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На основу члана 22. став 4., а у вези са чланом 10. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине 
за 2016. годину („Сл. лист АП Војводине“, бр 54/2015 и 54/2016) 
и члана 15. и 16 став 2.  Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Сл. лист АП Војводине“, бр. 37/2014, 54/2014 
- др. одлука и 37/16), покрајински секретар  д о н о с и  

ПРАВИЛНИК

O ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,

ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ
МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  И СУФИНАНСИРАЊЕ
ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

У АПВ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ

Члан 1.

Овим правилником уређују се начин и критеријуми распо-
ређивања средстава за финансирање и суфинансирање основних 
и средњих школа у АПВ које реализују двојезичну наставу (у 
даљем тексту: двојезичне школе).

Средства из става 1. овог члана користе се за:

1. набавку опреме у функцији реализације двојезичне на-
ставе и

2. финансирање извршилаца који реализују двојезич-
ну наставу, трошкова материјала за образовање, струч-
ног усавршавања запослених – обука наставног кадра (у 
земљи и иностранству), трошкова набавке стручне лите-
ратуре и дидактичког материјала,  годишње чланарине 
за лиценцу Кембриџ центра и чланарине за међународну 
матуру – ИБ као и свих других трошкова у функцији ре-
ализације двојезичне наставе. 

Средства за намене из става 2. овог члана, обезбеђују се у буџе-
ту Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: буџет АП 
Војводине) и воде се на посебном буџетском разделу Покрајин-
ског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице (у даљем тексту: Покрајински 
секретаријат).

Члан 2.

Право на доделу средстава имају установе основног и средњег 
образовања које су добиле сагласност Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство) за 
извођење двојезичне наставе;

Члан 3.

Двојезичне школе из члана 1. овог правилника финансирају 
се, односно суфинансирају путем конкурса који Покрајински се-
кретаријат расписује најмање једном годишње (у даљем тексту: 
конкурс), у складу са финансијским планом Покрајинског секре-
таријата.

Конкурс садржи податке о називу акта на основу којег се рас-
писујe конкурс, висини укупних средстава предвиђених за до-
делу по конкурсу, о томе ко може да се пријави на конкурс и за 
које намене, те критеријуме на којима ће се заснивати оцењивање 
пријава на конкурс, односно висина и намена средстава која се 
расподељују, начин и рок за подношење пријава на конкурс, као и 
друге податке који су значајни за спровођење конкурса. 

Члан 4.

Конкурс се објављује на званичној интернет страници По-
крајинског секретаријата, у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“ и у једном од јавних гласила које покрива 
целу територију АП Војводине. 

Конкурс се може објавити и на језицима националних мањи-
на-националних заједница који су у службеној употреби у раду 
органа АП Војводине.

Члан 5.

Пријава на конкурс подноси се у писменој форми на јединстве-
ном обрасцу који се објављује на интернет страници Покрајин-
ског секретаријата и који садржи опис, циљ и финансијски план 
програма односно пројекта с роком његовог завршетка. 

Члан 6.

Уз пријаву на конкурс, подноси се следећа документација:

1) фотокопија акта којим се доказује добијена сагласност 
Министарства;

2) невезана понуда-предрачун за програмске трошкове, на-
бавку опреме (калкулација трошкова).

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца 
пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и информа-
ције.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 

Члан 7.

Покрајински секретар надлежан за послове образовања (у 
даљем тексту: покрајински секретар) образује Комисију за спро-
вођење конкурса за доделу средстава за основне и средње школе 
у АПВ које реализују двојезичну наставу (у даљем тексту: Ко-
мисија).

Комисија разматра поднете пријаве на конкурс. 

Комисија утврђује испуњеност прописаних услова на конкурсу.

Након разматрања поднетих пријава на конкурс, Комисија са-
чињава образложени предлог за доделу средстава и доставља га 
покрајинском секретару.
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Члан 8.

Покрајински секретар разматра предлог Комисије и решењем 
одлучује о расподели средстава корисницима. 

Решење из става 1. овог члана јесте коначно. 

Решење из става 1. овог члана с табеларним прегледом, који 
садржи податке о додели средстава, објављује се на интернет пре-
зентацији Покрајинског секретаријата. 

Покрајински секретаријат ће о резултатима конкурса, када 
процени да је то неопходно и писмено обавестити подносиоце 
пријава.

Члан 9.

Приликом одређивања висине средстава за доделу, примењују 
се следећи критеријуми за намене из члана 1. став 2. тачка 1. овог 
правилника:

- Број двојезичких одељења;
- Број наставних предмета који се предају двојезично.

Приликом одређивања висине средстава за доделу, примењују 
се следећи критеријуми за намене из члана 1. став 2. тачка 2. овог 
правилника:

- Број наставника који учествују у двојезичној настави;
- Број ученика у двојезичној настави;
- Оправданост  у смислу даљег развијања двојезичне на-

ставе (лиценца Кембриџ центра и/или међународна ма-
тура)

Члан 10.

Обавезу за доделу средстава Покрајински секретаријат преузи-
ма на основу уговора, у смислу закона којим се уређује буџетски 
систем.

Члан 11.

Корисник је дужан да додељена средства користи наменски и 
законито, а неутрошена средства да врати у буџет АП Војводине.

 
Корисник је у обавези да поднесе извештај о коришћењу сред-

става, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од утврђеног рока за 
реализацију намене, за коју су средства додељена, с припадајућoм 
документацијом коју су оверила одговорна лица.

Корисник је у обавези да добијена средства врати у буџет АП 
Војводине, уколико се утврди да се средства не користе за реали-
зацију намене за коју су додељена.

Уколико корисник не достави извештај из става 2. овог члана, 
губи право да конкурише за расподелу средстава с новим програ-
мима односно пројектима.

У случају сумње да додељена средства у појединим случајеви-
ма нису наменски коришћена, Покрајински секретаријат ће по-
кренути поступак пред покрајинским органом управе надлежним 
за буџетску инспекцију, ради контроле наменског и законитог ко-
ришћења средстава.

Члан 12.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник o додели буџетских средстава Покрајинског секрета-
ријата за образовање, управу и националне заједнице за финан-
сирање и суфинансирање пројекта Покрајинске владе „Увођење 
двојезичке наставе на српском и енглеском језику у установе об-
разовања и васпитања на територији АП Војводине” број: 128-
451-1112/2015-02 од 24.04.2015. године.

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у ‚‘Служ-
беном листу Аутономне покрајине Војводине‘‘, а објавиће се и 
на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне мањине - националне 
заједнице.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ УПРАВУ И 

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-451-3506/2016-01 
Нови Сад, 10.10.2016. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

Михаљ Њилаш,с.р.
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На основу члана 3. Правилника o додели буџетских средста-
ва покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице за финансирање  и 
суфинансирање основхих и средњих школа у АПВ које реализују 
двојезичну наставу, број 128-451-3506/2016-01 од 10.10.2016. го-
дине, а у вези сa Покрајинском скупштинском одлуком о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист 
АПВ“, бр. 54/15 и 54/16), Покрајински секретаријат за образовање, 
прописе, управу и националне мањине - националне заједнице (у 
даљем тексту: Секретаријат) расписује 

КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  И СУФИНАНСИРАЊЕ
ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА У АПВ 

КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ 
У 2016. ГОДИНИ

Конкурс се расписује на износ средстава обезбеђених По-
крајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покраји-
не Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/15 
и 54/16.) на посебном разделу Секретаријата за финансирање и 
суфинансирање основних и средњих школа у АПВ које реализују 
двојезичну наставу у 2016. години (у даљем тексту: двојезичне 
школе)  у износу од 4.560.000,00 и то:

1) за oсновно образовање
- програмски трошкови у функцији реализације двојези-

чне наставе (финансирање извршилаца који реализују 
двојезичну наставу, трошкови материјала за образовање, 
стручног усавршавања запослених – обука наставног ка-
дра у земљи и иностранству, трошкови набавке струч-
не литературе и дидактичког материјала, као и свих дру-
гих трошкова у функцији реализације двојезичне наста-
ве 1.235.000,00 динара,

- набавка опреме у функцији реализације  двојезичне на-
ставе  950.000,00 динара, 

2) за средње образовање
- програмски трошкови у функцији реализације двојези-

чне наставе (финансирање извршилаца који реализују 
двојезичну наставу, трошкови материјала за образовање, 
стручног усавршавања запослених – обука наставног ка-
дра у земљи и иностранству, трошкови набавке стручне 
литературе и дидактичког материјала, годишње чланари-
не за лиценцу Кембриџ центра и чланарине за међународ-
ну матуру – ИБ, као и свих других трошкова у функцији 
реализације двојезичне наставе  1.805.000,00 динара,

- набавка опреме у функцији реализације  двојезичне на-
ставе 570.000,00динара. 

