или опреме.
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Достављени предрачун, понуда или предуговор морају да 
садрже искључиво износ вредности машине и/или опреме (са 
ПДВ), без трошкова испоруке, монтаже, обуке, царинских трош-
кова и других зависних трошкова.

ВИСИНА СРЕДСТАВА

Висина субвенције утврђује се у износу од највише 50% од уку-
пне вредности машине и/или опреме (са ПДВ) из достављеног 
предрачуна или понуде добављача/продавца односно предуговора 
са продавцем за куповину машине и/или опреме. Износ одобрених 
средстава може бити нижи од траженог износа, али не мањи од 
500.000,00 динара, нити већи од 2.000.000,00 динара (са ПДВ).

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Право да конкуришу имају предузетници, микро и мала правна 
лица (у даљем тексту: Учесници конкурса) ради унапређења своје 
делатности, јачања конкурентности и капацитета под следећим 
условима:

• да су регистровани најмање годину дана пре расписи-
вања Конкурса и имају седиште на територији Аутоном-
не покрајине Војводине;

• да уредно уплаћују обавезе јавних прихода;
• да до сада нису користили средства Секретаријата за 

субвенционисање трошкова набавке машина и опреме у 
2013, 2014. и 2015. години.

Учесник конкурса може да учествује на Јавном конкурсу са нај-
више једном пријавом.

Подносиоци пријаве који до објављивања овог конкурса нису 
испунили претходну уговорну обавезу према Секретаријату, 
биће изузети од права на доделу средстава.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ

1) Попуњен, потписан и печатом оверен образац пријаве на Јав-
ни конкурс са изјавом о тачности података на насловној страни 
обрасца;

2) Предрачун или понуда добављача/продавца односно преду-
говор са продавцем, за куповину машине и/или опрему (са дату-
мом после 22. јануара 2016. године);

3) Извод о регистрованим подацима привредног субјекта из 
Агенције за привредне регистре – АПР (оригинал или фотоко-
пија);

4) Уверење надлежне организационе јединице пореске управе 
(Министарства финансија) да је Учесник конкурса измирио све 
доспеле обавезе јавних прихода закључно са 31. децембром 2015. 
године (или после тог датума);

5) Попуњена, потписана и печатом оверена писмена изјава о 
раније примљеним de minimis државним помоћима;

6) Попуњена, потписана и печатом оверена писмена изјава 
Учесника конкурса да има запослену особу/е са инвалидитетом и 
Решење о процењеној радној способности (ако Учесник конкурса 
има запослену особу/е са инвалидитетом).

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о додели средстава доноси Покрајински секретар за 
привреду, запошљавање и равноправност полова на предлог ко-
мисије.

Предности приликом одлучивања имају Учесници конкурса:
• који обављају производну делатност;
• којима су оснивачи жене и/или који су у власништву или 

већинском власништву жена;
• који запошљавају особе са инвалидитетом.

Одлука о додели средстава биће објављена на сајту Секрета-
ријата.

Секретаријат ће након доношења Одлуке, контактирати само 
Учеснике конкурса којима су средства одобрена.

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Учесник конкурса којем средства буду одобрена дужан је да 
приликом потписивања уговора са Секретаријатом достави:

- гаранцију банке за добро извршење посла у вредности 
износа субвенције са роком трајања који је двоструко 
дужи од уговорне обавезе и 

- једну бланко соло меницу регистровану у пословној ба-
нци са меничним овлашћењем.

Учесник конкурса којем су додељена средства, закључиће уго-
вор са Секретаријатом којим ће бити регулисана међусобна права 
и обавезе, као и начин правдања одобрених средстава.

Правна лица организована као привредно друштво (ДОО, АД, 
ОД и командитно друштво) у обавези су да пре закључења Угово-
ра, отворе наменски рачун код Управе за трезор.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Пријава на Јавни конкурс се подноси искључиво на конкурс-
ном обрасцу који је саставни део Јавног конкурса и који се може 
преузети на сајту Секретаријата: www.spriv.vojvodina.gov.rs (Кон-
курси → Јавни позиви) и са припадајућом документацијом, дос-
тавља у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат 
за привреду, запошљавање и равноправност полова, Булевар Ми-
хајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком на лицу коверте: НЕ 
ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ИЗ ОБЛАСТИ 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА, путем поште или лично преко писарнице 
покрајинских органа управе (у времену од 900 до 1400 часова).

Рок за слање поштом или предају пријаве на писарницу је 21. 
март 2016. године.

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.

