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На основу члана 32. тач. 14. и 15. и чл. 35 и 36. став 1. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14) у вези с чл. 12. став 3. и 13. став 4. Закона о 
улагањима („Службени гласник РС”, број: 89/15), чланом 7. По-
крајинске скупштинске одлуке о оснивању Развојне агенције 
Војводине („Службени лист АПВ”, број 10/17) и Одлуком о обра-
зовању Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике 
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 
26/2017), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. септембра 
2017. године, д о н е л а је

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДОДЕЛЕ

 СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

Овом покрајинском уредбом утврђују се услови и уређује на-
чин доделе средстава из Буџетског фонда за спровођење мера раз-
војне политике Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: 
Буџетски фонд) и праћење и контрола реализације пројеката за 
које су додељена средства.

Средства из Буџетског фонда додељиваће се за пројекте који 
се реализују на територији Аутономне покрајине Војводине (у 
даљем тексту: АПВ). 

Корисници подстицајних средстава су мала, средња и велика 
привредна друштва, у складу с прописима којима се уређује до-
дела државне помоћи. 

Члан 2.

Подстицајна средства намењена су за подршку реализације ин-
вестиционих пројеката, и то:

1. доделом бесповратних средстава за отварање нових рад-
них места повезаних с реализацијом инвестиционих 
пројеката;

2. доделом бесповратних средстава за куповину опреме 
привредних друштава повезане с реализацијом инвести-
ционих пројеката.

Члан 3.

Максимални број запослених за које ће се одобравати средства, 
као и износ субвенције по новоотвореном радном месту, пропи-
сују се конкурсом за доделу средстава из Буџетског фонда.

Предност при одобравању средстава имаће пројекти који се 
реaлизују у јединицама локалне самоуправе из треће и четврте 
категорије развијености утврђене републичким прописом, као и 
пројекти који запошљавају високообразовану радну снагу.

Члан 4.

Средства се могу доделити за:

- Инвестиционе пројекте којима је предвиђено отварање 
најмање 10 нових радних места;

- Инвестиционе пројекте којима је предвиђено улагање од 
најмање 50.000 евра у производну опрему или опрему за 
обављање услужних делатности;

Средства се додељују корисницима који су се јавили за доделу 
пре почетка реализације инвестиционог пројекта .

Члан 5.

Максималан износ подстицаја по инвестиционом пројекту 
одређује се у складу с прописима којима се уређују правила за 
доделу државне помоћи: 

- за мала привредна друштва, до 70% оправданих трошкова 
инвестиција у материјалну имовину повезану с реализа-
цијом инвестиционих пројеката или до 70% трошкова бру-
то зарада за новозапослене раднике предвиђене реализа-
цијом инвестиционог пројекта у периоду од две године од 
достизања предвиђеног броја нових радних места, сем ин-
вестиционих пројеката у оквиру транспортне делатности и 
великих инвестиционих пројеката без обзира на сектор. 

- за средња привредна друштва, до 60% оправданих трош-
кова инвестиција у материјалну имовину повезану с ре-
ализацијом инвестиционих пројеката или до 60% трош-
кова бруто зарада за новозапослене раднике предвиђе-
не реализацијом инвестиционог пројекта у периоду од 
две године од достизања предвиђеног броја нових рад-
них места, сем инвестиционих пројеката у оквиру транс-
портне делатности и великих инвестиционих пројеката 
без обзира на сектор. 

- за велика привредна друштва, до 50% оправданих трош-
кова инвестиција у материјалну имовину повезану с ре-
ализацијом инвестиционих пројеката или до 50% трош-
кова бруто зарада за новозапослене раднике предвиђе-
не реализацијом инвестиционог пројекта у периоду од 
две године од достизања предвиђеног броја нових рад-
них места.

У случају да се подстицаји обрачунавају у односу на вредност 
улагања у опрему привредних друштава, опрема која се регис-
трује као оправдани трошак великих привредних друштава мора 
да буде нова. 
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У случају да се подстицаји обрачунавају у односу на вредност 
процењених зарада, потребно је следеће:

- приказати трошкове бруто зарада за нова радна места по-
везана с почетним улагањем. Трошкови зарада су укупан 
износ који корисник средстава стварно плаћа за рад за-
посленог и обухватају бруто зараду, тј. зараду која садр-
жи порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање 
који се плаћају из зараде, као и доприносе који се плаћају 
на зараду;

- улагање треба да резултира нето повећањем броја запос-
лених у привредном субјекту у поређењу с просечним 
бројем запослених у протеклих 12 месеци, а у случају да 
се неко радно место затвори у том периоду, мора се оду-
зети од броја новоотворених радних места, за релевантан 
податак се узима податак из централног регистара оба-
везног социјалног осигурања;

- радно место треба да буде непосредно повезано с почет-
ном инвестицијом и да буде отворено у року од три годи-
не од завршетка инвестиције.