Корисник је дужан да приликом набавке услуга и опреме по-
ступа у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (‚‘Служ-
бени гласник РС ‚‘, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
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Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са лик-
видним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 
2016. годину.

УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Подносиоци захтева 

Право на доделу средстава имају установе основног и средњег 
образовања које су добиле сагласност Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство) за 
извођење двојезичне наставе.

2. Критеријуми расподеле средстава

Приликом одређивања висине средстава за програмске трош-
кове у функцији реализације двојезичне наставе, примењују се 
следећи критеријуми: 

- број наставника који учествују у двојезичној настави,
- број ученика у двојезичној настави,
- оправданост  у смислу даљег развијања двојезичне на-

ставе.

Приликом одређивања висине средстава за набавку опреме у 
функцији реализације двојезичне наставе, примењују се следећи 
критеријуми: 

- број двојезичних одељења  и
- број наставних предмета који се предају двојезично.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

Захтеви за доделу средстава подносе се на јединственом кон-
курсном обрасцу Секретаријата.  Комплетна конкурсна докумен-
тација може се преузети од _10.10.2016. године на интернет адре-
си Секретаријата www.puma.vojvodina.gov.rs

Захтеви се достављају путем поште на адресу: Покрајински се-
кретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
- националне заједнице са назнаком „Конкурс за двојезичну на-
ставу “, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или се под-
носе лично, предајом у писарници покрајинских органа управе у 
Новом Саду (у приземљу зграде Покрајинске владе). 

Уз пријаву на конкурс, подноси се следећа  документација:

• фотокопија акта којим се доказује добијена сагласност 
Министарства, 

• невезана понуда-предрачун за програмске трошкове, на-
бавку опреме (калкулација трошкова).

Рок за подношење пријава за Конкурс  је  24.10. 2016. године. 

Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по по-
треби, затражи додатну документацију и информације, односно 
да за доделу средстава одреди испуњење потребних услова.

Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

Резултати Конкурса ће бити објављени на интернет презента-
цији Секретаријата. 

Заинтересована лица додатне информације у вези Конкурса 
могу добити у Секретаријату на телефон  021/487 4819, 487 4512, 
487 4157, 487 4262 и 487 4451.

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш,с.р.) 
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На основу члана 3. Правилника о додели буџетских средста-
ва Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу 
и националне мањине-националне заједнице за финансирање и 
суфинансирање активности, програма и пројеката националних 

савета националних мањина у области основног и средњег обра-
зовања («Службени лист АПВ“, бр. 9/16) а у вези са Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војво-
дине за 2016. годину («Службени лист АПВ“, бр. 54/15 и 54/16),      
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине - националне заједнице расписује

КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
АКТИВНОСТИ, ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 
У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Конкурс се расписује за финансирање и суфинансирање актив-
ности, програма и пројеката националних савета националних 
мањина у области развоја и подизања квалитета основног обра-
зовања на језицима/говору националних мањина- националних 
заједница у Аутономној покрајини Војводини.

I. РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

Конкурс се расписује на износ од 250.000,00 динара.

Средства се додељују за финансирање и суфинансирање актив-
ности, програма и пројеката националних савета националних 
мањина у области развоја и подизања квалитета основног обра-
зовања на језицима/говору националних мањина – националних 
заједница у Аутономној покрајини Војводини, намењених наро-
чито за 

- дотирање припремe и израдe тестова и задатака на 
мањинским језицима, за такмичења на свим нивоима, од 
општинског, преко регионалног до републичког, у орга-
низацији Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије.

II. УСЛОВИ И ПРАВИЛА КОНКУРСА

1. Право да учествују на конкурсу имају национални савети 
националних мањина са седиштем на територији Аутономне 
покрајине Војводине, и то за активности, програме и пројекте у 
области развоја и подизања квалитета основног образовања на 
језицима/говору националних мањина – националних заједница 
у Аутономној покрајини Војводини.

2. Поднете пријаве разматра Комисија коју именује покрајински 
секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – 
националне заједнице (у даљем тексту: покрајински секретар).

3. Комисија неће узети у разматрање неблаговремене и непот-
пуне пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених 
лица, као ни пријаве које нису предмет Конкурса.

4. Приликом одлучивања о додели средстава узеће се у обзир 
критеријуми дефинисани Правилником о додели буџетских сред-
става Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу 
и националне мањине - националне заједнице за финансирање и 
суфинансирање активности, програма и пројеката националних 
савета националних мањина у области основног и средњег обра-
зовања и то: 

- Одговор на тему пројекта (циљеви и активности пројек-
та су у складу са приоритетима конкурса, циљеви пројек-
та су јасни, конкретни и оствариви, активности су реалне 
и адекватне за постизање циљева)

- Утицај предложеног пројекта (величина циљне гру-
пе, степен укључености циљне групе којој је пројекат 
намењен, видљивост пројекта, одрживост резултата 
пројекта)

- Компетентност предлагача и досадашње искуство (доса-
дашња искуства у реализацији пројеката који доприносе 
унапређењу образовно-васпитног рада).

5. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице (у даљем тексту: Се-
кретаријат) задржава право да од подносиоца пријаве по потреби 
затражи додатну документацију и информације, односно да за до-
делу средстава одреди испуњење додатних услова.
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6. Пријаве и приложена документација се не враћају подносио-
цима.

7. Решење о расподели средстава доноси покрајински секретар, 
на основу предлога Комисије.

8. Решење покрајинског секретара је коначно и против решења 
се не може уложити правни лек.

9. Резултати Конкурса се објављују на сајту Секретаријата, при 
чему Секретаријат није у обавези да образложи своје одлуке. 

10. Са подносиоцима пријава којима су одобрена средства, Се-
кретаријат ће закључити уговор о финансирању односно суфинан-
сирању активности по основу кога ће средства бити исплаћена.

 
III. НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

1. Рок за подношење пријава је 24.10.2016. године.

2. Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима 
Секретаријата.

3. Конкурсна документација се може преузети од 10.10.2016. 
године на web адреси Секретаријата : www.puma.vojvodina.gov.rs

4. Пријаве на Конкурс се подносе на српском језику или на јези-
ку/говору националне мањине - националне заједнице који је у 
службеној употреби у Аутономној покрајини Војводини.

5. Пријаве се подносе лично, предајом на писарници покрајин-
ских органа покрајинске управе у Новом Саду (зграда Покрајин-
ске владе) или се упућују поштом на адресу:

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине – националне заједнице

 21000 Нови Сад
 Булевар Михајла Пупина 16
 СА НАЗНАКОМ: ЗА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И 

СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ,    
 ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА НАЦИОНАЛНИХ САВЕ-

ТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У 
 ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш,с.р.) 

1015.

На основу члана 6. став 1. Правилника о условима регресирања 
превоза ученика средњих школа у АП Војводини („Службени 
лист АПВ“, бр.39/15), а у вези са Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину 
(„Службени лист АПВ“, бр. 54/15 и 54/16), Покрајински секрета-
ријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - на-
ционалне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) расписује   

КОНКУРС  
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА

УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 
2016. ГОДИНЕ

Конкурс се расписује на износ средстава обезбеђених По-
крајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покраји-
не Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/16 и 
54/16 ) на посебном разделу Секретаријата за регресирање пре-
воза ученика средњих школа у АП Војводини за период септем-
бар-децембар 2016. године у износу од 70.800.000,00 динара.   

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са лик-
видним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 
2016. годину.

УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Подносиоци пријаве 

Корисници који имају право да учествују у расподели сред-
става су општине и градови на територији Аутономне покрајине 
Војводине.

2. Критеријуми расподеле средстава

Критеријуми расподеле средстава по Правилнику о условима 
регресирања превоза ученика средњих школа у АП Војводини 
(„Службени лист АПВ“, бр.39 /15), су:

• број ученика средњих школа са подручја општине или 
града који свакодневно путују од места становања до 
школе и

• степен развијености општине или града у Аутономној 
покрајини  Војводини, утврђен актом Владе Републике 
Србије.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријаве за доделу средстава подносе се на јединственом кон-
курсном обрасцу Секретаријата (са прилозима). Комплетна кон-
курсна документација може се преузети од 10. октобра 2016. го-
дине на web адреси  Секретаријата: www.puma.vojvodina.gov.rs

Подносилац пријаве, уз Пријаву, треба да приложи:

• Прилог бр. 1 - Табела са основним подацима у вези 
регресирања превоза ученика средњих школа,  

• Прилог бр. 2 - Списак ученика-путника средњих школа 
у међуградском саобраћају у школској 2016/2017 години 
на подручју општине/града  и

• Прилог бр. 3 - Финансијски план регресирања превоза 
ученика средњих школа у општини/граду са проценом 
потребних средстава за 2016. годину.

