
1287.

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о задужи-
вању ради рефинансирања дела јавног дуга Аутономне покраји-
не Војводине („Службени лист АП Војводине”, број 64/2016), чл. 
35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АП Војводине”, број 37/2014), а у вези с 
чланом 10. Одлуке о куповини сопствених дужничких хартија од 
вредности – дугорочних обвезница („Службени лист АП Војво-
дине”, број 66/2016, Покрајинска влада, на седници одржаној 14. 
децембра 2016. године, д о н е л а је

О Д Л У К У
О ПОНИШТЕЊУ СОПСТВЕНИХ 

ДУЖНИЧКИХ  ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
 – ДУГОРОЧНИХ ОБВЕЗНИЦА

Члан 1.

Овом одлуком се уређује поступак поништења сопствених 
дужничких хартија од вредности  – дугорочних  обвезница Ауто-
номне покрајине Војводине, Покрајинске владе, Булевар Михајла 
Пупина 16, Нови Сад, матични број: 08068615 (у даљем тексту: 
Покрајинска влада), које су емитоване ради обезбеђивања финан-
сијске стабилности и које носе ознаке CFI код: DBFTAR и ISIN 
број RSAPVJD90819 у количини од 44.475 комада појединачне 
номиналне вредности 1.000,00 евра, односно укупне номиналне 
вредности 44.475.000,00 евра. 

Члан 2.

Покрајинска влада је дугорочне обвезнице из члана 1. ове одлу-
ке стекла куповинoм на секундарном тржишту на основу Одлуке 
о куповини сопствених дужничких хартија од вредности – дуго-
рочних обвезница („Службени лист АПВ”, број 66/16) и Уговора 
о купопродаји дугорочних хартија од вредности – дугорочних 
обвезница, са ознакама идентификације CFI код: DBFTAR, ISIN 
број: RSAPVJD90819, издаваоца Aутономне покрајине Војводине, 
Покрајинске владе, број 422-19/2016 од 7. децембра 2016. године, 
који је закључен с Банком Поштанском штедионицом ад Београд 
као законитим имаоцем тих обвезница.

Трансакција куповине дугорочних обвезница евидентирана је 
у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности 
а.д. Београд и оне су евидентиране у главној књизи трезора Ауто-
номне покрајине Војводине.

Члан 3.

Поништава се 44.475 комада обвезница CFI код: DBFTAR и 
ISIN број: RSAPVJD90819, појединачне номиналне вредности 
1.000,00 евра, укупне номиналне вредности 44.475.000,00 евра, 
које су емитоване у складу са Одлуком о емисији дугорочних хар-
тија од вредности Број 422-12/2013 („Службени лист АП Војводи-
не”, број 12/2013).

Члан 4.

Покрајинска влада ће поднети Централном регистру, депоу и 
клирингу хартија од вредности а.д. Београд, посредством Агента 
емисије, Захтев за поништење сопствених дужничких хартија од 
вредности – дугорочних обвезница као и сву потребну докумен-
тацију неопходну за реализацију ове одлуке.

Члан 5.

Након реализације ове одлуке, сопствене дужничке хартије од 
вредности – дугорочне обвезнице биће искњижене из главне књи-
ге трезора Аутономне покрајине Војводине.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 422-22/2016
Нови Сад, 14. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1288.

На основу члана 5. став 1 Покрајинске скупштинске одлуке 
о Жалбеној комисији Аутономне покрајине Војводине („Служ-
бени лист АПВ“, број: 51/16) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. 
децембра 2016. године,   д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

За председника Жалбене комисије, именује се:

- Татјана Гашовић, дипл. правница, секретар Покрајинске 
владе;

За чланове Жалбене комисије именују се:

- Драгутин Галовић, дипл. правник, в.д. помоћника Генерал-
ног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

- Дина Вучинић, дипл. правница, одборница у Скупштини 
града Новог Сада;

- Сима Теофанов, дипл. правник, самостални саветник – 
шеф Одсека за инспекцијски надзор у Покрајинском се-
кретаријату за привреду и туризам;

- Бранка Беадер,  дипл. правница, саветница за норматив-
но-правне послове у Покрајинском секретаријату за об-
разовање, прописе, управу и националне мањине-нацио-
налне заједнице.

„Службени лист АПВ“ излази по 
потреби, на шест језика: српском, 
мађарском, словачком, румунском, 

русинском и хрватском.
– Рукописи се не враћају: – 

Огласи по тарифи

Нови Сад 
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-359/2016
Нови Сад, 14. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1289.

На основу члана 5. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке о до-
дели годишњег признања у области спорта („Службени лист АПВ”, 
брoj: 64/16) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  Покрајинска 
влада, на својој седници одржаној 14. децембра 2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Одбор за доделу признања у области спорта за 2016. годину, 
именују се:

за председника:
1. Владимир Батез, покрајински секретар за спорт и омладину.

за чланове:
2. Златко Кеслер,  спортски стручњак; 
3. Аранка Биндер, спортски функционер; 
4. Андрија Герић, врхунски спортиста; 
5. Љубенко Звиздић, спортски новинар.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-337/2016
Нови Сад, 14. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1290.

На основу чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АП Вojводине”,број: 37/2014), 
а у вези са чланом 18. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2016 годину („Службени лист 
АП Војводине”, број: 54/15, 54/16 –ребаланс), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 14. децембра 2016. године, д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о расподели нето добити за 2015. 
годину Покрајинског фонда за развој пољопривреде, коју је донео 
Савет Покрајинског фонда за развој пољопривреде, на 101. седни-
ци одржаној 30. новембра 2016. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 025-37/2016
Нови Сад, 14. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1291.

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 14. децем-
бра 2016. године,  донела jе

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене Финансијског плана Покрајин-
ског завода за заштиту споменика културе за 2016. годину, које је 
усвојио Управни одбор Покрајинског завода за заштиту спомени-
ка културе, на 36. седници, одржаној 10. новембра 2016. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 451-79/2016
Нови Сад, 14. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1292.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о пре-
ношењу оснивачких права над установама културе које је осно-
вала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне По-
крајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010), чл. 32. 
тачка 12, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), По-
крајинска влада, на седници одржаној 14. децембра 2016. године, 
д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Агнеш Озер, музејска саветница и докторка наука из об-
ласти историје, р а з р е ш а в а  се дужности директорке Музеја 
Војводине у Новом Саду.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-747/2016
Нови Сад, 14. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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1293.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010), члана 32. тачка 12. 
и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014),  Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 14. децембра 2016. године,  д о н е л а   је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Драго Његован, музејски саветник, именује се за вршиоца 
дужности директора Музеја Војводине у Новом Саду, најдуже до 
годину дана.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-748/2016
Нови Сад, 14. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1294.

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени глас-
ник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05) и чл. 126. став 1 тачка 6. и 133. 
Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11) а 
у вези са тачком 1. Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача 
над установом социјалне заштите за смештај корисника Дом за децу 
и омладину ометену у развоју у Ветернику („Службени лист АПВ”, 
број: 7/02), чланом 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) у поступ-
ку разрешења директора Дома „Ветерник”, Ветерник, Покрајинска 
влада, на седници одржаној 14. децембра 2016. године, д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЗОРАН АРБУТИНА, дипломирани дефектолог-социјални педа-
гог из Новог Сада, разрешава се дужности директора Дома „Ве-
терник” Ветерник, на коју је именован Решењем Владе Аутономне 
Покрајине Војводине, број: 022-49/2013, од 23. јануара 2013. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-757/2016
Нови Сад, 14. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1295.