Приликом одређивања висине средстава која могу да буду до-
дељена по инвестиционом пројекту, узима се у обзир кумулација 
с претходно одобреном државном помоћи у складу с прописима 
који уређују правила о додели државне помоћи.

Члан 6.

Корисници средстава биће у обавези да врате средства у сле-
дећим случајевима:

- уколико не реализују преузете обавезе у вези са отва-
рањем радних места повезаних с инвестиционим пројек-
том или инвестирањем у материјалну имовину привред-
них друштава; 

- ако се достигнути број запослених код корисника сред-
става након реализације пројекта смањи у периоду од 36 
месеци, односно за велике привредне субјекте – у перио-
ду од 60 месеци након реализације пројекта;

- ако се пројекат не одржи на истој локацији у јединици 
локалне самоуправе у периоду од 36 месеци, односно за 
велике привредне субјекте – у периоду од 60 месеци од 
дана закључивања уговора.

Члан 7.

Средства се неће доделити следећим привредним субјектима:

1) који су у тешкоћама, у смислу прописа којима се уређују 
правила за доделу државне помоћи; 

2) над којим је покренут претходни стечајни поступак, ре-
организација, стечај или ликвидација, у складу с пропи-
сима којим се уређују стечај и ликвидација;

3) који имају доспеле, а неизмирене порезе и доприносе као 
и обавезе по основу изворних локалних прихода;

4) код којих је број запослених смањен за 10% и више током 
12 месеци пре подношења пријаве за доделу средстава; 

5) у којима Република Србија, аутономна покрајина или је-
диница локалне самоурпаве имају учешће у власништву;

6) који нису реализовали пројекат у целости или испуни-
ли све уговорне обавезе преузете претходно подржаним 
пројектима, финансираним из буџета АПВ; 

7) који су у обавези повраћаја недозвољене државне по-
моћи;

8) с којима је био раскинут уговор о додели средстава из 
буџета АПВ;

9) против којих се води парнични, односно кривични по-
ступак по основу раније остварених подстицаја, субвен-
ција и кредита.;

10) који обављају делатност у секторима челика, синтетич-
ких влакана и угља.

Члан 8.

Средства из Буџетског фонда додељују се путем јавног кон-
курса за доделу средстава из Буџетског фонда (у даљем тексту: 
Конкурс), који расписује покрајински орган управе у чијој је на-
длежности управљање Буџетским фондом (у даљем тексту: Се-
кретаријат).

Конкурс се објављује у Службеном листу АПВ, као и на интер-
нет страници Секретаријата и Развојне агенције Војводине д.о.о. 
(у даљем тексту: Агенција).

Конкурс нарочито садржи:

1) назив и седиште органа који објављује јавни позив; 
2) назив акта на основу којег се спроводи Конкурс;
3) назив и седиште органа коме се достављају пријаве за 

доделу средстава; 
4) укупан износ средстава који се додељује Конкурсом;
5) критеријуме и мерила за доделу средстава; 
6) трајање Конкурса; 
7) адресу на којој се могу добити обавештења у вези са 

учествовањем у поступку доделе средстава и податке о 
лицу за контакт; 

8) образац пријаве на Конкурс;
9) списак потребне документације коју је потребно доста-

вити уз пријаву на Конкурс;
10) друге информације од значаја и интереса за инвеститоре 

и кориснике средстава.

Стручне и административне послове у вези с Конкурсом врши 
Агенција.

Члан 9.

Образац пријаве на Конкурс прописује Секретаријат.

Рок за подношење пријаве на Конкурс не може бити краћи од 
15 дана.