Пријаве се достављају путем поште на адресу: Покрајински се-
кретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
- националне заједнице са назнаком ‘’За конкурс - регресирање 
превоза ученика’’, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
или се подносе лично, предајом у писарници покрајинских органа 
управе у Новом Саду (у приземљу зграде Покрајинске владе). 

Рок за подношење пријава на Конкурс је  24. октобар 2016. го-
дине. 

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по по-
треби, затражи додатну документацију и информације односно 
да за доделу средстава одреди испуњење потребних услова.

Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

Резултати конкурса ће се објавити на интернет страници Се-
кретаријата.

Додатне информације у вези Конкурса могу  се добити у Секре-
таријату на телефон 021/487 4262 и 487 4502

Покрајински секретар
Nyilas Mihály  

(Михаљ Њилаш,с.р.)

1016.

На основу члана 2. Одлуке о додели средстава Покрајинског 
секретаријата за финансије у 2016. години за учешће у суфинан-
сирању Пројеката који се финансирају из фондова Европске уније 
(„Службени лист АПВ“, број  55/2016) Покрајински секретаријат 
за финансије расписује
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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ

СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ У 2016. ГОДИНИ
ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА

КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

На основу члана 2. Одлуке о додели средстава Покрајинског 
секретаријата за финансије у  2016. години за учешће у суфи-
нансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске 
уније(„Службени лист АПВ“, број  55/2016)  (у даљем тексту: Од-
лука  ),  а у складу са средствима опредељеним  Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине 
за 2016. годину („Службени лист АПВ“, број: 54/2015 и 54/2016) и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије 
за 2016. годину,  Покрајински секретаријат за финансије (у даљем 
тексту: Секретаријат)  додељује бесповратна средства у укупном 
износу до 20.000.000,00 динара (словима: двадесетмилионадина-
ра и 00/100) за учешће у суфинансирању пројекaта на територији 
Аутономне покрајине Војводине који се финансирају из фондова 
Европске уније (у даљем тексту: Пројекат).

Додела средстава по Јавном конкурсу за доделу средстава По-
крајинског секретаријата за финансије у 2016. години за учешће у 
суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европ-
ске уније  (у даљем тексту: Јавни конкурс ) вршиће се у складу 
са Одлуком.

I) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

Право учешћа на Јавном конкурсу има правно лице  (у даљем 
тексту: Субјект)  чије је седиште на територији Аутономне по-
крајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина) под условом 
да је уговорна страна на Пројекту, односно да је носилац Пројекта 
или партнер на Пројекту и да није директни или индиректни ко-
рисник буџета АП Војводине. 

Изузетно, уколико се Пројекат финансира у оквиру прве ком-
поненте Инструмента за претприступну помоћ Европске уније, 
право учешћа на Јавном конкурсу  има јединица локалне само-
управе под условом да пре подношења Пријаве прибави миш-
љење покрајинског секретаријата надлежног за област на коју се 
Пројекат односи да је за ту јединицу локалне самоуправе утврђе-
на обавеза обезбеђења буџетских средстава у 2016. години, као 
финансирање националног доприноса у спровођењу финансијске 
помоћи Европске уније. 

Субјект може да конкурише искључиво за средства која му не-
достају за суфинансирање сопственог буџета на Пројекту, а не и 
буџета других партнера на Пројекту. 

За учешће у суфинансирању једног Пројекта максимално се 
може доделити 3.000.000,00 динара. 

Један субјект може  да конкурише за више Пројеката. 

За индиректне кориснике буџета локалне самоуправе пријаву 
подноси надлежна јединица локалне самоуправе. 

II НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ 
КОНКУРС

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“ и у дневним, односно недељним новинама  и 
то на српском језику и на језику националне мањине - националне 
заједнице који је у службеној употреби у раду покрајинских орга-
на, а који покрива целу територију Аутономне покрајине Војводи-
не, као и на интернет страници Секретаријата.

Пријава се подноси у писменој форми у једном примерку на  
адресу: Покрајински секретаријат за финансије, 21000 Нови Сад, 
Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком: „Пријава на Јавни кон-
курс“.

Рок за подношење Пријава почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања Јавног конкурса  у „Службеном листу Ауто-
номне покрајине Војводине“.

Средства се додељују до износа наведеног у Јавном конкурсу, а 
крајњи рок за подношење Пријава  jeсте 30. новембар 2016. године.

У случају да се средства Субјектима доделе пре истека рока 
из претходног става, Секретаријат ће о томе дати обавештење на 
својој интернет страници. 

III)  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА И ДОДЕЛА 
СРЕДСТАВА

Поступак Јавног конкурса спроводи Комисија коју  решењем 
именује руководилац Секретаријата.

Комисија пристигле Пријаве разматра сукцесивно до закљу-
чења Јавног конкурса, односно  до доделе целокупног износа 
средстава предвиђених Јавним конкурсом.

Комисија врши вредновање поднетих Пријава у складу са чла-
ном 9. Одлуке, на основу следећих критеријума:

1. значај Пројекта; 
2. обезбеђеност дела средстава који је потребан на име су-

финансирања Пројекта;
3. степен развијености јединице локалне самоуправе на 

чијој се територији Пројекат реализује; 
4. континуитет у реализацији других Пројеката и
5. оцена  квалитета поднете документације.

Секретаријат неће доделити средства ако је: 

1. Пријава поднета за Пројекат који се не финансира из 
фондова Европске уније;

2. Пријава поднета од стране неовлашћеног Субјекта;
3. Пријаву поднео Субјект који није уговорна страна на 

Пројекту, односно није носилац Пројекта или партнер на 
Пројекту, изузев Пријаве поднете од Субјекта из члана 3. 
став 2. ове одлуке;

4. Пријаву поднео  Субјект који не конкурише  за средства 
за суфинансирање сопственог буџета на Пројекту;

5. Пријаву поднео Субјект који није испунио претходне 
уговорне обавезе према Секретаријату;

6. Пријава неблаговремена и
7. ако Пријава није поднета на утврђеном обрасцу. 

Секретаријат задржава право да од Субјекта који је поднео 
Пријаву, по потреби, затражи додатну документацију и инфор-
мације.

О додели средстава решењем одлучује руководилац  Секрета-
ријата. 

Решење о додели средстава руководиоца Секретаријата је 
коначно.

Секретаријат са Субјектом закључује  уговор о додели средста-
ва којим се регулишу  међусобна права и обавезе.  

Секретаријат ће  резултате  Јавног конкурса   објавити на својој 
интернет страници. 

Конкурсна документација се не враћа. 

Средства ће се додељивати по редоследу пријема потпуних 
Пријава  до доделе износа  средстава    опредељених  Покрајин-
ском скупштинском одлуком о буџету Аутономне  покрајине 
Војводине за 2016 годину за ову намену. 

IV) ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ 

Субјект на Јавни конкурс  подноси следећу документацију: 
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1. попуњен образац Пријаве на Јавни конкурс Покрајинског 
секретаријата за финансије у  2016. години за учешће у 
суфинансирању пројеката који се финансирају из фондо-
ва Европске уније (у даљем тексту: Пријава) потписан и 
оверен од стране одговорног лица Субјекта;

2. оверени превод уговора на српски језик од стра-
не овлашћеног судског тумача, којим се доказује да је 
Субјект који конкурише за средства уговорна страна на 
Пројекту, односно да је носилац Пројекта или партнер 
на Пројекту, као и оверен превод на српски језик буџета 
Пројекта и извора финансирања прихваћених од стране 
регулаторног тела, а за јединице локалне самоуправе из 
члана 3. став 2. Одлуке мишљење покрајинског секрета-
ријата надлежног за област на коју се Пројекат односи, 
да је за ту јединицу локалне самоуправе утврђена обаве-
за обезбеђења буџетских средстава у 2016. години; 

3. фотокопију потврде  о пореском идентификационом 
броју (ПИБ-у);

4. фотокопију  акта о оснивању и фотокопију потврде  о ре-
гистрацији код надлежног органа, осим за јединице ло-
калне самоуправе;

5. фотокопију обрасца Оверени потписи лица овлашћених 
за заступање – ОП образац;

6. потврду о измиреним пореским обавезама не старију од 
30 дана издату од надлежне Пореске управе при Минис-
тарству финансија Републике Србије и

7. потврду о измиреним пореским обавезама не старију од 
30 дана издату од надлежне локалне пореске админи-
страције.

Јединица локалне самоуправе из члана 3. став 2. Одлуке под-
носи и :

1. фотокопију акта о оснивању и фотокопију потврде о 
регистрацији  правног лица надлежног за реализацију 
Пројекта и 

2. фотокопију плана набавки у 2016. години правног лица 
надлежног за реализацију Пројекта. 

V) КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ

Субјект  подноси  Пријаву на обрасцу П1.