На основу члана 125. и 133. став 4 Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), а у вези са тачком 1. Одлуке 
о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне 
заштите за смештај корисника Дом за децу и омладину ометену 

у развоју у Ветернику („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. 
став 1 тачка 12. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) у поступ-
ку именовања вршиоца дужности директора Дома „Ветерник”, 
Ветерник,  Покрајинска влада, на седници одржаној 14. децембра 
2016. године,    д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

АНА ВИЛА, мастер дефектологије из Новог Сада, именује се 
за вршиоца дужности директорке Дома „Ветерник” Ветерник, на 
време до годину дана.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-758/2016
Нови Сад, 14. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1296.

На основу члана 48. став 1 Закона о ученичком и студентском 
стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/2010 и 55/2013 ), чла-
на 32. став 1 тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/2014) и члана 36. став 1 тачка 11. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, 
број: 99/2009, 67/2012 – УС РС), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 14. децембра 2016. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Сту-
дентског културног центра у Новом Саду, из реда оснивача:

- председник:
 Стеван Стакић, дипломирани менаџер медија;

- чланови:
1. Мaрко Чомић, мастер политиколог;
2. Бојана Беговић, мастер политиколог;
3. Марко Луткић, средња стручна спрема.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-754/2016
Нови Сад, 14. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1297.

На основу члана 48. став 1 Закона о ученичком и студентском 
стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/2010 и 55/2013 ), чла-
на 32. став 1 тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштин-
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ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/2014), и члана 36. став 1 тачка 11. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, 
број: 99/2009, 67/2012 – УС РС), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 14. децембра 2016. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

У УправнИ одбор Студентског културног центра у Новом 
Саду, именују се из реда оснивача:

- председник
 доц. др Драгана Ћорић, дипломирани правник из Новог 

Сада;

- чланови:
1. Милорад Вукашиновић, дипломирани правник из Новог 

Сада;
2. Љубиша Николин, дипломирани новинар из Новог Сада;
3. Лазар Слепчев, професор филозофије из Бегеча.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-755/2016
Нови Сад, 14. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1298.

На основу члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. став 1 алинеја 8. По-
крајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права 
над установама културе које је основала Аутономна Покрајина 
Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ”, број: 18/2010),  Покрајинска влада, на седници одржа-
ној 14. децембра 2016. године,              д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измену Финансијског плана Народног 
позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2016. 
годину, коју је усвојио Управни одбор Народног позоришта – 
Narodnog kazališta – Népszínház Суботица, на 137. седници, одр-
жаној 12. октобра 2016. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-134/2016
Нови Сад, 14. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1299.

На основу члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. став 1 алинеја 8. По-
крајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права 
над установама културе које је основала Аутономна Покрајина 
Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ”, број: 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржа-
ној 14. децембра 2016. године,      д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измену Програма рада Народног позоришта 
– Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2016. годину, које је 
усвојио Управни одбор Народног позоришта – Narodnog kazališta – 
Népszínház Суботица, на 133. седници, одржаној 9. маја 2016. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-812/2016
Нови Сад, 14. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1300.

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, 68/15 ‒ др. закон и 103/15), члана 
8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ”, бр. 
54/15 и 54/16 – ребаланс и 64/16-ребаланс) и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14),  Покрајинска влада , на седници одржаној 
14. децембра 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 за раздео 
Раздео 08 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџет-
ска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи 
из буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Сред-
ства резерве, одобрава се Разделу 25 ‒ Покрајински секретаријат за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова, Програм 
0902  Социјална заштита, Програмска активност 1018 Подршка у 
остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично 
правне заштите, функционална класификација 090 Социјална заштита 
некласификована на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи 
из буџета, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима 
власти, 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 
60.353.200,00 динара (словима: шездесет милиона триста педесет три 
хиљаде двеста динара и 00/100), због недовољно планираних средста-
ва на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за социјалну политику, демографију и равноправност по-
лова, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, намењено је: 
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УСТАНОВА МЕСТО Износ Намена

ДОМОВИ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ

ДОМ ЗА ДЕЦУ И 
ОМЛАДИНУ 

„ВЕРА 
РАДИВОЈЕВИЋ” БЕЛА ЦРКВА 1.415.000,00 за финансирање трошкова ремонта купатила и 

набавку опреме за противпожарну заштиту

ДОМ ЗА ДЕЦУ И 
ОМЛАДИНУ БЕЗ 

РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА 
„СПОМЕНАК” ПАНЧЕВО 1.170.000,00 за финансирање трошкова грађевинских 

радова и набавку намештаја за дечије собе

ДОМ ЗА ДЕЦУ И 
ОМЛАДИНУ 

„МИРОСЛАВ 
АНТИЋ МИКА” СОМБОР 3.100.000,00

за финансирање трошкова уклањања 
бетонских структура по решењу грађевинске 

инспекције

СОС ДЕЧИЈЕ СЕЛО „ДР МИЛОРАД 
ПАВЛОВИЋ”

СРЕМСКА 
КАМЕНИЦА 2.588.000,00 за финансирање грађевинских радова и 

трошкова увођења информационог система

ДОМ ЗА ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У 
РАЗВОЈУ „КОЛЕВКА” СУБОТИЦА 588.000,00 за финансирање трошкова увођења 

информационог система

УСТАНОВЕ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ

ДОМ ЗА ДЕЦУ И 
ОМЛАДИНУ ОМЕТЕНУ У 

РАЗВОЈУ
„ВЕТЕРНИК” ВЕТЕРНИК 1.200.000,00 за финансирање набавке медицинских и 

мадрица

ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У 
МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ „СРЦЕ” ЈАБУКА 1.788.000,00

за финансирање трошкова ремонта и набавке 
опреме  за пекару и кухињу и трошкова 

увођења информационог  система

ДОМ ЗА ДУШЕВНО 
ОБОЛЕЛА ЛИЦА „1.ОКТОБАР” СТАРИ ЛЕЦ 4.228.000,00

за финансирање трошкова грађевинских 
радова реконструкције крова, реконструкције 
крова кухиње и тоалета и трошкова увођења 

информационог система

ДОМ ЗА ДУШЕВНО 
ОБОЛЕЛА ЛИЦА „ЧУРУГ” ЧУРУГ 948.000,00 за финансирање трошкова увођења видео 

надзора и информационог система

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ 
ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ 

ЛИЦА 

„ВАСИЛИЈЕ 
ОСТРОШКИ 

ЧУДОТВОРАЦ”
НОВИ БЕЧЕЈ 4.900.000,00

за финансирање трошкова набавке опреме за  
кухињу,  противпожарну заштиту и трошкова 

увођења информационог система

ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У 
МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ „ОТТХОН” СТАРА 

МОРАВИЦА 4.188.000,00 за финансирање трошкова грађевинских 
радова и увођења информационог система

ДОМ ЗА ЛИЦА СА 
ОШТЕЋЕНИМ ВИДОМ „ЗБРИЊАВАЊЕ” ПАНЧЕВО 1.538.000,00

за финансирање трошкова грађевинских 
радова и трошкова увођења информационог 

система
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ДОМОВИ ЗА СТАРЕ И ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТРИ

ДОМ ЗА СТАРЕ И 
ПЕНЗИОНЕРЕ „АПАТИН” АПАТИН 600.000,00 за финансирање трошкова грађевинских 

радова

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „БАЧКА 
ПАЛАНКА”

БАЧКА 
ПАЛАНКА 6.065.200,00

за финансирање трошкова ремонта и опремања 
кухиње купатила и набавку опреме за 

противпожарну заштиту и СОС сигнализацију

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „БЕЧЕЈ” БЕЧЕЈ 588.000,00 за финансирање трошкова увођења 
информационог система