Уз пријаву на Конкурс, подноси се следећа документација:

1) бизнис план за инвестициони пројекат за чију реализа-
цију се конкурише за доделу средстава по јавном позиву; 

2) оригинал или оверена фотокопија регистрованих финан-
сијских извештаја инвеститора за претходне три године 
пословања, с налазом овлашћеног ревизора (ако постоји 
законска обавеза прибављања налаза овлашћеног реви-
зора), а страно правно лице подноси оригинал или ове-
рену фотокопију и оверени превод на српски језик (уз 
налаз овлашћеног ревизора, ако је то у складу с нацио-
налним законодавством страног предлагача инвестицио-
ног пројекта, или изјаву инвеститора да није обавезан да 
прибавља извештај овлашћеног ревизора); 

3) оригинал или оверена фотокопија извода из Регистра 
привредних субјеката, који подноси инвеститор са се-
диштем у Републици Србији, односно извод из одгова-
рајућег регистра државе у којој страни инвеститор има 
седиште, не старији од три месеца, који је оверио на-
длежни орган, као и оверени превод извода на српски 
језик; 

4) доказ да против привредног субјекта није покренут прет-
ходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или 
ликвидација у складу с прописима којима се уређују сте-
чај и ликвидација; 

5) писану изјаву о томе да за реализацију истог инвести-
ционог пројекта, односно за исте оправдане трошко-
ве није додељена државна помоћ из буџета Републике 
Србије, АПВ или јединице локалне самоуправе; уколи-
ко јесте, по ком основу и у којем облику и износу је до-
дељена; 
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6) доказ о измирењу обавеза по основу пореза, царина и 
доприноса у Републици Србији, а за стране инвестито-
ре који нису пословали у Републици Србији – потписа-
ну изјаву о томе да инвеститор није пословао у Републи-
ци Србији и да нема порески идентификациони број до-
дељен у складу с прописима којима се уређује порески 
поступак и пореска администрација, а за домаће правно 
лице фотокопија потврде о пореском идентификационом 
броју; 

7) извод из Централног регистра обавезног социјалног оси-
гурања, којим се утврђује број запослених и врста радног 
ангажовања код корисника средстава у тренутку подно-
шења пријаве за доделу средстава; 

8) доказ да одговорно лице привредног друштва није пра-
воснажно осуђивано за кривична дела против привреде, 
имовине, недозвољене трговине и против службене дуж-
ности; 

9) доказ да се против одговорних лица у привредном субјек-
ту не води кривични поступак; 

10) доказ да привредни субјект није осуђиван за кривично 
дело извршено у обављању привредне делатности. 

11) доказ да је привредни субјект корисник средстава обез-
бедио учешће од најмање 25% оправданих трошкова из 
сопствених средстава или других извора који не садрже 
државну помоћ

Потребна документација као и потребни докази о испуњености 
услова за учешће на Конкурсу биће прописани Конкурсом за сва-
ку појединачну меру из члана 2. ове покрајинске уредбе.

Документација коју подноси страни привредни субјекат морају 
бити оверена у складу с прописима државе у којој су издата и пре-
ведена на српски језик од овлашћеног преводиоца.

Члан 10.

Критеријуми за анализу квалитета пројекта биће прописани 
Конкурсом за сваку појединачну меру из члана 2. ове покрајинске 
уредбе.

Члан 11.

Неблаговремене, непотпуне и недопуштене пријаве на Кон-
курс, Секретаријат ће одбацити.

Члан 12.

Пријаве које нису одбачене у складу с претходним чланом, Се-
кретаријат доставља Агенцији.

Достављене пријаве на Конкурс скупштина Агенције разма-
тра, усваја препоруку или одбија давање препоруке.

Члан 13.

Пријаве на Конкурс и препоруке скупштине Агенције, Аген-
ција доставља Секретаријату.

Приликом доношења одлуке о додели средстава Секретаријат 
узима у обзир и препоруку Скупштине Агенције.

Одлука о додели средстава објављује се на интернет страници 
Секретаријата.

Члан 14. 

На основу одлуке о додели средстава, Секретаријат закључује 
уговор о додели средстава подстицаја (у даљем тексту: Уговор), 
којим се уређују међусобна права и обавезе Секретаријата и ко-
рисника средстава. 

Уговор садржи: предмет, висину и динамику улагања и број 
нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом с ди-
намиком запошљавања, обавезу исплате уговорене зараде, рок за 

реализацију инвестиционог пројекта, износ додељених средста-
ва, динамику исплате додељених средстава, као и информације 
о средствима обезбеђења, обавези извештавања, контроли извр-
шења уговорних обавеза, раскиду Уговора, вишој сили, заштити 
животне средине и заштити на раду, решавању спорова и друга 
питања значајна за реализацију Уговора. 