Јединица локалне самоуправе за Пројекат који се финансира у 
оквиру прве компоненте Инструмента за претприступну помоћ 
Европске уније (члан 3. став 2. Одлуке) Пријаву подноси на об-
расцу П2.

Пријаву потписује и оверава овлашћено лице Субјекта. 

Обрасци пријава и Одлука могу се преузети са интернет стра-
нице Секретаријата http://www.psf.vojvodina.gov.rs  или у просто-
ријама Секретаријата, на адреси Нови Сад, Булевар Михајла Пу-
пина 16, спрат III, канцеларија број 45.

VI) СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Субјект којем средства буду  додељена, изузев јединице локал-
не самоуправе, дужан је да у року од десет  дана од дана пот-
писивања уговора са Секретаријатом достави Секретаријату две 
бланко менице са меничним овлашћењем уписаним у регистар 
код Народне банке Србије.

Уколико је одобрени износ средстава већи од  650.000,00 дина-
ра, а Субјект не припада јавном сектору, односно није наведен у 
акту Републике Србије којим су утврђени корисници јавних сред-
става, уместо бланко менице доставља Секретаријату гаранцију 
или авалирану меницу пословне банке са роком важности од нај-
мање  6 месеци од рока завршетка Пројекта. 

Све детаљније информације могу се добити у просторијама 
Секретаријата, позивом на следеће бројеве телефона: 021/487-47-
20, 021/487-47-26, 021/487-43-27 и 021/457-719, као и електронским 
путем на e-mail: dragan.buric@vojvodina.gov.rs  и  miodrag.zakic@
vojvodina.gov.rs 

ПОКРАЈИНСКА СЕКРЕТАРКА
Смиљка Јовановић,с.р.

1017.

На основу чл. 15. и 16. став 2, а у вези с чланом  40. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука и 37/2016), покрајински 
секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност 
доноси

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

КРАТКОРОЧНИХ ПРОЈЕКАТА 
ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА 

ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У АУТОНОМНОЈ
ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРАВИЛНИКА

Члан 1.

Овим правилником утврђују се критеријуми, мерила и посту-
пак предлагања и избора краткорочних пројеката од посебног ин-
тереса за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини (у 
даљем тексту: АП Војводина), које финансира или суфинансира 
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистра-
живачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат).

Финансијска средства за ову намену предвиђена су буџетом 
АП Војводине, а обим средстава утврђује се финансијским пла-
ном Секретаријата.

Члан 2.

У оквиру програма истраживања, биће реализовани кратко-
рочни пројекти од посебног интереса за одрживи развој у АП 
Војводини.

Сматраће се да је посебан интерес изражен у случајевима када 
постоји ургентна потреба за истраживањем или мониторингом 
у вези са:

- проблемима насталим као последица елементарних не-
погода или климатских промена које непосредно утичу 
на безбедност и здравље становништва или којима се уг-
рожава функционалност значајних елемената привред-
ног система;

- интензивним истраживањем узрока и мера ради одређи-
вања одговарајућих метода и методологија, како би се 
унапредили стратешки пројекти значајни за одрживи 
развој;

- краткорочним пилот-истраживањима од посебног инте-
реса за припрему међународних пројеката, који ће се фи-
нансирати из фондова Европске уније.

Члан 3.

Пријаву с предлогом пројекта подносе регистроване научно-
истраживачке организације с територије АП Војводине, у скла-
ду са Законом о научноистраживачкој делатности, уз сагласност 
научног, односно, наставно-научног већа. Уколико реализација 
пројекта подразумева учешће више научноистраживачких ор-
ганизација, уз пријаву се доставља сагласност научног, односно, 
наставно-научног већа свих учесница на пројекту. 

Пројекте изузетно могу пријавити и друге институције које се 
баве научноистраживачким радом, а према посебној одлуци Се-
кретаријата.

Начин финансирања научноистраживачких пројеката треба да 
одговара пројектованој буџетској години.

Рок за реализацију пројекта јесте најдуже 12 месеци.
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Члан 4.

За остваривање пројектног финансирања, Секретаријат за те-
кућу годину расписује јавни конкурс у коме се научноистражи-
вачке организације обавештавају о условима за пријављивање 
пројеката. 

Члан 5.

Секретаријат може одбацити следеће пријаве:

- непотпуне пријаве пројеката;
- пријаве које имају неисправне носиоце података (у пи-

тању су пријаве које се подносе у електронској форми) с 
подацима о пријави пројекта;

- пријаве које садрже нетачне податке о члановима 
пројектног тима; 

- пријаве које нису предате у року дефинисаном јавним 
конкурсном.

Члан 6.

Предлог пројекта оцењује стручни савет из научне области 
којој припада тема пројекта, а уколико пројекат има интердис-
циплинарни карактер, оцењују га стручни савети из релевантних 
области. Стручни савет може предложити подносиоцу пријаве 
промену садржаја предлога пројекта (нпр. план активности, обим 
и садржај рада, опис очекиваних резултата).

Коначну одлуку о прихватању предлога пројеката доноси по-
крајински секретар, имајући у виду значај пројекта за одрживи 
развој у АП Војводини. Покрајински секретар може донети од-
луку о прихватању предлога пројекта и без мишљења стручног 
савета.

Секретаријат закључује уговор о реализацији прихваћених 
предлога пројекта са свим научноистраживачким организација-
ма које су пријављене као учеснице на пројекту.

Члан 7. 

Општи критеријуми за оцену предложених научноистражи-
вачких пројеката јесу:

- оправданост предложених истраживања;
- применљивост резултата пројекта;
- компетентност истраживачког тима;
- компетентност руководиоца пројекта;
- опремљеност реализатора пројекта:
- значај пројекта за одрживи развој АП Војводине.

II

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА
ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У 

АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

Члан 8.

Организације из члана 3. став 1. овог правилника конкуришу 
за извођење пројеката на начин и у роковима утврђеним јавним 
конкурсом.

Члан 9.

Пријава пројекта треба да садржи:

- опште, административне податке;
- предмет, садржај и циљ истраживања;
- стање истраживања у области;
- планиране резултате пројекта и могућност применљи-

вости резултата пројекта;
- предлог истраживачког тима и предлог броја истражи-

вачких месеци;

- податке о компетентности истраживача;
- податке о инфраструктурној подршци за реализацију 

пројекта;
- детаљан финансијски план трошкова за реализацију 

пројекта.

Јавним конкурсом могу се утврдити и други подаци, односно 
прилози који се достављају уз пријаву, а битни су за одлучивање 
приликом избора пројеката.

Образац пријаве прописује Секретаријат.

Члан 10.

У извођењу пројеката могу учествовати сви истраживачи с 
територије АП Војводине, у складу са Законом о научноистра-
живачкој делатности. Истраживачи морају имати картон научног 
радника, као део јединствене базе података истраживача у АП 
Војводини.

Истраживачки тим мора да има најмање три реализатора. 

Члан 11.

Пројектом непосредно управља руководилац пројекта.

Руководилац пројекта мора имати титулу доктора наука и на-
учну афирмацију у области из које се пројекат предлаже. 

Руководилац пројекта из области природно-математичких 
наука, техничких наука, области технологије и заштите живот-
не средине, области биотехнологије и пољопривреде и области 
медицинских наука мора имати најмање два рада публикована у 
часописима са SCI листе (са импакт фактором). 

Руководилац пројекта из области друштвених и хуманистич-
ких наука, спортских наука и правних и економских наука мора 
имати најмање један рад публикован у часопису са SCI листе (са 
импакт фактором) или најмање три рада у водећем часопису на-
ционалног значаја (М51).

Руководилац пројекта не може бити научни радник који је у 
претходних шест година био два или више пута руководилац 
пројеката по овом програму/конкурсу.

Руководилац пројекта је одговоран за тачност наведених пода-
така у пријави, за реализацију пројекта, као и за тачност инфор-
мација и извештаја о реализацији пројекта.

Пријаву пројекта потписују руководилац пројекта и одговорно 
лице организације која пријављује пројекат, као и одговорна лица 
свих институција учесника на пројекту.

Члан 12.

Наставна и научна звања кореспондирају на следећи начин:

- редовни професор = научни саветник;
- ванредни професор = виши научни сарадник;
- доцент = научни сарадник;
- асистент = истраживач сарадник;
- сарадник у настави = истраживач приправник. 

Звања између високих школа струковних студија и научних, 
кореспондирају на следећи начин: 

- професор струковних студија = виши научни сарадник;
- предавач с докторатом = научни сарадник;
- предавач без доктората = истраживач сарадник.    

Члан 13.