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „ВРБАС” ВРБАС 3.708.000,00
за финансирање трошкова грађевинских 

радова иувођења противпожарне заштите и 
информационог система

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „ВРШАЦ” ВРШАЦ 588.000,00 за финансирање трошкова увођења 
информационог система

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „ЗРЕЊАНИН” ЗРЕЊАНИН 1.485.000,00 за финансирање трошкова реконструкције 
хидрантне мреже

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „КАЊИЖА” КАЊИЖА 998.000,00
за финансирање трошкова изградње 

противпожарних степеница и увођења 
информационог система

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „КИКИНДА” КИКИНДА 2.060.000,00
за финансирање трошкова грађевинских 

радова, опремање кухиње и реконструкцију  
инвалидских рампи

ДОМ ЗА СТАРЕ И 
ПЕНЗИОНЕРЕ „КУЛА” КУЛА 588.000,00 за финансирање трошкова увођења 

информационог система

ДОМ ЗА СТАРЕ И 
ПЕНЗИОНЕРЕ „МОЛ” МОЛ 2.388.000,00

за финансирање трошкова реконструкције 
санитарних чворова и увођења информационог  

система

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „НОВИ САД” НОВИ САД 4.486.000,00
за финансирање трошкова грађевинских 

радова, набавку  опреме  и увођења 
информационог  система

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „ПАНЧЕВО” ПАНЧЕВО 3.160.000,00 за финансирање трошкова набавке медицинске  
и  друге опреме

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ” РУМА 588.000,00 за финансирање трошкова увођења 
информационог система

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СОМБОР” СОМБОР 2.000.000,00 за финансирање трошкова набавке медицинске 
опреме

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СУБОТИЦА” СУБОТИЦА 3.400.000,00 за финансирање трошкова набавке 
медицинских  кревета и друге опреме

Укупно 60.353.200,00
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3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за социјалну политику, де-
мографију и равноправност полова и Покрајински секретаријат 
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова, у скла-
ду са законом, преузеће обавезу на основу писаног уговора, или 
другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

5.  Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводи-
не”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-99
Нови Сад, 14. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1301.

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, 68/15 ‒ др. закон и 103/15), члана 
8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ”, број 
54/15 и 54/16 ‒ ребаланс И 64/16 ‒ ребаланс) и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
14.  децембра  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 09 Покрајинском се-
кретаријату за oбразовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, Програм 2003 Основно образовање, Про-
грамска активност 1006 Модернизација инфраструктуре основних  
школа, функционална класификација 910 Предшколско и основно 
образовање, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економ-
скa класификацијa 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4632 
Капитални трансфери осталим нивоима власти, 1.052.445,00 дина-
ра (словима: један милион педесет две хиљаде четири стотине че-
тердесет пет динара и 00/100), због недовољно планираних средста-
ва на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за oбразовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из става 1. овог решења, намењено је Музичкој шко-
ли „Јосиф Маринковић” из Зрењанина, за финансирање трошкова 
санације крова школе.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за oбразовање, прописе, уп-
раву и националне мањине – националне заједнице и Покрајин-
ски секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
oбразовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

5.  Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-100
Нови Сад, 14. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1302.

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, 68/15 ‒ др. закон и 103/15), члана 
8. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ”, број 
54/15, 54/16 ‒ ребаланс и 64/16 ‒ ребаланс ) и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
14.  децембра_ 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. годину 
и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финан-
сије, Раздео 08 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Про-
грам 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 
Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 – 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор фи-
нансирања  01 00 Приходи из буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
06 Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање 
и односе с верским заједницама, Програм 1001 Унапређење и 
заштита људских и мањинских права и слобода, Програмска ак-
тивност 1001 Подршка културној делатности националних мањи-
на, функционална класификација 820 Услуге културе, извор фи-
нансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 
463 Трансфери осталим нивоима власти, 4631  Текући трансфери 
осталим нивоима власти,  износ од 1.000.000,00 динара (словима: 
један милион  динара и 00/100), због недовољно планираних сред-
става на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог 
решења. 

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из става 
1. овог решења, намењено је позоришту „Костолањи Деже” Су-
ботица, а за суфинансирање реализације позоришног фестивала 
Desire Central Station 2016.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат 
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
преузеће обавезу 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: 401-746/2016-101
Нови Сад, 14. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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1303.

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, 68/15 ‒ др.закон и 103/15), члана 
8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутоном-
не покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ”, 
број 54/2015, 54/2016 и 64/2016) и члана 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади  („Службени лист 
АПВ”, брoj  37/14), Покрајинска влада ,  на   седници одржаној 14. 
децембра 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 класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
15 ‒ Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Програм 
0703 Телекомуникације и информационо друштво, Програмска 
активност 1001 Подстицање развоја електронских комуникација 
и информационог друштва, функционална класификација 460 
Комуникације, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, еко-
номске класификације 463 Трансфери осталим нивоима власти, 
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 
1.175.000,00 динара (словима: један милион сто седамдесет пет 
хиљада динара и 00/100), због недовољно планираних средстава 
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за привреду и туризам, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из става 1. овог решења, намењено је за реализацију 
Конкурса за унапређење и развој области електронских комуни-
кација и информационог друштва на територији Аутономне по-
крајине Војводине.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за привреду и туризам и По-
крајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за привреду и туризам у складу са законом, преузеће обавезу на 
основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико друга-
чије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-102
Нови Сад, 14. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1304.

На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском систему („Службе-
ни гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 ‒ испр, 
108/13, 142/14, 68/15 ‒ др.закон и 103/15), у вези с чланом 8. ст. 1. и 3. По-
крајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војво-
дине за 2016. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/15, 54/16 и 64/16 ), 
а у складу с чланом 61. став 14. и чланом 69. став 3. Закона о буџетском 
систему и на основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада,  на  седници одржаној 14. децембра 2016. године,    д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 

1. Део средстава, планиран Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016 годину 
(„Службени лист АПВ”, бр. 54/15, 54/16 и 64/16), у оквиру По-
крајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова, у износу од 7.000.000,00 динара (словима: 
седам милиона динара и 00/100), према буџетским класифика-
цијама приказаним у следећој табели:  

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ  

(у динарима)

Организациона 
класификација

Раздео 25 Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова

 

Програм 0903 Породично-правна заштита  грађана

Програмска активност 1005  Подршка породицама за подстицање рађања

Функционална 
класификација 040  Породица и деца 

Извор финансирања 01  00  Приходи из буџета

Економске 
класификације: 472  НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 7.000.000,00 

4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 7.000.000,00

УКУПНО: 7.000.000,00

преноси се у текућу буџетску резерву, Раздео 08 ‒ Покрајин-
ски секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска 
средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, 
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некла-
сификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи 
из буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 
Средства резерве.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, у оквиру 
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова, смањује се за 7.000.000,00 динара, а ап-
ропријација текуће буџетске резерве у оквиру Покрајинског се-
кретаријата за финансије увећава се за исти износ. Периодично 
право потрошње – квота, смањује се, односно увећава у висини 
и по методологији, а по условима, начину и поступку за измену 
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периодичног плана извршења и одобреног обима расхода и изда-
така (квоте) за одређени период које утврђује покрајински орган 
надлежан за послове финансија. 

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, ста-
раће се Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова и Покрајински секретаријат за финансије.

3.  Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-1650/2016-13
Нови Сад, 14. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1305.