Саставни део Уговора јесте део бизнис плана који говори о 
висини, структури и динамици улагања, те плану и динамици 
запошљавања, као и о пројектованој бруто заради и планираном 
уделу домаћих добављача у основној сировини. 

Секретаријат може да раскине Уговор, у свакој фази извршења, 
ако утврди да корисник средстава не испуњава услове утврђене 
Уговором. 

Члан 15.

Корисник средстава дужан је да приложи банкарску гаранцију 
коју је издала пословна банка регистрована на територији Репу-
блике Србије, безусловну и плативу на први позив у корист АПВ. 

Исплаћена средства морају бити обезбеђена банкарском гаран-
цијом, у складу са Уговором. 

Поред банкарске гаранције, корисник средстава дужан је да 
приложи две регистроване и потписане бланко соло менице с 
потписаним меничним овлашћењем, ради наплате законске за-
тезне камате, у складу са законом који утврђује висину стопе за-
конске камате, а у случају неиспуњења уговорних обавеза. 

Корисник средстава није дужан да приложи бланко соло ме-
нице из става 2. овог члана ако достави банкарску гаранција која 
покрива и износ могуће законске затезне камате. 

У случају из става 3. овог члана, корисник средстава дужан је 
да – при исплати сваке рате – поред банкарске гаранције која га-
рантује износ те рате, достави и банкарску гаранцију која покри-
ва и износ могуће законске затезне камате. 

Законска затезна камата обрачунава се за период од дана ис-
плате сваке појединачне рате до дана повраћаја укупног износа 
исплаћених средстава. 

У случају неиспуњења уговорних обавеза или делимичног ис-
пуњења уговорних обавеза – на основу издатих банкарских га-
ранција и бланко соло меница – Секретаријат може да наплати 
средства до висине износа исплаћених средстава и прописане 
законске затезне камате. 

Члан 16.

Корисник средстава дужан је да путем Агенције извештава 
Секретаријат о реализацији инвестиционог пројекта за који су 
додељена средстава. 

Извештај из става 1. овог члана подноси се: 

1) квартално у току реализације  инвестиционог пројекта; 
2) квартално од дана завршетка инвестиционог пројекта до 

истека периода гарантованог улагања и запослености. 

Извештај о реализацији инвестиционог пројекта садржи: 

1) извештај независног овлашћеног ревизора о ревизији 
пројекта који садржи проверу усаглашености са свим 
одредбама Уговора; 

2) податке о броју запослених на основу извештаја Цен-
тралног регистра обавезног социјалног осигурања; 

3) извештај независног овлашћеног ревизора о висини ис-
плаћених зарада, пореза и доприноса за све запослене у 
складу са Уговором; 

4) извештај независног проценитеља о садашњој вредно-
сти унете употребљаване опреме. 
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Корисник средстава дужан је да независном овлашћеном реви-
зору омогући вршење контроле испуњења обавезе улагања (ви-
сина и структура улагања у току реализације пројекта), обавезе 
запошљавања и одржања уговором утврђеног броја запослених (у 
току реализације и у току периода гарантованог улагања и запос-
лености), трошкова зарада предвиђених инвестиционим пројек-
том, као и испуњења других уговорних обавеза и да – у ту сврху 
– омогући увид у документацију корисника. 

Извештај независног овлашћеног ревизора садржи закључак с 
позитивним, односно негативним мишљењем, а у случају давања 
мишљења с резервом, односно уздржавања од изражавања миш-
љења – дужан је да у закључку образложи мишљење с резервом, 
односно да наведе чињенице и разлоге због којих се уздржао од 
давања мишљења. 

Ако из извештаја независног овлашћеног ревизора произлази 
да корисник средстава није извршио све уговорне обавезе у перио-
ду гарантованог улагања и запослености (негативно мишљење, 
мишљење с резервом, уздржавање од изражавања мишљења), 
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу доставиће писано обавештење ко-
риснику средстава о обавези отклањања утврђених недостатака. 

Ако у року од 30 дана након пријема обавештења из става 6. 
овог члана корисник средстава не отклони недостатак, Секрета-
ријат може да раскине уговор о додели средстава подстицаја и 
да захтева повраћај додељених средстава исплаћених кориснику 
средстава, увећан за износ припадајуће законске затезне камате. 