Упутство у вези са Јавним конкурсом налази се на сајту Секре-
таријата www.spriv.vojvodina.gov.rs (Конкурси → Јавни позиви), а 
додатне информације могу се добити радним даном и у Секрета-
ријату, на број телефона 021/487-4072.

Напомена:

Учесници конкурса од 22. фебруара 2016. године који је по-
ништен Одлуком Секретара од 10. марта 2016. године, за учешће 
на овом конкурсу, морају да поднесу нову пријаву са следећом 
документацијом:

*) Потписана и печатом оверена писмена изјава (на мемо-
рандуму фирме) да је Учесник конкурса до 4. марта 2016. 
године, доставио пријаву по конкурсу за доделу средста-
ва предузетницима, микро и малим правним лицима за 
субвенционисање трошкова машина и/или опреме број: 
133-401-212/2016-02 од 22. фебруара 2016. године, који 
је поништен Одлуком Секретара од 10. марта 2016. годи-
не;

1) Попуњен, потписан и печатом оверен образац пријаве на 
Јавни конкурс са изјавом о тачности на првој страни (у 
складу са новим условима конкурса);

2) Предрачун или понуда добављача/продавца односно 
предуговор са продавцем машине и/или опреме (уколи-
ко се разликују у односу на оне из првобитно поднете 
пријаве на конкурс од 22.2.2016. године, у складу са но-
вим условима конкурса);

Документација из тачке 3), 4), 5), и 6) биће преузета из првобит-
но поднете пријаве. 

305.

 На основу члана 15. став 5. Закона о обављању саветодавних и 
стручних послова у области пољопривреде („Службени гласник 
РС”, број 30/10), покрајински секретар за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство доноси
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П Р А В И Л Н И К
О ОБРАСЦУ И САДРЖИНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ
КАРТИЦЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ САВЕТОДАВЦА,

 КАО И НАЧИНУ ЊЕНОГ КОРИШЋЕЊА, 
ИЗДАВАЊА И ПОНИШТАВАЊА

Члан 1.

Овим правилником прописује се образац и садржина иденти-
фикационе картице, као и начин њеног коришћења, издавања и 
поништавања. 

Члан 2.

Садржина идентификационе картице дата је у обрасцу  Иден-
тификациона картица пољопривредног саветодавца, који је од-
штампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 3.

Идентификациона картица је правоугаоног облика, димензија 
65 пута 95 милиметара, израђена на хартији дебљине 120 г/м² и 
заштићена ПВЦ провидним омотом. 

Члан 4.

1) у горњем  левом  углу налази се грб Републике Србије, а у 
горњем десном горњем углу - грб  АП Војводине а на средини, 
између грбова - текст, који гласи: 

«Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за пољопривреду водопривреду и 

шумарство,

ПОЉОПРИВРЕДНИ САВЕТОДАВАЦ»; 

2) испод тог текста,с десне стране - место за фотографију пољоприв-
редног саветодавца, димензија 25 пута 30 милиметара, преко које се 
у доњем левом углу утискује печат  покрајинског секретаријата на-
длежног за послове пољопривреде (у даљем тексту Секретаријат). 

3) испод места за фотографију, једно испод другог, исписане 
су речи:

(1) „ИМЕ”- са означеним местом за уписивање имена 
пољопривредног саветодавца; 

(2) „ПРЕЗИМЕ” - са означеним местом за уписивање прези-
мена пољопривредног саветодавца; 

(3) „Број и датум решења о издавању лиценце”-са означе-
ним местом за уписивање броја и датума решења о изда-
вању лиценце; 

(4) „Послодавац” - са означеним местом за уписивање 
пословног имена и седишта послодавца. 

Полеђина идентификационе картице садржи:

1) у горњем делу, на средини, реч: «ОБЛАСТИ» са означе-
ним местом за уписивање области у којој пољопривред-
ни саветодавац обавља саветодавне послове; 

2) испод тога, налази се текст који гласи: 

„У вршењу саветодавних послова, пољопривредни саветодавац 
има права и дужности утврђене законом којим се уређује обављање 
саветодавних и стручних послова у области пољопривреде. 

Приликом престанка радног односа, односно престанком ва-
жења лиценце картицу вратити издаваоцу.”; 

3) испод тог текста, на левој страни, у загради, уписане су 
речи: „датум издавања”, изнад којих је означено место за 
уписивање датума издавања идентификационе картице; 

4) испод тог текста, на средини, налази се место означено 
за печат органа који издаје идентификациону картицу 

(„ПСП”), а десно место - означено за потпис секретара 
који је надлежан за послове пољопривреде, испод којег 
је уписана реч: „секретар”; 

5) испод тога, у доњем делу лево, налази се место означено 
за својеручни потпис пољопривредног саветодавца ис-
под кога су, у загради, уписане речи: „својеручни пот-
пис”. 