На основу члана 3. Одлуке о примањима посланика у Скупшти-
ни  Аутономне покрајине Војводине (“Службени лист АПВ” број: 
54/14 и 4/15) и   члана 70. Пословника о раду Скупштине Ауто-
номне покрајине Војводине, (“Службени лист АПВ” број: 37/14 и 
54/14),  Одбор за административна и мандатна питања Скупшти-
не Аутономне покрајине Војводине, на седници  одржаној  8. де-
цембра  2016. године,  je донео 

О Д Л У К У
О  ДОПУНИ  ОДЛУКЕ 

О  ПОСЛАНИЦИМА  У РАДНОМ ОДНОСУ 
У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

У Одлуци о посланицима у радном односу у Скупштини Ауто-
номне покрајине Војводине (“Службени лист АПВ” број: 36/16, 39/16, 
42/16, 43/16 и 45/16,  50/16 и 59/16),  у члану 1. став 2  додаје се  алинеја : 

„-  мр Арсен Курјачки,  Посланичка група  “Алтернатива за 
Војводину - Мађарски покрет - ДЗВМ - Alternatíva a Vajdaságért 
- Magyar mozgalom – VMDK.”

Члан 2.

Ову одлуку објавити у “Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине”.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА 
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
 

18 Број: 020-23/16
Нови Сад, 8. децембар 2016. године

Председник одбора
Милан Влаисављевић,с.р.

1306.

ИСПРАВКА
У ОДЛУЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ СЛУЖБЕ 

СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У Одлуци о организацији и раду Службе  Скупштине Аутоном-
не покрајине Војводине 18 број: 020-49/2016 од 30. новембра 2016. 
године,  објављена у   “ Службеном листу АПВ“   број 66/2016,   
врши се исправка тако што се:  у члану  2. став 2,  члану 7.  став 1  и 
члану 17. став 2  алинеја четири  бришу  речи:  „и потпредседника“.

18 Број:020-49/2016
13. децембар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 
Милан Влаисављевић , с.р. 

1307.

На основу чл. 16. cт.  4. и 24. cт. 2, а у вези с чланом 20. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службе-
ни лист АПВ”, број 37/14, 54/14 – др. пропис и 37/16), покрајински 
секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине 
‒ националне заједнице доноси 

УПУТСТВО 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

УПУТСТВА О НАЧИНУ РАДА
 ОДЕЉЕЊА ЗА ПРЕВОДИЛАЧКЕ ПОСЛОВЕ 

У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
 ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ

 МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Члан 1.

У Упутству о начину рада Одељења за преводилачке послове 
у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу 
и националне мањине – националне заједнице („Службени лист 
АПВ“, бр. 41/15), тачка 2. мења се и гласи:

„Преводе се прописи и други документи, акта која се објављују 
у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, публи-
кације за потребе Покрајинске владе и Скупштине Аутономне 
покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина АПВ), те за 
покрајинске органе, као и други материјали.“

Члан 2.

После  тачке 8. додаје се нова тачка 9, која гласи:

„9.  Преводилачке групе за језике националних мањина – нацио-
налних заједница приоритетно писмено преводе актуелне бројеве 
„Службеног листа Аутономне покрајине Војводине” са српског јези-
ка на мађарски, словачки, румунски, русински и хрватски језик.“

Досадашње тач. 9, 10, 11, 12. и 13. постају тач. 10, 11, 12, 13. и 14.“

Члан 3.

Ово упутство ступа на снагу даном објављивања „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине” .

Број: 128-021-131/2016/2016-06
14.11.2016. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály,s.r.

(Михаљ Њилаш) 

1308.

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 37/2014, 
54/2014-др.одлука и 37/2016) покрајински секретар за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство доноси:

ПРАВИЛНИК 
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАСПОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА 

ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА
2016. ГОДИНУ

Опште одредбе

Члан 1.
 
Овим Правилником се прописују критеријуми за бодовање приспе-

лих пријава за реализацију активности предвиђених Годишњим про-
грамом коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војво-
дине за 2016. годину („Службени лист АП Војводине“, бр. бр. 54/15 
и 53/16)  (у даљем тексту: Програм ), а  по Конкурсу  за расподелу 
средстава из Буџетског фонда за шуме АП  Војводине за 2016. годину.
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Програм из става 1. овог члана усвојила је Покрајинска 
скупштина АП Војводине, а Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Се-
кретаријат) је задужен за реализацију Програма.

Одлучивање о расподели средстава

Члан 2.

Поднете пријаве разматра и предлог за коначну одлуку о рас-
подели средстава даје Комисија за разматрање пријава (у даљем 
тексту: Комисија).

Чланове Комисије именује Покрајински секретар за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретар) из 
редова запослених у Секретаријату. 

Коначну одлуку о расподели средстава доноси Секретар. Од-
лука је коначна и против исте се не може изјавити жалба, нити се 
може водити управни спор.

Поступање са пријавама

Члан 3.

Комисија неће узимати у разматрања пријаве:
- поднете од лица која немају право да учествују на кон-

курсу,
- пријаве поднете на неодговарајући начин (пријаве подне-

те након истека рока који је прописан конкурсом, обрасци 
нису попуњени рачунаром, нису оверени печатом и потпи-
сани од стране законског заступника Подносиоца пријаве).

 
Критеријуми за расподелу средстава

Члан 4.

Пријаве ће бити вредноване по следећим критеријумима: 

Критеријум Начин бодовања Бодова

Неопходност и хитност извршења

 I степен по оцени комисије
II степен по оцени комисије

 III степен по оцени комисије
IV степен по оцени комисије

20
15
10
5

Степен шумовитости подручја (општине)

до 2%
2-5%
5-10%

више од 10%

20
15
10
5

Континуитет у досадашњем коришћењу средстава 
буџетског фонда за шуме за исту намену на коју 

конкурише

први пут добија средства
други пут добија средства
трећи пут добија средства

четврти пут (и више) добија средства

20
15
10
5

Допринос унапређењу пошумљености (стања шума) 
подручја по пријави

oбим пошумљавања (мелиорација) преко 50 ha
oбим пошумљавања (мелиорација) 20-50 ha
oбим пошумљавања (мелиорација) 5-20 hа
oбим пошумљавања (мелиорација) до 5 ha

20
15
10
5

За тачке конкурса 1-4 максималан број бодова је 80, на следећи начин:

Критеријум Начин бодовања Бодова

Неопходност и хитност извршења

 I степен по оцени комисије
II степен по оцени комисије

 III степен по оцени комисије
IV степен по оцени комисије

20
15
10
5

Степен отворености газдинске јединице

до 0,5 km/1000ha
1-2 km/1000ha
2-5 km/1000ha

више од 5 km/1000ha

20
15
10
5

Континуитет у досадашњем коришћењу средстава 
буџетског фонда за шуме за исту намену на коју 

конкурише

први пут добија средства
други пут добија средства
трећи пут добија средства

четврти пут добија средства

20
15
10
5

Допринос унапређењу отворености шума по пријави

изградња пута преко 3  km  дужине
изградња пута преко 2-3  km  дужине a

изградња пута преко 1-2  km  дужине oбим  изградња пута до 1 
km  дужине

20
15
10
5

За тачку конкурса 5 максималан број бодова је 80, на следећи начин:

За тачку конкурса 6 максималан број бодова је 40, на следећи начин:

Критеријум Начин бодовања Бодова

Оправданост потребе набавке опреме у односу на 
очекиване резултате

I степен по оцени комисије
II степен по оцени комисије
III степен по оцени комисије

20
10
5

Континуитет у досадашњем коришћењу средстава 
буџетског фонда за шуме за расадничку производњу

први пут добија средства
други пут добија средства
трећи пут добија средства

20
10
5
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Уговор о додели средстава

Члан 5.