Члан 17.

Корисник средстава од Централног регистра обавезног со-
цијалног осигурања прибавља извештај о броју новозапослених 
и врсти радног ангажовања код корисника средстава на дан дос-
тављања захтева за исплату сваке појединачне рате додељених 
средстава и квартално доставља Агенцији.

 
Корисник средстава од Централног регистра обавезног со-

цијалног осигурања прибавља извештаје о броју запослених и 
врсти радног ангажовања запослених код корисника средстава у 
току спровођења инвестиционог пројекта, као и у току периода 
гарантованог улагања и запослености и квартално достваља 
Агенцији. 

Агенција контролише испуњење обавеза корисника средстава 
из члана 16. ове уредбе, на основу извештаја овлашћеног независ-
ног ревизора и саставља извештај. 

Секретаријат може у сваком тренутку у току реализације ин-
вестиционог пројекта да изврши контролу висине, динамике и 
структуре улагања предвиђене инвестиционим пројектом, од-
носно Уговором, ради контроле испуњења уговорних обавеза 
корисника средстава. 

Секретаријат и лица које Секретаријат ангажује спроводе кон-
тролу и након истека рока за реализацију инвестиционог пројек-
та. 

Копије извештаја и података из ст. 1, 2 и 3 овог члана Агенција 
доставља Секретаријату.

На основу извештаја и података из става 6. овог члана, Аген-
ција прати динамику реализације инвестиционог пројекта у току 
реализације инвестиционог пројекта. 

Ако се утврди да је ради даљег поступања – имајући у виду 
предметни инвестициони пројекат – потребна препорука Секре-
таријата, на основу документације из става 6, Агенција сачињава 
извештај о току реализације инвестиционог пројекта, који дос-
тавља Секретаријату на разматрање и одлучивање, а по претход-
но прибављеном предлогу мера од Секретаријата.

Извештај из става 8. овог члана садржи податке и информације 
о свим елементима инвестиционог пројекта, а обавезно садржи: 

1) резиме извештаја независног ревизора о ревизији пројек-
та који садржи проверу усаглашености са свим одредба-
ма Уговора; 

2) информације о висини улагања корисника средстава у 
односу на елементе улагања наведене у Пријави за доде-
лу средстава, Уговору, односно инвестиционом пројекту; 

3) информације о динамици отварања нових радних места, 
односно о динамици запошљавања нових запослених на 
неодређено време код корисника средстава; 

4) преглед блокада по текућим рачунима корисника сред-
става – ако их је било; 

5) информације о проблемима с којима се инвеститор, од-
носно корисник средстава сусреће у току реализације 
инвестиционог пројекта; 

6) друге информације значајне за очување финансијских, 
развојних и билатерално-економских интереса АП 
Војводине, који могу бити угрожени поступањем корис-
ника средстава. 

Агенција доставља Агенцији за привредне регистре списак ко-
рисника средстава по уговорима. 

Агенција на свака три месеца од Агенције за привредне регис-
тре прибавља извештаје о извршеним променама регистрације 
код корисника средстава.

Члан 18.

Ова покрајинска уредба ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу АПВ .ˮ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број:  3-7/2017
Нови Сад, 20. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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1081.

На основу члана 23. став 1 Покрајинске скупштинске одлуке 
о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко 
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови 
Сад („Службени лист АПВ”, број: 29/2017) и чл. 35. и 36. став 6 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 20. септембра 2017. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

Дипл. правник Предраг Кнежевић,  и м е н у ј е  се за директо-
ра  Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад, на пери-
од од четири године.

Именовани је дужан да ступи на функцију у року од осам дана 
од дана објављивања Решења о именовању у „Службеном гласни-
ку Републике Србије”. 

Ово решење са образложењем објавиће се у „Службеном глас-
нику Републике Србије”, „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине” и на интерент страници Покрајинске владе www.
vojvodina.gov.rs.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 23. став 1 Покрајинске скупштинске одлуке о орга-
низовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко плани-
рање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад 
(„Службени лист АПВ”, број: 29/2017), прописано је да директора 
именује Покрајинска влада на период од четири године, на осно-
ву спроведеног јавног конкурса по поступку утврђеним законом.