Истраживач ком у току периода реализације пројекта престане 
радни однос због одласка у пензију, може наставити да учествује 
у пројекту или да руководи пројектом за који је одобрено финан-
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сирање, уз сагласност научног, односно наставног научног већа и 
уз сагласност директора института/декана факултета, при чему 
може бити ангажован на пројекту, с нула истраживач месеци.

Члан 14.

За истраживаче учеснике у извођењу пројекта, који користе 
одсуство више од три месеца, финансирање се обуставља до њи-
ховог повратка.

Руководилац пројекта обавезује се да промене наведене у ставу 
један овог члана, као и све промене радног ангажовања (на при-
мер: одлазак у пензију, промена организације запослења, одлазак 
у иностранство), пријави Секретаријату у року од 15 дана од да-
нанастанка промене.

II ФИНАНСИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

Члан 15.

Средства Секретаријата у оквиру пројектног суфинансирања 
могу бити намењена за:

- исплату месечних примања (не више од три истраживач-
ка месеца);

- трошкове набавке репроматеријала и потрошног мате-
ријала;

- трошкове набавке ситније опреме за научну инфраструк-
туру; 

- трошкове путовања ради реализације пројектних задата-
ка;

- трошкове услуга других лица (висина средстава за кате-
горију „услуге других лица” може да износи до 20% од 
укупно опредељених средстава за пројекат);

- режијске трошкове (нпр. интернет, телефон) максимално 
до 5% од укупне финансијске вредности пројекта.

Висина месечне накнаде утврђује се према цени истраживач-
ког месеца Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Владе Републике Србије, у складу с наставно-научном компетен-
цијом истраживача.

Категоризацију истраживача одређује Секретаријат, као уку-
пан број поена продукције у последњих пет година, не рачунајући 
текућу годину, а на основу података из картона научног радника.

Члан 16.

Реализација пројекта прати се на основу периодичних из-
вештаја и завршног извештаја, који се регулишу уговором између 
Секретаријата и институција које реализују пројекат.

Извештаји из става 1. овог члана подносе се на обрасцима чију 
садржину прописује Секретаријат.

За податке наведене у извештају одговарају руководилац 
пројекта и одговорно лице организације која пријављује пројекат.

Одлуку о прихватању периодичних извештаја доноси по-
крајински секретар, а према потреби и на основу претходно при-
бављеног мишљења стручног савета.

Члан 17.

Одобрена финансијска средства ће се исплаћивати у ратама 
прецизираним уговором, а након прихватања периодичних из-
вештаја, у складу с приливом средстава у буџет АП Војводине.

Члан 18.

Истраживање се оцењује на основу поређења остварених и 
планираних резултата у складу с поднетом пријавом пројекта.

У случајевима давања нетачних података о реализацији проје-
ката, прикривања стварног стања рада на пројекту, као и у слу-
чају да се пројекат не реализује, покрајински секретар ‒ поред 

покретања законом дефинисаних мера ‒ може да тражи повратак 
средстава и да одговорна лица лиши права учествовања или руко-
вођења на пројектима Секретаријата.

III

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Правилник ступа на снагу када га потпише покрајински секре-
тар за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Ступањем на снагу овог правилника, престаје да важи Правил-
ник о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката 
од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини 
Војводини од 19. јануара 2016. године.

Нови Сад, 03. октобар 2016. године 
Број: 142-451-3508/2016-01

Покрајинсkи секретар
проф. др Зоран Милошевић,с.р.

1018.

На основу члана 10. раздео 12, члана 20. став 1, чл. 21, 22. став 4, 
чл. 25. и 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутоном-
не покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ”, 
бр. 54/2015 и 54/2016) и члана 4. Правилника о критеријумима за 
финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за 
одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини, Покрајински 
секретаријат за за високо образовање и научноистраживачку де-
латност расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КРАТКОРОЧНИХ ПРОЈЕКАТА
ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ 
У 2016. ГОДИНИ

1.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-
траживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат) финан-
сираће краткорочне пројекте од посебног интереса за одрживи 
развој у АП Војводини.  

Сматраће се да је посебан интерес изражен у случајевима када 
постоји потреба за истраживањем или мониторингом у вези са:

- проблемима насталим као последица елементарних не-
погода или климатских промена које непосредно утичу 
на безбедност и здравље становништва, или којима се 
угрожава функционалност значајних елемената прив-
редног система;

- интензивним истраживањем узрока и мера ради одређи-
вања одговарајућих метода и методологија, да би се уна-
предили стратешки пројекти значајни за одрживи развој;

- краткорочним пилот-истраживањима од посебног инте-
реса за припрему међународних пројеката, који ће се фи-
нансирати из фондова Европске уније.

За ове намене, финансијским планом Секретаријата планирано 
је да се издвоји укупно 20.000.000,00 динара, при чему је макси-
малан износ по пројекту ‒ 1.000.000,00 динара.

2.

Финансијске обавезе реализоваће се у складу с могућностима 
буџета АП Војводине.

3.

Конкурс је отворен од датума расписивања конкурса до 25. ок-
тобра 2016. године.
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4.

Пријаве за финансирање краткорочних пројеката од посебног 
интереса за одрживи развој у АП Војводини могу поднети ре-
гистроване научноистраживачке организације с територије АП 
Војводине, а изузетно ‒ према посебној одлуци Секретаријата ‒ и 
друге институције с територије АП Војводине, које се баве науч-
ноистраживачком делатношћу, у складу с Правилником о крите-
ријумима за финансирање краткорочних пројеката од посебног 
интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини.

Пријаве и потребна документација подносе се у затвореној ко-
верти, с назнаком „за учешће на јавном конкурсу за финансирање 
краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој 
у АП Војводини”, на адресу: 

 Покрајински секретаријат за за високо образовање и на-
учноистраживачку делатност

 Булевар Михајла Пупуна 16
 21108 Нови Сад

Образац пријаве може се преузети на интернет страници Се-
кретаријата (http://apv-visokoobrazovanje.gov.rs) и доставља се у 
два примерка и у електронској форми.

На поменутој интернет страници налази се и текст Правил-
ника о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката 
од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини 
Војводини.

Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу с јав-
ним конкурсом и Правилником о критеријумима за финансирање 
краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој 
у Аутономној покрајини Војводини.

Контакт особа за додатне информације:
Ивана Момчиловић
број телефона: 021/487-45-50
e-mail: ivana.momcilovic@vojvodina.gov.rs 

1019.

На основу члана 15. и члана 16. став 2, а у вези с чланом 40, 
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 ‒ др. одлука и 37/16),

Покрајински секретар за високо образовање и научноистражи-
вачку делатност доноси:

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, 
ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ УСТАНОВА 

СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРАВИЛНИКА

Члан 1.

Овим правилником уређују се критеријуми, начин и услови за 
расподелу буџетских средстава намењених за текуће поправке и 
одржавања зграда, објеката и опреме установа студентског стан-
дарда (у даљем тексту: установе) чији је оснивач Аутономна по-
крајина Војводина.

Члан 2.

Текуће поравке и одржавање зграда, објаката и опреме обух-
ватају: 

1) Текуће поправке и одржавање зграда и објеката:

- зидарске радове; 
- столарске радове;
- молерске радове;
- радове на крову;
- радове на водоводу, канализацији и санитаријама;
- радове на централном грејању;
- радове на електричним инсталацијама;
- радови на комуникацијским инсталацијама;
- остале услуге, улључујући и материјале за текуће по-

правке и одржавање зграда и објеката.

2) Текуће поправке и одржавање опреме.

Члан 3.

Финансијска средства за суфинансирање текућих поправки и 
одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стан-
дарда предвиђена су буџетом Аутономне покрајине Војводине, а 
износ се утврђује финансијским планом Покрајинског секрета-
ријата за високо образовање и научноистраживачку делатност (у 
даљем тексту: Секретаријат).

Члан 4.

Финансијска средства за суфинансирање текућих поправки и 
одржавања зграда, објеката и опреме установа студентског стан-
дарда додељују се путем јавног конкурса који расписује Секре-
таријат најмање једанпут годишње, а који је отворен за текућу 
годину.

Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу бр. 2, чију садржину 
утврђује Секретаријат. Овај образац може се преузети на званич-
ној интернет презентацији Секретаријата. 

Подносилац пријаве, уз Образац бр. 2, треба да приложи:

- пројектно-техничку документацију са описом радова, 
предмером и предрачуном трошкова;

- фотокопију регистрације установе у надлежном органу;
- фотокопију потврде о пореском идентификационом 

броју.

Члан 5.

Секретаријат образује Комисију за спровођење конкурса (у 
даљем тексту: Комисија). 

Комисија доставља образложени предлог расподеле финан-
сијских средстава покрајинском секретару који потом доноси ре-
шење о расподели средстава.

II

КРИТЕРИЈУМИ, ПОСТУПАК ИЗБОРА И УСЛОВИ ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ 

ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА, ОБЈЕКАТА И 
ОПРЕМЕ

Члан 6.