Комисија Секретару даје предлог за расподелу средстава. На-
кон доношења одлуке о расподели подстицајних средстава Се-
кретар у име Секретаријата закључује са корисником средстава 
уговор о додели средстава, којим се регулишу права и обавезе 
уговорних страна.

Средства из Буџетског фонда за шуме АП  Војводине по овом 
Конкурсу додељују се бесповратно.

Обавезе корисника средстава

Члан 6.

Корисник средстава дужан је да: 

1. непокретну и покретну ствар која је предмет инвести-
ције за коју је остварио подстицаје користи у складу са 
предвиђеном наменом; 

2. сву документацију која се односи на инвестицију чува 
најмање пет година од дана исплате подстицаја; 

Корисник подстицајних средстава по конкурсу за кога се ут-
врди да није поступао у складу са одредбама Конкурса, односно 
који је онемогућио вршење контроле од стране Секретаријата, 
доставио нетачне податаке о коришћењу добијених средстава, 
или није извршио уговорне обавезе, дужан је да врати примљени 
износ подстицајних средстава са припадајућом законском затез-
ном каматом која се обрачунава од дана исплате подстицајних 
средстава до дана враћања средстава.

 
Праћење извршавања Уговора

Члан 7.

Давалац средстава врши контролу натуралних елемената реа-
лизације уговора путем надлежног сектора секретаријата и  шу-
марско-ловне инспекције. 

Контролу примене закона у области материјално-финансијс-
ког пословања, наменског и законитог коришћења дозначених 
средстава и предузимање мера, вршиће Буџетска инспекција АП 
Војводине.

Корисник средстава је дужан да на захтев Секретаријата омо-
гући увид у радове и да достави коначан  финансијски извештај 
добијених и утрошених средстава, као и да достави наративни 
извештај о извршеном послу. 

Завршна одредба

Члан 8.

Правилник ступа на снагу даном потписивања од стране По-
крајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство. 

У Новом Саду, 28.11.2016.године
Покрајински секретар

мр Вук В. Радојевић,с.р.

1309.

На основу члана 88. став 4. Закона о шумама („Службени 
гласник Републике Србије”, бр. 30/2010, 93/2012 и 89/2015), По-
крајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. 
годину („Службени лист АП Војводине”, бр. 54/2015, 54/2016-ре-
баланс и 64/2016-ребаланс), Правилника о ближим условима као 
и начину доделе и коришћења средстава из Годишњег програма 
коришћења стредстава Буџетског фонда за шуме Републике Ср-

бије и Буџетског фонда за шуме аутономне покрајине („Службени 
гласник Републике Србије”, бр. 17/2013 и 20/2016, у даљем тексту: 
Правилник) и Годишњег програма коришћења средстава из 
Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2016. годину („Служ-
бени лист АП Војводине”, бр. 54/2015 и 53/2016),  Покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у 
даљем тексту: Секретаријат), расписује

К О Н К У Р С 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ
АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

Циљеви конкурса

Циљеви Конкурса за доделу средстава из годишњег програма 
коришћења средстава из буџетског фонда за шуме ап војводине 
за 2016. годину (у даљем тексту: Конкурс) јесу повећање шумови-
тости АП Војводине, мелиорација деградираних шума, ширење 
мреже шумских путева и унапређивање расадничке производње.

Предмет конкурса, висина и намена средстава

Путем овог конкурса додељују се средства у укупном износу 
до 187.000.000,00 динара за реализацију послова по следећим тач-
кама:

1. Пошумљавање – подизање нових шума на земљишту у 
државној својини, на укупној површини до 337,50 хекта-
ра, с јединичном ценом 160.000,00 динара по хектару, у 
укупном износу до 54.000.000,00 динара.

2. Пошумљавање – подизање нових шума на земљишту у 
својини физичких лица на укупној површини до 33,00 
хектара, у укупном износу до 4.000.000,00 динара и то:

- пошумљавање тврдим и племенитим лишћарима 
на површини до 8,00 хектара с јединичном ценом 
150.000,00 динара по хектару у укупном износу до 
1.200.000,00 динара;

- пошумљавање меким лишћарима на површини до 
15,00 хектара с јединичном ценом 120.000,00 динара 
по хектару у укупном износу до 1.800.000,00 динара;

- пошумљавање багремом на површини до 10,00 хек-
тара с јединичном ценом 100.000,00 динара по хек-
тару у укупном износу до 1.000.000,00 динара.

3. Пошумљавање – подизање нових шума на земљишту у 
својини правних лица, на укупној површини до 32,00 
хектара, с јединичном ценом 125.000,00 динара по хек-
тару, у укупном износу до 4.000.000,00 динара.

4. Мелиорација деградираних шума, на укупној површини 
до 250,00 хектара, с јединичном ценом 100.000,00 дина-
ра по хектару, у укупном износу до 25.000.000,00 динара.

5. Изградња шумских путева (I и II фаза према Правилни-
ку) у укупној дужини до 22,5 километара с јединичном 
ценом 4.000.000,00 динара по километру, у укупном из-
носу до 90.000.000,00 динара.

6. Унапређивање расадничке производње у укупном изно-
су до 10.000.000,00 динара.

Средства из тачака 1, 2 и 3. додељују се за пошумљавање необ-
раслог шумског земљишта, пољопривредног земљишта у складу 
са Законом о пољопривредном земљишту и осталог земљишта на 
којем је дозвољено пошумљавање.

Средства из тачке 4. користиће се за пошумљавање површина 
добијених чистим сечама извршеним ради мелиорације дегра-
дираних шума у државној својини и својини правних лица обух-
ваћених основама газдовања шумама.

Средства из тачке 5. користиће се за изградњу тврдих камион-
ских шумских путева (I и II фаза према Правилнику), који су у 
функцији газдовања шумама у државној својини и својини прав-
них лица.
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Средства из тачке 6. користиће се за унапређивање расадничке 
произодње финансирањем набавке опреме за производњу шум-
ског садног материјала (машине и оруђа за рад у расадницима, 
бунари и заливни системи, подизање ограда око расадника и сл.).

За све тачке конкурса динамика исплате је авансно 70% од 
укупног износа након потписивања уговора, а преостали део по 
пријему радова и коначном обрачуну на основу обима извршења 
и јединичне цене.

Корисници средстава

Право учешћа на конкурсу имају:

- за средства из тачке 1. – правна лица из члана 70. Закона о шу-
мама с територије АП Војводине, ако имају основе газдовања 
шумама или пројекте пошумљавања државног пољопривред-
ног земљишта које финансира овај секретаријат;

- за средства из тачке 2. – регистрована правна лица и пре-
дузетници који имају обезбеђен садни материјал произве-
ден у шумском расаднику регистрованом у складу са за-
коном којим се уређује шумски репродуктивни материјал, 
и који имају уговор о испоруци садница, извођењу по-
шумљавања и спровођењу мера неге са физичким лицем 
– власником земљишта на територији АП Војводине;

- за средства из тачке 3. – правна лица сопственици 
земљишта погодног за пошумљавање на територији АП 
Војводине;

- за средства из тачке 4. – правна лица из члана 70. Закона 
о шумама и правна лица сопственици шума с територије 
АП Војводине;

- за средства из тачке 5. – правна лица из члана 70. Закона 
о шумама и правна лица сопственици шума с територије 
АП Војводине;

- за средства из тачке 6. – регистрована правна лица и пре-
дузетници који имају регистрован шумски расадник у 
складу с прописима.