Покрајинска влада на седници одржаној 28. јуна 2017. године, 
на предлог Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту 
животне средине, донела је Одлуку број: 023-35/2017, којом је по-
кренут поступак спровођења јавног конкурса за избор директо-
ра Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад.

У складу са наведеном одлуком, Покрајински секретаријат за 
урбанизам и заштиту животне средине објавио је Јавни конкурс 
за избор директора Јавног предузећа за просторно и урбанистич-
ко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” 
Нови Сад у „Службеном гласнику Републике Србије”, број: 64/17 
од 29. јуна 2017. године, „Службеном листу Аутономне покрајине 
Војводине”, број: 31/17 од 28. јуна 2017. године, дневним новинама 
„Дневник”, 30. јуна 2017. године и на званичној интернет страни-
ци Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту живот-
не средине www.ekourb.vojvodina.gov.rs (у даљем тексту: Јавни 
конкурс). Исправка јавног конкурса објављена је у „Службеном 
гласнику Републике Србије”, број: 73/17 од 28. јула 2017. године, 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине” број: 35/17 
од 26. јула 2017. године, дневним новинама „Дневник”, 28. јула 
2017. године и на званичној интернет страници Покрајинског 
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине www.
ekourb.vojvodina.gov.rs. 

Комисија за спровођење конкурса за избор директора Јавног 
предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројекто-
вање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад, образована је 
Одлуком Покрајинске владе, број: 023-46/2017 од 26. јула 2017. 
године и Одлуком о измени Одлуке о образовању Комисије за 
спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа за 
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за 
урбанизам Војводине” Нови Сад, Покрајинске владе, број: 023-
46/2017 од 6. септембра 2017. године (у даљем тексту: Комисија).

На Јавни конкурс, који је био отворен 30 дана од дана објављи-
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”, пријаве су под-
нела два кандидата и то: Душанка Јањушић из Сремских Карло-
ваца и Предраг Кнежевић из Суботице. 

Након прегледа приспелих пријава на Јавни конкурс и при-
ложених доказа, Комисија је утврдила да су обе пријаве благо-
времене и потпуне и да оба кандидата испуњавају услове Јавног 
конкурса. Сходно члану 40. став 1 Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број: 15/16), Комисија је сачинила Спи-
сак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак, број: 
023-49/2017 од 7. августа 2017. године и благовремено доставила 
кандидатима обавештење о отпочињању изборног поступка. 

Изборни поступак је спроведен у два дела, према мерилима 
прописаним Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 
предузећа („Службени гласник РС”, број: 65/2016). 

Први део изборног поступка спроведен је 16. августа 2017. го-
дине, тестирањем вештина кандидата из члана 3. став 3 Уредбе о 
мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени 
гласник РС”, број: 65/2016) и провером познавања рада на рачуна-
ру кандидата од стране стручних лица, сходно одредбама члана 
10. и 11. Уредбе о мерилима за именовање директора јавног пре-
дузећа („Службени гласник РС”, број: 65/2016). 

У другом делу изборног поступка који је спроведен 15. септем-
бра 2017. године, Комисија је извршила проверу стручне оспо-
собљености, знања и вештину комуникације кандидата, увидом у 
податке и усмено у разговору са кандидатом, оцењујући одговоре 
кандидата на унапред припремљена питања, сходно одредбама 
члана 4. став 4 Уредбе о мерилима за именовање директора јавног 
предузећа („Службени гласник РС”, број: 65/2016).

Сагласно члану 5. Уредбе о мерилима за именовање директора 
јавног предузећа („Службени гласник РС”, број: 65/16), Комисија 
је стручну оспособљеност кандидата проверила увидом у подат-
ке сходно члану 6. и 7. наведене уредбе и усмено, у разговору са 
кандидатом.

Сагласно члану 8. Уредбе о мерилима за именовање директора 
јавног предузећа („Службени гласник РС”, број: 65/16), Комисија је 
усменим путем проверила знања кандидата, а сагласно члану 11. став 
3 наведене уредбе, проверила је вештину комуникације кандидата. 

На основу спроведеног изборног поступка, сходно члану 41. 
став 1 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
број: 15/16), Комисија је сачинила Ранг листу кандидата број: 
023-49/2017 од 18. септембра 2017. године, а према оствареним 
резултатима у изборном поступку. Кандидати су рангирани на 
следећи начин:

1. Предраг Кнежевић из Суботице, просечна оцена 2,61;
2. Душанка Јањушић из Сремских Карловаца, просечна 

оцена 2,38.