Право учешћа на јавном конкурсу имају установе студентског 
стандарда чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, које 
су носиоци права коришћења зграда, објеката и опреме.

Члан 7.

Конкурс садржи податке о намени средстава која се распо-
дељују конкурсом, податке о критеријумима и условима конкур-
са, начину пријављивања, рок за подношење пријаве на конкурс, 
одлучивање по захтевима, као и друге податке који су значајни за 
спровођење конкурса.
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Члан 8. 

Расподела финансијских средстава установама утврдиће се на 
основу следећих критеријума:

1) година градње зграде и објекта;
2) врста и значај планираних радова за побољшање услова 

рада и пословања установе;
3) укупни трошкови потребни за реализацију;
4) износ средстава који се тражи од Секретаријата;
5) процењени ризици због квара или недостатака на сред-

ствима за рад и објектима (налази, записници инспекције 
и других органа);

6) досадашња улагања;
7) квалитет конкурсне документације.

Члан 9. 

Приоритет у расподели средстава за суфинансирање текућих 
поправки и одржавања зграда, објеката и опреме имаће следећи 
радови:

1) санација хаварије на зградама и објектима, настале под 
утицајем елементарних непогода или због старости згра-
да или објеката установа;

2) санација хаварије на грејним, санитарним, водоводним, 
канализационим, струјним и другим инсталацијама и по-
стројењима у згради или објекту установе; 

3) текуће поправке и одржавање којима се побољшава 
енергетска ефикасност зграда и објеката установе. 

Члан 10.

Решење о одобравању суфинансирања доноси покрајински се-
кретар за високо образовање и научноистраживачку делатност, 
према критеријумима из чл. 8. и 9. овог правилника, на предлог 
Комисије.

Изузетно, покрајински секретар за високо образовање и науч-
ноистраживачку делатност може решењем одобрити финансијска 
средства и без предлога Комисије, у случајевима ванредних и не-
предвиђених околности.

Секретаријат може од подносиоца пријаве, по потреби, затра-
жити додатну документацију или информације.

Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавестити 
подносиоце пријава.

Члан 11.

Неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене пријаве, 
пријаве које су поднела неовлашћена лица и пријаве које нису 
предмет овог конкурса ‒ неће се разматрати.

Члан 12. 

Обавезу за доделу средстава Секретаријат преузима на основу 
уговора, у складу са законом. Овим уговором ће бити регулисани 
међусобна права и обавезе уговорних страна. 

Уговор се закључује у року од 15 дана од дана доношења ре-
шења из члана 10, став 1. и 2.

Установа се обавезује да обезбеди неопходне законске и друге 
услове за почетак реализације радова за које су одобрена средства. 

Члан 13.

Установа је дужна да средства користи искључиво за намене 
за која су она додељена, а да неутрошена средства врати у буџет 
Аутономне покрајине Војводине.

За извођење радова неопходних за реализацију намене за коју 
су средства и додељена, у вредности изнад износа који је у складу 
са Законом ослобођен јавних набавки, установе примењују по-
ступак јавних набавки, у складу с прописима који регулишу тај 
поступак.

Члан 14.

Секретаријат прати и контролише реализацију суфинансирања 
текућих поправки и одржавања на основу писмених извештаја с 
потребном документацијом, које су установе дужне да поднесу у 
року од 15 дана од дана завршетка радова. Потребна документа-
ција обавезно садржи: записник о примопредаји радова, који су 
потписале обе уговорне стране, доказ о извршеној уплати (овере-
ни извод Управе за трезор) и рачун (окончану ситуацију).

Уколико установа којој су додељена средства не испуни усло-
ве из члана 12, став 2. и 3, Секретаријат може ставити ван сна-
ге решење о одобравању средстава односно раскинути уговор о 
суфинансирању и средства преусмерити другим пријављеним 
установама. 

Ако додељена средства нису наменски коришћена, Секрета-
ријат ће покренути поступак пред покрајинским органом управе 
надлежним за буџетску инспекцију, ради контроле законитог и 
наменског коришћења средстава. 

Ако установа не достави извештај о наменском коришћењу 
средстава или ако не испоштује рок из става 1. овог члана, Секре-
таријат ће покренути поступак о повраћају додељених средстава 
у буџет Аутономне покрајине Војводине.

III

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу када га потпише покрајински 
секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност. 

Ступањем на снагу овог правилника, престаје да важи Пра-
вилник о критеријумима за суфинансирање текућих поправки и 
одржавање зграда, објеката и опреме у установама студентског 
стандарда чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина (пре-
чишћен текст), број: 114-451-84/2015-04, од 11. фебруарa 2015. го-
дине.

Нови Сад, 29. септембар 2016. године
Број: 142-454-159/2016-02

Покрајинсkи секретар
Проф. др Зоран Милошевић,с.р.

1020.

На основу члана 10. раздео 12, чл. 20, 21, 22, 25. и 26. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине 
за 2016. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/15 и 54/16) и члана 
4. Правилника о критеријумима за суфинансирање текућих по-
правки и одржавања зграда, објеката и опреме установа студент-
ског стандарда чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина,

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-
траживачку делатност расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ 
И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, 

ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ 
СТАНДАРДА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА ЗА 2016. ГОДИНУ
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1.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-
траживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат), у складу 
с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2016. годину, суфинансираће текуће по-
правке и одржавање зграда, објеката и опреме установа студент-
ског стандарда чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина. 
За ове намене одобрено је укупно 6.000.000,00 динара. Финан-
сијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним могућности-
ма буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину. Право 
учествовања на овом конкурсу имају установе студентског стан-
дарда чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина. 

2.

Средства се расподељују за суфинансирање текућих поправ-
ки и одржавања зграда, објеката и опреме установа студентског 
стандарда чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.

3.

Расподела финансијских средстава установама утврдиће се на 
основу следећих критеријума:

1) година градње зграде и објекта;
2) врста и значај планираних радова за побољшање услова 

рада и пословања установе;
3) укупни трошкови потребни за реализацију;
4) износ средстава који се тражи од Секретаријата;
5) процењени ризици због квара или недостатака на сред-

ствима за рад и објектима (налази, записници инспекције 
и других органа);

6) досадашња улагања;
7) квалитет конкурсне документације.

4.

Приоритет у расподели средстава за суфинансирање текућих 
поправки и одржавање зграда, објеката и опреме имаће следећи 
радови:

1) санација хаварије на зградама и објектима, настале под 
утицајем елементарних непогода или због старости згра-
да или објеката установа;

2) санација хаварије на грејним, санитарним, водоводним, 
канализационим, струјним и другим инсталацијама и по-
стројењима у згради или објекту установе; 

3) текуће поправке и одржавање којима се побољшава 
енергетска ефикасност зграда и објеката установе.

5.

Подносилац пријаве, уз попуњен Образац бр. 1, треба да при-
ложи:

1) пројектно-техничку документацију са описом радова, 
предмером и предрачуном трошкова;

2) фотокопију регистрације установе у надлежном органу;
3) фотокопију потврде о пореском идентификационом 

броју. 
6.

Пријаве се подносе на Обрасцу бр. 1 који се може преузети 
на званичној интернет презентацији Секретаријата http://apv-
visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs. Пријаве с потребном докумен-
тацијом подносе се на адресу: Покрајински секретаријат за висо-
ко образовање и научноистраживачку делатност, 21108 Нови Сад, 
Булевар Михајла Пупина 16.

Kонкурс је отворен од дана објављивања дo 21. октобра 2016. 
године.

Конкурс се објављује у „Службеном листу АПВ”, у једном од 
јавних гласила које покрива целу територију Аутономне покраји-
не Војводине и на интернет страници Секретаријата.

О додели средстава одлучује покрајински секретар за високо 
образовање и научноистраживачку делатност, на предлог Коми-
сије за спровођење конкурса која разматра пристигле пријаве. 
Изузетно, покрајински секретар за високо образовање и научно-
истраживачку делатност може решењем одобрити финансијска 
средства и без предлога поменуте комисије, у случајевима ван-
редних и непредвиђених околности. Секретаријат може од под-
носиоца пријаве, по потреби, затражити додатну документацију 
или додатне информације. 

Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавестити 
подносиоце пријава. 

За текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме ус-
танова високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина 
Војводина, чија је вредност изнад износа који је Законом о јав-
ним набавкама ослобођен јавних набавки, примењује се поступак 
јавних набавки, односно додела средстава у складу с прописима 
којима се регулишу јавне набавке. 

Неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене пријаве, 
пријаве које су поднела неовлашћена лица и пријаве које нису 
предмет овог конкурса ‒ неће се разматрати.