Потребна документација

За учешће на конкурсу потребна је следећа основна докумен-
тација:

- пријава на конкурс – у штампаном и електронском облику,
- фотокопија картона депонованих потписа,
- фотокопија потврде о регистрацији код надлежног органа,
- уверење надлежног органа о измирењу обавеза на осно-

ву пореза на имовину, пореза на додату вредност и поре-
за на добит, закључно са 2015. годином.

Уз горе наведену основну документацију, потребно је за сваку 
појединачну тачку доставити и следећу посебну документацију и 
пратеће обрасце:

- За средства из тачке 1:

- за земљиште обухваћено основама газдовања шума-
ма: списак површина предвиђених за пошумљавање 
са спецификацијом трошкова (образац ПДО-1), а ако 
пошумљавање није планирано основама газдовања 
шумама потребан је и пројекат извођења радова (об-
разац ПДО-2);

- за земљиште које није обухваћено основама газдо-
вања шумама, а обухваћено је пројектима пошумља-
вања државног пољопривредног земљишта које фи-
нансира секретаријат: списак површина предвиђе-
них за пошумљавање са спецификацијом трошкова 
(образац ПДН-1).

- За средства из тачке 2:
- уговор правног лица или предузетника са физичким 

лицем – власником земљишта о испоруци садница, 
извођењу пошумљавања и спровођењу мера неге, за-
кључен 2016. године;

- копију важеће личне карте (са адресом становања) 
или подаци очитане електронске личне карте лица с 
којим је потписан уговор;

- потврду надлежног органа о измирењу обавеза на 
основу пореза на имовину, пореза на додату вред-
ност и пореза на добит, закључно са 2015. годином 
за лице с којим је потписан уговор (оригинал, не ста-
рији од 30 дана), односно потврду да су на други на-
чин регулисане обавезе (репрограм дуга);

- списак површина са спецификацијом трошкова (образац 
ПФЛ-1) и пројекат извођења радова посебно за сваку пар-
целу или групу суседних парцела (образац ПФЛ-2);

- извод из листа непокретности за предметно 
земљиште (оригинал, не старији од 30 дана, без те-
рета и ограничења);

- копију катастарског плана за предметне парцеле 
(може фотокопија);

- фотокопију сагласности за промену намене 
земљишта коју је издао надлежни орган (ако је реч о 
обрадивом пољопривредном земљишту);

- ако на предметним парцелама постоји сувлас-
ништво, односно обим удела власништва није 1/1, 
потребна ја оверена писмена сагласност за пријаву 
на конкурс и пошумљавање земљишта, и то од свих 
сувласника на име једног од сувласника, као и друга 
напред наведена документација (лична карта и по-
реско уверење) која се односи на сувласнике.

- За средства из тачке 3:

- за земљиште обухваћено основама газдовања шума-
ма: списак површина предвиђених за пошумљавање са 
спецификацијом трошкова (образац ППО-1), а ако по-
шумљавање није планирано основама газдовања шумама 
потребан је и пројекат извођења радова (образац ППО-2);

- за земљиште које није обухваћено основама газдо-
вања шумама списак површина предвиђених за по-
шумљавање са спецификацијом трошкова (образац 
ППН-1) и пројекат извођења радова (образац ППН-2).

- За средства из тачке 4:

- списак површина предвиђених за мелиорацију са спе-
цификацијом трошкова (образац МЕЛ-1), а ако радови 
нису планирани основама газдовања шумама потре-
бан је и пројекат извођења радова (образац МЕЛ-2);

- копију записника шумарског инспектора о стању 
шуме и потреби извођења радова.

- За средства из тачке 5:

- списак пројеката са спецификацијом трошкова (об-
разац ПУТ-1) и извод из пројекта изградње шумских 
путева (образац ПУТ-2);

- карту газдинске јединице или њеног дела у раз-
мери која омогућава јасну видљивост трасе пута 
(1:10.000);

- копије одлука органа управљања о прихватању 
пројеката.

- За средства из тачке 6:

- образложење потребе набавке опреме и очекиваних 
резултата са описом начина реализације (у слобод-
ној форми);

- списак опреме са спецификацијом трошкова (обра-
зац ОПР);

- предрачун за све ставке опреме наведене у обрасцу 
ОПР.

Уз пријаве за тачке 1. и 3. (које се односе на земљиште обух-
ваћено основама газдовања шумама), тачке 4. и тачке 5, потребно 
је дати изјаву о поседовању програма и пројеката у складу с Пра-
вилником, који могу накнадно бити тражени на увид и који се по 
доношењу одлуке о додели средстава враћају подносиоцу пријаве.
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Пријава и обрасци за све тачке могу се преузети у Покрајин-
ском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
(Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, I спрат, соба 42а) или са 
сајта поменутог секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Разматрање пријава и доношење одлуке о додели средстава

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затра-
жи додатну документацију, односно изврши увид у планску до-
кументацију.

Приспеле пријаве разматраће комисија коју именује покрајин-
ски секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у року 
до 10 дана по завршетку рока за подношење пријава, а у складу с 
Правилником о критеријумима за расподелу средстава из буџет-
ског фонда за шуме АП Војводине за 2016. годину, објављеним на 
сајту Секретаријата и у „Службеном листу АП Војводине”.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Коначну одлуку о додели средстава по свим тачкама доноси 
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство.

Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава, 
као и услови, начин коришћења средстава и рокови реализације 
послова регулисаће се уговором.

Начин и услови подношења пријаве

Документација се предаје у следећим форматима:

- пријава на конкурс – у штампаном и електронском облику,
- остала основна и посебна документација – у штампаном 

облику,
- пратећи обрасци – у штампаном и електронском облику.

Документација у електронском облику предаје се у ек-
сел формату на приложеном CD-у или на имејл-адресу nenad.
radosavljevic@vojvodina.gov.rs, а према упутству које је дато уз 
обрасце објављене на сајту Секретаријата. 

Подносиоци пријава могу конкурисати за средства из овог кон-
курса ако до сада нису добијали буџетска средства за исту наме-
ну и исту локацију и ако немају неизмирених или нерегулисаних 
обавеза по програмима из претходних година.

За послове из тачака 1–4. могу се користити саднице произве-
дене у складу с прописима којима се уређује шумски репродук-
тивни материјал. Минимални број садница по хектару (ако није 
одређен планом гајења у основи газдовања шумама) за тврде и 
племените лишћаре јесте 1.500 комада, за врбу – 1.000 комада и 
за тополу –275 комада. Ако се радови изводе у подручјима под 
заштитом, а нису планирани основама газдовања шумама, неоп-
ходно је приложити и услове (мишљење) Завода за заштиту при-
роде Војводине. Подносилац пријаве дужан је да провери да ли 
се предметне површине налазе под заштитом, а податак о томе 
дужан је да унесе у припадајуће обрасце. 

Подносиоци пријава могу конкурисати за радове из тачака 1–4. 
који ће бити обављени у сезони пошумљавања 2016/2017. године, 
а за радове из тачке 5. који су започети након објављивања овог 
конкурса и који ће бити у целости завршени у 2017. години. Опре-
ма из тачке 6. мора бити набављена после потписивања уговора, 
најкасније до 30.6.2017. године.

Подносиоци пријаве који конкуришу за послове из више тачака 
подносе посебну пријаву за сваку тачку (у посебној коверти). За 
послове из једне тачке који се обављају на више локација подноси 
се једна пријава уз коју се прилажу припадајући обрасци с доку-
ментацијом за сваку појединачну локацију.