Ранг листу кандидата и записнике о спроведеном првом и дру-
гом делу изборног поступка, сагласно члану 41. став 2 Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број: 15/16), Ко-
мисија је доставила Покрајинском секретаријату за урбанизам и 
заштиту животне средине, као органу надлежном за припрему 
предлога акта о именовању директора Јавног предузећа за прос-
торно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урба-
низам Војводине” Нови Сад.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне 
средине, у складу са чланом 41. став 3 Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, број: 15/16), сачинио је предлог 
решења о именовању првог кандидата са Ранг листе за директо-
ра Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад.

ПОСЕБНИ ДЕО
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Имајући у виду наведено, сходно чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), којима је прописано да Покрајинска влада 
доноси покрајинске уредбе, одлуке, препоруке, наредбе, упут-
ства, решења, правилнике и закључке, а да се решењем одлучује 
о именовањима, постављењима и разрешењима, решено је као у 
диспозитиву.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно. Против 
овог решења не може се изјавити жалба, већ се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, у 
року од 30 дана од дана пријема Решења.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-61/2017
Нови Сад, 20. септембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1082.

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, 
број: 37/14), а у вези са чланом  10. став 2 тачка 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде 
Војводине“ („Службени лист АПВ“, број:  53/16), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 20. септембра 2017.године, донела  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Даје се сагласност на Одлуку o расподели добити за 2016. годи-
ну ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад,  број: V-73/47, коју је донeo 
Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад,  на седници 
одржаној 31. маја 2017 . године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-60/2017
Нови Сад, 20. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1083.

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ“, број:  37/14) а у вези са чланом  10. став 2 тачка 5. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Јавном предузећу „Војводинашуме“ 
(„Службени лист АПВ“, број: 53/16), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 20. септембра 2017.године,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ E 

I

Даје се сагласност на Одлуку o расподели добити за 2016. годи-
ну ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, број: 2583/XVIII-03, коју 
је донeo Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, на 
седници одржаној 20. јуна 2017 . године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-39/2017
Нови Сад, 20. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1084.

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ“, број: 37/14), а у вези са чланом  10. став 2 тачка 9. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Јавном предузећу „Војводинашуме“ 
(„Службени лист АПВ“, број: 53/16), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 20. септембра 2017.године,  д о н е л а је 

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на Одлуку о Измени и допуни Ценовника 
ванпансионских услуга, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Војво-
динашуме“, Петроварадин, број: 3597/XXI-2, на седници одржа-
ној 6. септембра 2017. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 322-184/2017
Нови Сад, 20. септембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1085.

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ“, број:  37/14), а у вези са чланом  10. став 2  тачка 9. По-
крајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу „Војводина-
шуме“ („Службени лист АПВ“, број: 53/16), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 20. септембра  2017.године, д о н е л а   је 

Р Е Ш Е Њ E 

I

Даје се сагласност на Одлуку о допуни Ценовникa конфек-
ционираног меса дивљачи ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, 
број: 2583/XVIII-11,  коју је донeo Надзорни одбор ЈП „Војводина-
шуме“, Петроварадин,  на седници одржаној 20. јуна 2017. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 324-125/2017
Нови Сад, 20. септембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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1086.

На основу чланом  10. став 2 тачка 9. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Јавном предузећу „Војводинашуме“ („Службени лист 
АПВ“, број: 53/16), члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
20. септембра 2017.године,  д о н е л а је 

Р Е Ш Е Њ E 

I

Даје се сагласност на Одлуку о Изменама и допунама Ценовника 
уловљене дивљачи и услуга у лову у ловној 2017/18 години, коју је 
донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, број: 
3597/XXI-1, на седници одржаној 6. септембра 2017. године, 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 324-124/2017
Нови Сад, 20. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1087.

На основу члана 10. став 2 тачка 9. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Јавном предузећу „Војводинашуме“ („Службени лист 
АПВ“, број: 53/16) и чл. 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. 
септембра 2017.године,   д о н е л а је 

Р Е Ш Е Њ E 

I

Даје се сагласност на Одлуку о Измени и допуни Ценовни-
ка дрвних сортимената и осталог дрвета за огрев, број: 2583/
XVIII-08, коју је донео Надзорни одбор  ЈП „Војводинашуме“, 
Петроварадин, на седници одржаној 20. јуна 2017. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 322-183/2017
Нови Сад, 20. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1088.