Контакт особа за додатне информације: Марина Ристић, број 
телефона: 021/487-4519; е-mail: Мarina.Ristic@vojvodina.gov.rs. 

1021.

На основу члана 15. и члана 16. став 2, а у вези са чланом 40, По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службе-
ни лист АПВ” број 37/14,  54/14 ‒ др. одлука и 37/16), покрајински 
секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност 
доноси:

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ
И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ

УСТАНОВА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРАВИЛНИКА

Члан 1.

Овим правилником уређују се критеријуми, начин и услови за 
расподелу буџетских средстава намењених за текуће поправке и 
одржавања зграда, објеката и опреме установа високог образо-
вања (у даљем тексту: установе) чији је оснивач Аутономна по-
крајина Војводина.

Члан 2.

Текуће поравке и одржавање зграда, објаката и опреме обух-
ватају: 

1) Текуће поправке и одржавање зграда и објеката:

- зидарске радове; 
- столарске радове;
- молерске радове;
- радове на крову;
- радове на водоводу, канализацији и санитаријама;
- радове на централном грејању;
- радове на електричним инсталацијама;
- радове на комуникацијским инсталацијама;
- остале услуге и материјале за текуће поправке и одржа-

вање зграда и објеката.
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2) Текуће поправке и одржавање опреме.

Члан 3.

Финансијска средства за суфинансирање текућих поправки и 
одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образо-
вања предвиђена су буџетом Аутономне покрајине Војводине, а 
износ средстава утврђује се Финансијским планом Покрајинског 
секретаријата за високо образовање и научноистраживачку де-
латност (у даљем тексту: Секретаријат).

Члан 4.

Финансијска средства за суфинансирање текућих поправки и 
одржавања зграда, објеката и опреме установа високог образовања 
додељују се путем јавног конкурса који расписује Секретаријат 
најмање једанпут годишње, а који је отворен за текућу годину.

Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу бр. 2, чију садржину 
утврђује Секретаријат. Овај образац се може преузети на званич-
ној интернет презентацији Секретаријата. 

Подносилац пријаве, уз Образац бр. 2, треба да приложи:

- пројектно-техничку документацију са описом радова, 
предмером и предрачуном трошкова;

- фотокопију регистрације установе код надлежног органа;
- фотокопију потврде о пореском идентификационом 

броју.

Члан 5.

Секретаријат образује Комисију за спровођење конкурса (у 
даљем тексту: Комисија). 

Комисија доставља образложени предлог расподеле финан-
сијских средстава покрајинском секретару, који доноси решење 
о расподели средстава.

II

КРИТЕРИЈУМИ, ПОСТУПАК ИЗБОРА И УСЛОВИ ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ 

ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА, ОБЈЕКАТА И 
ОПРЕМЕ

Члан 6.

Право учешћа на јавном конкурсу имају установе високог об-
разовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, које су 
носиоци права коришћења зграда, објеката и опреме.

Члан 7.

Конкурс садржи податке о намени средстава која се распо-
дељују конкурсом, податке о критеријумима и условима конкур-
са, начину пријављивања, рок за подношење пријаве на конкурс, 
одлучивање по захтевима, као и друге податке који су од значаја 
за спровођење конкурса.

Члан 8. 

Расподела финансијских средстава установама утврдиће се на 
основу следећих критеријума:

1) година градње зграде и објекта;
2) врста и значај планираних радова за побољшање услова 

рада и пословања установе;
3) укупни трошкови потребни за реализацију;
4) износ средстава који се тражи од Секретаријата;
5) процењени ризици због квара или недостатака на сред-

ствима за рад и објектима (налази, записници инспекције 
и других органа);

6) досадашња улагања;
7) квалитет конкурсне документације.

Члан 9. 

Приоритет у расподели средстава за суфинансирање текућих 
поправки и одржавања зграда, објеката и опреме имаће следећи 
радови:

1) санација хаварије на зградама и објектима, настале под 
утицајем елементарних непогода или због старости згра-
да или објеката установа;

2) санација хаварије на грејним, санитарним, водоводним, 
канализационим, струјним и другим инсталацијама и по-
стројењима у згради или објекту установе; 

3) текуће поправке и одржавање којима се побољшава 
енергетска ефикасност зграда и објеката установе; 

4) текуће поправке и одржавање опреме од значаја за нес-
метано одвијање наставног процеса установе.

Члан 10.

Решење о одобравању суфинансирања доноси покрајински се-
кретар за високо образовање и научноистраживачку делатност, 
према критеријумима из члана 8. и 9. овог правилника, на пред-
лог Комисије за спровођење конкурса.

Изузетно, покрајински секретар за високо образовање и науч-
ноистраживачку делатност може решењем одобрити финансијска 
средства и без предлога Комисије у случајевима ванредних и не-
предвиђених околности.

Секретаријат може од подносиоца пријаве, по потреби, затра-
жити додатну документацију или информације.

Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити 
подносиоце пријава.

Члан 11.

Неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене пријаве, 
пријаве поднете од стране неовлашћених лица и пријаве које нису 
предмет Конкурса неће се разматрати.

Члан 12. 

Обавезу за доделу средстава Секретаријат преузима на основу 
уговора у складу са законом. Овим уговором ће бити регулисана 
међусобна права и обавезе уговорних страна. 

Уговор се закључује у року од 15 дана од дана доношења ре-
шења из члана 10, став 1. и 2.

Установа се обавезује да обезбеди неопходне законске и друге 
услове за почетак реализације радова за које су одобрена средства. 

Члан 13.

Установа је дужна да средства користи искључиво за намене за 
које су она додељена, а неутрошена средства врати буџету Ауто-
номне покрајине Војводине.

За извођење радова неопходних за реализацију намене, за коју 
су средства додељена, у вредности изнад износа који је у складу 
са Законом ослобођен јавних набавки, установе примењују по-
ступак јавних набавки, у складу с прописима који регулишу тај 
поступак.

Члан 14.

Секретаријат прати и контролише реализацију суфинансирања 
текућих поправки и одржавања на основу писмених извештаја с 
потребном документацијом, које су установе дужне да поднесу у 
року од 15 дана од дана завршетка радова. Потребна документа-
ција обавезно садржи: записник о примопредаји радова, који су 
потписале обе уговорне стране, доказ о извршеној уплати (овере-
ни извод Управе за трезор) и рачун (окончану ситуацију).
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Уколико установа којој су додељена средства не испуни усло-
ве из члана 12, став 2. и 3, Секретаријат може ставити ван сна-
ге решење о одобравању средстава односно раскинути уговор о 
суфинансирању и средства преусмерити другим пријављеним 
установама. 

Ако додељена средства нису наменски коришћена, Секрета-
ријат ће покренути поступак пред покрајинским органом управе 
надлежним за буџетску инспекцију, ради контроле законитог и 
наменског коришћења средстава. 

Ако установа не достави извештај о наменском коришћењу 
средстава или ако не испоштује рок из става 1. овог члана, Секре-
таријат ће покренути поступак о повраћају додељених средстава 
у буџет АП Војводине.

III

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу када га потпише покрајински 
секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност.

 
Ступањем на снагу овог правилника, престаје да важи Правил-

ник о критеријумима за суфинансирање текућих поправки и одр-
жавање зграда, објеката и опреме у установама високог образо-
вања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина (пречишћен 
текст), број: 114-454-34/2015-04 од 12. фебруара 2015. године.

Нови Сад, 06. oктобар 2016. године
Број: 142-454-162/2016-02

Покрајинсkи секретар
проф. др Зоран Милошевић,с.р.

1022.

На основу члана 10. раздео 12, члана 20, 21, 22, 25. и 26. По-
крајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2016. годину (‚‘Службени лист АПВ‘‘, број: 54/15 и 
54/16) и члана 4. Правилника о критеријумима за суфинансирање 
текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме уста-
нова високог образовања чији је оснивач Аутономна Покрајина 
Војводина, Покрајински секретаријат за високо образовање и на-
учноистраживачку делатност расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ
И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ

УСТАНОВА ВИСОКОГ  ОБРАЗОВАЊА 
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ЗА 2016. ГОДИНУ

1.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научно-
истраживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат) ће, у 
складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Ауто-
номне покрајине Војводине за 2016. годину, суфинансирати те-
куће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа 
високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војво-
дина. За ове намене одобрена су средства у укупном износу од 
29.800.000,00 динара. Реализација финансијских обавеза вршиће 
се у складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне по-
крајине Војводине за 2016. годину. Право учествовања на Конкур-
су имају установе високог образовања чији је оснивач Аутономна 
Покрајина Војводина. 

2.

Средства се расподељују за суфинансирање текућих поправки 
и одржавања зграда, објеката и опреме установа високог образо-
вања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.

3.