За радове из тачака 1. и 3–6. једно правно лице може поднети 
само једну пријаву на овај конкурс.

Правно лице или предузетник који конкурише за тачку 2. под-
носи за свако физичко лице посебну пријаву, у којој може бити 
више парцела, уз додатну документацију која се односи на влас-
ништво и промену намене за сваку наведену парцелу.

Обрасце са ознаком „-2” мора попунити и потписати правно 
лице регистровано за послове гајења шума (ПДО-2, ПФЛ-2, ППО-
2, ППН-2, МЕЛ-2) или послове пројектовања у шумарству (ПУТ-
2).

Подносилац пријаве није у обавези да достави документацију 
из одељка потребна документација под тачком 2 алинеја 2,5 и 
6, сходно члану 9. став 3. Закона о општем управном поступку 
((„Службени гласник Републике Србије”, бр. 18/2016).

Пријаве се подносе на адресу:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, 

с назнаком „Конкурс за Буџетски фонд за шуме 2016”. 

Рок за подношење пријава на конкурс са осталом потребном 
документацијом јесте: 

- за све тачке закључно са 14.12.2016. године.

Конкурсна документација се не враћа, осим документације за 
коју је конкурсом прописано да се доноси на увид.

Додатне информације могу се добити на телефон: 021/487-43-
77.

1310.

На основу члана 16. и члана 24. Покрајинске скупштинске од-
луке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 53/2014, 
54/2014-др. одлука и 37/16), Покрајински секретар за пољопривре-
ду, водопривреду и шумарство доноси 

ИЗМЕНА ПРАВИЛНИКА 
О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

ПУТЕМ КОНКУРСА
ЗА УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА 
 С ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, 

ОДНОСНО ПРИВОЂЕЊЕ НАМЕНИ
 ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 

У 2016. ГОДИНИ

Члан 1.

Члан 4. став 2. тачка 3. Правилника о додели подстицајних сред-
става путем конкурса за уклањање дивљих депонија  с пољоприв-
редног земљишта, односно привођење намени пољопривредног 
земљишта на територији АП Војводине у 2016.години (у даљем 
тексту: Правилник), који је 03.11.2016.године донет од стране по-
крајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство, мења се и гласи:

„Копија акта донетог од стране органа локалне самоуправе, по-
крајинског органа или републичког органа, из којег се види да је 
Депонија предвиђена за одлагање отпада“.

Члан 2.

У осталом делу Правилник остаје непромењен.

Дана 09.12.2016.г.
Покрајински секретар

мр Вук В. Радојевић,с.р.
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1311.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ”, брoј 54/2015 
и 54/16-ребаланс ) и Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине 
Војводине у 2016. години („Службени лист АПВ” број 54/2015, 
9/16-испр. и 53/16 ), ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО 
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад  Расписује   

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

ЗА УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА
С ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, 
ОДНОСНО ПРИВОЂЕЊЕ НАМЕНИ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

У 2016. ГОДИНИ

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:

Циљ конкурса јесте уклањање комуналног, неопасног, инерт-
ног отпада (у даљем тексту: отпад) одлаганог на дивљим депо-
нијама лоцираним на пољопривредном земљишту у државној 
својини. 

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА:

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом 
конкурсу јесте 9.712.600,00 динара. 

Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 
70%. Преостали износ обезбеђује корисник средстава. 

Према Правилнику о додели подстицајних средстава пу-
тем конкурса за уклањање дивљих депонија  с пољопривред-
ног земљишта, односно привођење намени пољопривредног 
земљишта на територији АП Војводине у 2016. години, предмет 
суфинансирања јесу трошкови уклањања (утовар, транспорт и 
одлагање) комуналног, неопасног, инертног отпада са дивљих 
депонија формираних на пољопривредном земљишту у државној 
својини.

3. ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРУСУ:

Право да конкуришу имају јединице локалне самоуправе (гра-
дови и општине) с територије АП Војводине.

4. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА:

Конкурс је отворен закључно са 15.12.2016. године.

5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

· Пријава на конкурс
· Обавештење о депонији на коју ће се одложити отпад са-

купљен са дивљих депонија. Обавештење треба да садр-
жи: назив депоније, катастарску општину и број катастар-
ске парцеле на којој се налази депонија на коју ће се одло-
жити отпад уклоњен са дивљих депонија (у даљем тексту: 
Депонија), назив и адреса правног лица које управља Де-
понијом на коју ће се извршити одлагање отпада

· Копија акта донетог од стране органа локалне самоупра-
ве, покрајинског органа или републичког органа, из којег 
се види да је Депонија предвиђена за одлагање отпада

· Записник инспектора за заштиту животне средине о 
стању утврђеном на лицу места на којем се налази свака 
од дивљих депонија која је предмет уклањања (записник 
треба обавезно да садржи: назив дивље депоније или на-
зив потеса или топонима на којем се дивља депонија на-
лази, фотографију дивље депоније, констатацију инспек-
тора да се ради о комуналном, неопасном, инертном отпа-

ду, назив катастарске општине у којој се налази дивља де-
понија, број катастарске парцеле на којој се налази дивља 
депонија, површина земљишта коју заузима дивља депо-
нија у м2, запремина дивље депоније у м3, остало...)

· Табела 1 преглед дивљих депонија чије се уклањање пла-
нира. Бланко примерак Табеле 1 се преузима са интер-
нет странице Покрајинског секретаријата за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секре-
таријат) или у просторијама Секретаријата 

· Извод из катастра из којег се види да је катастарска пар-
цела на којој се налази дивља депонија у државнј своји-
ни и да се ради о пољопривредном земљишту.

· Необавезујућа понуда за уклањање отпада наведеног у Та-
бели 1, издата од стране правног лица или предузетника 

Уколико буде потребно, Секретаријат задржава право да од 
подносиоца пријаве затражи додатну документацију путем елек-
тронске поште.  Подносиоци пријава чије пријаве буду непотпуне 
биће позвани да комплетирају пријву у року од три дана од дана 
пријема позива. Позив ће бити упућен путем електронске поште 
и рок за достављање тражене документације рачунаће се од дана 
слања позива. Уколико подносилац пријаве не комлетира своју 
пријаву у одређеном му року пријава ће бити одбијена као непо-
тупна.

6. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТА-
ВА:

Приспеле пријаве разматраће комисија коју образује покрајин-
ски секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Кри-
теријуми за оцену пријава дефинисани су Правилником о додели 
подстицајних средстава путем конкурса за уклањање дивљих де-
понија  с пољопривредног земљишта, односно привођење намени 
пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2016. 
години. Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински 
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, на основу 
записника комисије.  

7. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:

Између Секретаријата и корисника средстава   закључиће се  
уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.. 

Рок за реализацију уговорене обавезе је до годину дана од за-
кључења уговора.

Средства у вредности 50 % од додељеног износа биће пренета 
након потписивања уговора, а у складу са приливом средстава у 
буџет АПВ. Oстатак средстава биће исплаћиван након  правдања 
уплаћеног аванса, и по испостављеној окончаној ситуацији, у 
сразмери која је утврђена уговором. 

У случају неизвршавања уговорене обавезе уговор ће се смат-
рати раскинутим, а корисник средстава ће бити у обавезе да до-
дељена средства врати са затезном каматом.

Време закључења уговора  је до 10 дана од дана доношења од-
луке о додели средстава.

8. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА:

Пријаве се морају доставити у затвореној коверти и то: поштом 
на адресу „Покрајински секретаријат за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад” 
или лично – на писарници покрајинских органа управе у згра-
ди Покрајинске владе Аутономне покрајине Војводине (радним 
даном до 14 часова). Коверат на предњој страни мора да садржи 
назнаку „Конкурс – Уклањање дивљих депонија”, а на полеђини 
коверте – назив и адресу подносиоца пријаве. 

9. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/487-
4405.
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10. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ:

Текст конкурса, образац пријаве на конкурс, бланко Табела 1 и 
Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за 
уклањање дивљих депонија  с пољопривредног земљишта, однос-
но привођење намени пољопривредног земљишта на територији 
АП Војводине у 2016. години могу се преузети са сајта Секрета-
ријата (www.psp.vojvodina.gov.rs). 

1312.

У складу с чланом 3. став 1 и чланом 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о додели буџетских средстава црквама и верским 
заједницама („Сл. лист АПВ“, број 54/2014), Покрајински секре-
таријат за културу, јавно информисање и односе с верским зајед-
ницама расписује

В А Н Р Е Д Н И   К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

ЗА ПРОЈЕКТЕ ОБНОВЕ ЦРКАВА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ,

КОЈЕ СУ ЗАШТИЋЕНИ СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ

Средства се одобравају за суфинансирање обављања гради-
тељске, добротворне и научне делатности регистрованих тра-
диционалних цркава и верских заједница, као и организација и 
установа чији су оне оснивачи, а које делују на територији Ауто-
номне покрајине Војводине.1 

На конкурс се могу пријавити искључиво „црквене централе” – 
епископије, бискупије и егзархат, само с једним пројектом обнове 
једне цркве.

Укупна сума намењених средстава, за ове потребе, износи 
5.500.000,00 динара.

На конкурс се могу пријавити следеће конфесије:

Српска православна црква

- Бачка епархија;
- Банатска епархија;
- Сремска епархија;
- Шабачка епархија.

Римокатоличка црква

- Суботичка бискупија;
- Зрењанинска бискупија;
- Сријемска бискупија.

Румунска православна црква

Исламска заједница

Јеврејска заједница

Словачка евангеличка црква а.в.

Реформатскa хришћанска црква у Србији

Евангеличкa хришћанска црква a.в.

Гркокатоличка црква

Пријаве на конкурс подносе се на српском језику и језику на-
ционалне мањине који је у службеној употреби у АП Војводини. 

За овај конкурс нису предвиђене претходно припремљене тип-
ске пријаве, већ се оне формирају на основу самог захтева и њего-
вих карактеристика.

Рок за подношење пријава на овај конкурс тече закључно до 
16.12.2016. године.

Пријава мора да садржи:

- Основни опис потреба обнове храма – цркве као што су: на-
зив храма; место где се налази храм; када је саграђен; датум 
од када се води као заштићени споменик културе и краћи 
опис инвестиционог захвата са спецификацијом трошкова.

- број рачуна отворен у Управи за трезор Министарства 
финансија

Пријаву подносе искључиво епархија, бискупија и егзархат и 
то само за једну цркву на подручју на којем епархија, бискупија 
или егзархат делује на територији АП Војводине.

Пријаве се подносе Писарници покрајинских органа управе у Но-
вом Саду, у приземљу зграде Покрајинске владе или упућују поштом 
– препоручено на адресу: Покрајински секретаријат за културу, јав-
но информисање и односе с верским заједницама, 21000 НОВИ САД, 
Булевар Михајла Пупина бр. 16 (у даљем тексту: Секретаријат). Исто 
тако, пријаве се могу доставити и факсом на број: 021/456-672.

Секретаријат неће разматрати пријаве:

- пристигле по истеку рока предвиђеног конкурсом;
- које су непотпуне (непотписане и написане графитном 

оловком);
- поднете од неовлашћених субјеката (не могу пријаве 

подносити локалне црквене општине);
- без одговарајућег жиро рачуна,
- у случају да пријаву нису поднели епархија, бискупија 

или егзархат, реч је о пријави неовлашћеног лица.

Подносилац пријаве обавезује се да додељена средства употре-
би само за намене за које су средства додељена, те да неутрошена 
средства вирмански врати у буџет на одговарајућу позицију Се-
кретаријата.

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

Подносиоце пријава обавестићемо писменим путем о исходу 
конкурса, при чему Секретаријат није обавезан да образложи 
своје одлуке. Против ових дискреционих одлука Секретаријата 
не може се уложити правни лек.

Пријаве и приложена документација не враћају се подносио-
цима.

Покрајински секретаp за
културу јавно информисање и
односе с верским заједницама

Мирослав Штаткић,с.р.

1 Регистроване цркве и верске заједнице које делују на територији АП Војводине, 
као и организације и установе чији су оне оснивачи, право на доделу средстава могу 
остварити путем захтева који подносе непосредно покрајинском секретару у току го-
дине.
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С А Д Р Ж А Ј

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1287. Одлука о поништењу сопствених дужничких хартија 
од вредности-дугорочних обвезница;

1288. Решење о именовању председника и чланова Жалбе-
не комисије Аутономне покрајине Војводине;

1289. Решење о именовању председника и чланова Одбора 
за доделу признања у области спорта за 2016. годину;

1290. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподе-
ли нето добити за 2015. годину Покрајинског фонда 
за развој пољопривреде;

1291. Решење о давању сагласности на Измене Финансијс-
ког плана Покрајинског завода за заштиту споменика 
културе за 2016. годину;

1292. Решење о разрешењу директорке Музеја Војводине у 
Новом Саду;

1293. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Музеја Војводине у Новом Саду;

1294. Решење о разрешењу директора Дома „Ветерник“ Ве-
терник;

1295. Решење о именовању вршиоца дужности директорке 
Дома „Ветерник“ Ветерник;

1296. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Студентског културног центра у Но-
вом Саду;

1297. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Студентског културног центра у Но-
вом Саду;

1298. Решење о давању сагласности Измену Финансијс-
ког плана Народног позоришта-Narodnog kazališta-
Népszínház Суботица за 2016. годину;

1299. Решење о давању сагласности Измену Програма рада 
Народног позоришта-Narodnog kazališta-Népszínház 
Суботица за 2016. годину;

1300. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број  401-746/2016-99;

1301. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број  401-746/2016-100;

1302. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број  401-746/2016-101;

1303. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број  401-746/2016-102;

1304. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резер-
ву број: 401-1650/2016-13;

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА 
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ

1305. Одлука о допуни Одлуке о посланицима у радном од-
носу у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;

1306. Исправка Одлуке о организацији и раду Службе  
Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1307. Упутство о измени и допуни Упутства о начину рада 
Одељења за преводилачке послове у Покрајинском 
секретаријату за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине-националне заједнице;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

1308. Правилник о критеријумима за расподелу средстава из 
буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2016. годину;

1309. Конкурс за доделу средстава из годишњег програма 
коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП 
Војводине за 2016. годину;

1310. Измена Правилника о додели подстицајних средста-
ва путем конкурса за уклањање дивљих депонија с 
пољопривредног земљишта, односно привођење на-
мени пољопривредног земљишта на територији АП 
Војводине у 2016. години;

1311. Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање 
дивљих депонија с пољопривредног земљишта, однос-
но привођење намени пољопривредног земљишта на 
територији АП Војводине у 2016. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, 
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА

1312. Ванредни конкурс за доделу финансијских средстава 
за пројекте обнове цркава на територији АП Војводи-
не, које су заштићени споменици културе.
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