Члан 5.

Пољопривредни саветодавац је власник идентификационе кар-
тице и у вршењу саветодавних послова у пољопривреди носи је 
са собом. 

Идентификациона картица користи се приликом идентифика-
ције и доказивања својства пољопривредног саветодавца. 

Члан 6.

Идентификациона картица издаје се подношењем захтева 
датог у прилогу  Захтев за издавање идентификационе карти-
це, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни 
део (у даљем тексту: Прилог), а који Секретаријату подноси фи-
зичко лице које испуњава услове, у складу са законом којим се 
уређује обављање саветодавних и стручних послова у области 
пољопривреде. 

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се: 
1) фотокопија радне књижице; 
2) доказ о уплаћеној административној такси, у складу са 

законом којим се уређују републичке административне 
таксе; 

3) две фотографије величине 25 пута 30 милиметара. 

Идентификациона картица издаје се, након провере испуње-
ности услова, у складу са законом којим се уређује обављање 
саветодавних и стручних послова у области пољопривреде и за-
коном којим се уређује општи управни поступак. 

Члан 7.

Пољопривредни саветодавац који изгуби, оштети или на други 
начин остане без идентификационе картице, без одлагања, огла-
шава идентификациону картицу неважећом у „Службеном листу 
АП Војводине” и Секретаријату подноси захтев, дат у Прилогу, 
ради издавања нове идентификационе картице. 

Пољопривредни саветодавац, уз захтев из става 1. овог члана, 
подноси доказ о оглашавању. 

Члан 8.

У случају престанка важења лиценце, односно престанка рад-
ног односа пољопривредни саветодавац враћа идентификациону 
картицу Секретаријату ради њеног поништавања, у складу са 
законом којим се уређује обављање саветодавних и стручних 
послова у области пољопривреде и законом којим се уређује 
општи управни поступак. 

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у Службеном листу АП Војводине.

ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ПОЉОПРИВРЕДУ,  
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМAРСТВО

БРОЈ: 104-031-62/2016-08
ДАТУМ: 03. март 2016.

Покрајински  секретар
Бранислав Богарошки , с.р.
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POQOPRIVREDNI
SAVETODAVAC

IME     ...............................................................................

Broj i datum re{ewa o izdavawu licence

.............................................................................................

Poslodavac

.............................................................................................

PREZIME     ....................................................................

Republika Srbija

Autonomna pokrajina Vojvodina

Pokrajinski sekretarijat
za poqoprivredu, vodoprivredu

i {umarstvo

OBLAST

.............................................................................................

.............................................................................................

U vr{ewu svetodavnih poslova poqoprivredni 

savetodavac ima prava i du`nosti utvr|ene 

zakonom kojim se ure|uje obavqawe savetodavnih 

i stru~nih poslova u oblasti poqoprivrede.

Prilikom prestanka radnog odnosa, odnosno 

prestankom va`ewa licence karticu vratiti 

izdavaocu.

.....................................                .........................................

   (Datum izdavawa)                  Pokrajinski sekretar

PSP

......................................

(Svojeru~ni potpis)
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021- 487 44 27 

Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,  
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

290. Покрајинска уредба о изменама и допунама По-
крајинске уредбе о грађевинском земљишту у јавној 
својини Аутономне покрајине Војводине;

291. Решење о давању сагласности на Финансијске из-
вештаје Гаранцијског фонда Аутономне покрајине 
Војводине за 2015. годину;

292. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Позоришног музеја Војводине за 2016. годину;

293. Решење о давању сагласности на Програм рада Позо-
ришног музеја Војводине за 2016. годину;

294. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 
2016. годину;

295. Решење о давању сагласности на програм рада  По-
крајинског завода за заштиту споменика културе за 
2016. годину;

296. Решење о употреби средстава сталне буџетске резер-
ве број: 401-1516/2016-1;

297. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-746/2016-12;

298. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-746/2016-13;

299. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-746/2016-14;

300. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-746/2016-15;

301. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-746/2016-17;

302. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-746/2016-18.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

303. Одлука о поништењу Јавног конкурса за доделу сред-
става предузетницима, микро и малим правним лици-
ма за субвенционисање трошкова набавке машина и/
или опреме;

304. Јавни конкурс за доделу средстава предузетницима, 
микро и малим правним лицима за субвенционисање 
трошкова набавке машина и/или опреме.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

305. Правилник о обрасцу и садржини идентификационе 
картице пољопривредног саветодавца, као и о начину 
коришћења, издавања и поништавања.
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