Расподела финансијских средстава установама утврдиће се на 
основу следећих критеријума:

1) година градње зграде и објекта;
2) врста и значај планираних радова за побољшање услова 

рада и пословања установе;
3) укупни трошкови потребни за реализацију;
4) износ средстава који се тражи од Секретаријата;
5) процењени ризици због квара или недостатака на сред-

ствима за рад и објектима (налази, записници инспекције 
и других органа);

6) досадашња улагања;
7) квалитет конкурсне документације.

4.

Приоритет у расподели средстава за суфинансирање текућих 
поправки и одржавање зграда, објеката и опреме имаће следећи 
радови:

1) санација хаварије на зградама и објектима настале под 
утицајем елементарних непогода или због старости згра-
да или објеката установа;

2) санација хаварије на грејним, санитарним, водоводним, 
канализационим, струјним и другим инсталацијама и по-
стројењима у згради или објекту установе; 

3) текуће поправке и одржавање којима се побољшава 
енергетска ефикасност зграда и објеката установе; и 

4) текуће поправке и одржавање опреме од значаја за нес-
метано одвијање наставног процеса установе.

5.

Подносилац пријаве, уз попуњен Образац бр. 2, треба да при-
ложи:

1) пројектно-техничку документацију са описом радова, 
предмером и предрачуном трошкова;

2) фотокопију регистрације установе код надлежног органа;
3) фотокопију потврде о пореском идентификационом 

броју. 

6.

Пријаве се подносе на Обрасцу бр. 2, који се може преузети 
на званичној интернет презентацији Покрајинског секретарија-
та за високо образовање и научноистраживачку делатност http://
apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs. Пријаве са  потребном до-
кументацијом  се подносе на адресу: Покрајински секретаријат за 
високо образовање и научноистраживачку делатност, 21108 Нови 
Сад, Булевар Михајла Пупина 16.

Kонкурс је отворен од датума објављивања до 21.10.2016. године.

Конкурс се објављује у „Службеном листу АПВ“, у једном од 
јавних гласила које покрива целу територију Аутономне покраји-
не Војводине и на интернет страници Секретаријата.

О додели средстава одлучује покрајински секретар за високо 
образовање и научноистраживачку делатност на предлог Коми-
сије за спровођење конкурса, која разматра пристигле пријаве. 
Изузетно, покрајински секретар за високо образовање и научно-
истраживачку делатност може решењем одобрити финансијска 
средства и без предлога Комисије у случајевима ванредних и 
непредвиђених околности. Секретаријат може од подносиоца 
пријаве, по потреби, затражити додатну документацију или ин-
формације. 
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Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити 
подносиоце пријава. 

За текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме ус-
танова високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина 
Војводина чија је вредност изнад износа који је Законом о јавним 
набавкама ослобођен јавних набавки, примењује се поступак јав-
них набавки, односно додела средстава у складу са прописима 
којима се регулишу јавне набавке. 

Неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене пријаве, 
пријаве поднете од стране неовлашћених лица и пријаве које нису 
предмет Конкурса неће се разматрати.

Контакт особа за додатне информације: мр Драган Кржић, те-
лефон 021/487-4881, е-mail: Dragan.Krzic@vojvodina.gov.rs. 

1023.

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14 - др.од-
лука), у вези са Законом о пољопривредном земљишту („Службе-
ни гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др.закон, 41/09 и 112/15), Законом 
о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 
гласник РС“, бр. 10/13, 142/14 и 103/15), и Покрајинске скупштин-
ске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољоприв-
редног земљишта на територији АП Војводине у 2016.години 
(„Службени лист АПВ“, бр. 54/15, 9/16-испр и 53/16), Покрајински 
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 
НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И
ИЗГРАДЊУ ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА 

НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
У 2016.ГОДИНИ

Члан 1.

У Правилнику о додели средстава за суфинансирање набавке 
опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара 
на територији АП Војводине у 2016.години, који је објављен у 
„Службеном листу АПВ“, број 9/16 и 54/16, у члану 2., став 1 мења 
се и гласи:

„Тачком II, подтачка 2.4. Програма опредељено је 330.000.000,00 
динара за „изградњу реконструкцију и санацију система за на-
водњавање и набавку опреме за наводњавање“.

1024.

На основу члана 10. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о буџету АП Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ“, 
брoj 54/2015 и 54/2016) у вези са Покрајинском скупштинском 
одлуком о програму заштите, уређења и коришћења пољоприв-
редног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине 
у 2016.години, („Службени лист АПВ“, број 54/2015, 9/2016-испр и 
53/2016), Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство расписује

ИЗМЕНУ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ 
И ИЗГРАДЊУ ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА

НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
У 2016.ГОДИНИ

Члан 1.

У Конкурсу за доделу средстава за суфинансирање набавке 
опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на 
територији АП Војводине у 2016.години, који је објављен у днев-

ном листу „Данас“ дана 29.02.2016.године и у „Службеном листу 
АПВ“, број 9/16, и изменама Конкурса која је објављена у днев-
ном листу „Данас“ дана 30.09.2016.године и у „Службеном листу 
АПВ“, број 54/2016 тачка 2. став 1. мења се и гласи:

„Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по 
овом конкурсу износи до 330.000.000,00 динара.“

1025.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени глас-
ник Републике Србије”, број 99/2009), чл. 15. и 35а. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
Аутономне покрајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука 
и 37/16) а у вези члана 124. и 125. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Србије”, број 24/2011) у поступку 
давања сагласности за именовање вршиоца дужности директора 
Центра за социјални рад Сента,  д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Ставља се ван снаге Решење број: 022-612/2016 од 26. септем-
бра 2016. године.

Диспозитив овог решења објавиће се у „Службеном листу Ау-
тономне покрајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Број: 022-612/2016
Нови Сад, 5. октобар 2016. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

1026.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени глас-
ник Републике Србије”, број 99/2009), чл. 15. и 35а. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
Аутономне покрајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука 
и 37/16) а у вези члана 124. и 125. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Србије”, број 24/2011) у поступку 
давања сагласности за именовање вршиоца дужности директора 
Центра за социјални рад Сента,  д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ЉУБИЦЕ НИКОЛИЋ 
ВЕРИКИОС, дипломиране психолошкиње из Сенте на функцију 
вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Сента.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Број: 022-650/2016
Нови Сад, 6. октобар 2016. године

Покрајински секретар
Предраг Вулетић,с.р.
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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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЊ – 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1012. Правилник о додели буџетских средстава Покрајин-
ског секретаријата за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице за фи-
нансирање и суфинансирање основних и средњих 
школа у АПВ које реализују двојезичну наставу; 

1013. Конкурс за финансирање и суфинансирање основних 
и средњих школа у АПВ које реализују двојезичну на-
ставу у 2016. години;

1014. Конкурс за финансирање и суфинансирање актив-
ности, програма и пројеката наионалних савета на-
ционалних мањина у области основног образовања у 
АП Војводини за 2016. годину;

1015. Конкурс за регресирање превоза ученика средњих 
школа на територији АП Војводине за период сеп-
тембар – децембар 2016. године; 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

1016. Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског се-
кретаријата за финансије у 2016. години за учешће 
у суфинансирању пројеката који се финансирају из 
фондова Европске уније;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ

1017. Правилник о критеријумима за финансирање кратко-
рочних пројеката од посебног интереса за одрживи 
развој у Аутономној покрајини Војводини;

1018. Јавни конкурс за финансирање краткорочних проје-
ката од посебног интереса за одрживи развој у Ауто-
номној покрајини Војводини у 2016. години; 

1019. Правилник о критеријумима за суфинансирање те-
кућих поправки и одржавање зграда, објеката и оп-
реме установа студентског стандарда чији је оснивач 
Аутономна покрајина Војводина;

1020. Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки 
и одржавање зграда, објеката и опреме установа сту-
дентског стандарда чији је оснивач Аутономна по-
крајина Војводина за 2016. годину;

1021. Правилник о критеријумима за суфинансирање те-
кућих поправки и одржавање зграда, објеката и опре-
ме установа високог образовања чији је оснивач Ау-
тономна покрајина Војводина;

1022. Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и 
одржавање зграда, објеката и опреме установа висо-
ког образовања чији је оснивач Аутономна покрајина 
Војводина за 2016. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1023. Правилник о измени Правилника о додели средстава 
за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и 
изградњу експлоатационих бунара на територији АП 
Војводине у 2016. години;

1024. Измена конкурса за доделу средстава за суфинанси-
рање набавке опреме за наводњавање и изградњу екс-
плоатационих бунара на територији АП Војводине у 
2016. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

1025. Решење о стављању ван снаге Решења број: 022-
612/2016 од 26. септембра 2016. године;

1026. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца 
дужности Центра за социјални рад Сента.
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