На основу члана 32. тачка 6 и 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 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о оснивању Војвођанског симфонијског оркес-
тра  („Службени лист АПВ”, број:  21/2010 и 29/2012), Покрајинска 
влада, на  седници одржаној 20. септембра 2017. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Војвођанског симфонијског оркестра за 2017. годину, којe је ус-
војио Управни одбор Војвођанског симфонијског оркестра, на 7. 
седници одржаној 21. јула 2017. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 451-20/2017
Нови Сад, 20. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1089.

На основу члана 15. став 1 Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени 
лист АПВ”, број: 21/2010 и 29/2012) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. 
септембра 2017. године,    д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Даје се сагласност на Измене Програма рада Војвођанског сим-
фонијског оркестра за 2017. годину, који је усвојио Управни одбор 
Војвођанског симфонијског оркестра, на седмој седници одржа-
ној 21. јула 2017. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-585/2017
Нови Сад, 20. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1090.

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 8. 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  20. сеп-
тембра 2017. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана На-
родног позоришта –Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 
2017. годину, којe је усвојио Управни одбор Народног позоришта 
– Narodnog kazališta – Népszínház Суботица, на 147. седници одр-
жаној 24. јула 2017. године. 
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 451-15/2017
Нови Сад, 20. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1091.

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 8. 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  20. сеп-
тембра 2017. године,  д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Народ-
ног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 
2017. годину, којe је усвојио Управни одбор Народног позоришта 
– Narodnog kazališta – Népszínház Суботица, на 147. седници одр-
жаној 24. јула 2017. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 451-39/2017
Нови Сад, 20. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1092.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођан-
ских Русина („Службени лист АПВ‟, број: 7/08 и 22/11) и чл. 32. тачка 
9 и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ‟, број: 37/2014),  Покрајинска влада, 
на седници одржаној 20. септембра 2017. године,   д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Даје се сагласност на Статут Завода за културу војвођанских Ру-
сина – Завода за културу войводянских Руснацох, који је донео Уп-
равни одбор Завода, на првој седници одржаној 26. јуна 2017. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-653/2017
Нови Сад, 20. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1093.

На основу чл. 41. став 3 и 44а став 2 тачка 1. Закона о култури 
(„Службени гласник РС” број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), 
чл. 32. тачка 6, 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), 
а у вези с чланом 1. алинеја 7. Покрајинске 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), По-
крајинска влада, на седници одржаној 20. септембра 2017. године,  
д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ E 

I

Мр Смиљана Влајић, композитор, разрешава се дужности чла-
на Управног одбора Српског народног позоришта – Установе кул-
туре од националног значаја у Новом Саду, на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-667/2017
Нови Сад, 20. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1094.

На основу чл. 41. став 3 Закона о култури („Службени гласник 
РС” број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), чл. 32. тачка 6, 35. и 
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. али-
неја 7. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивач-
ких права над установама културе које је основала Аутономна 
Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број: 18/2010), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 20. септембра 2017. године,    д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ E 

I

Др ум. Жељка Милановић, професор оперског студија и хорс-
ког дириговања из Новог Сада, именује се за члана Управног од-
бора Српског народног позоришта – Установе културе од нацио-
налног значаја у Новом Саду, до истека мандата Управног одбора.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-668/2017
Нови Сад, 20. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1095.

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, 103/15 и 99/16), 
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члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист 
АПВ”, бр. 69/16, 27/17-испр., 29/17 и 39/17), и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној  
20. септембра 2017. 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 2017. 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 07 Покрајинском секре-
таријату за здравство Програм 1803 Развој квалитета и доступности 
здравствене заштите, Програмска активност 1010 Обезбеђење нес-
метаног функционисања и подизање квалитета здравствене зашти-
те, функционална класификација 760 Здравство некласификовано 
на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, еко-
номскa класификацијa 464 Дотације организацијама обавезног со-
цијалног осигурања, 4641 Текуће дотације организацијама обавез-
ног социјалног осигурања, износ од 5.352.817,91 динарa (словима: 
пет милиона триста педесет две хиљаде осамстотина седамнаест 
динара  и 91/100), због недовољно планираних средстава за реали-
зацију намена из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава 
се за 5.352.817,91 динар, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског секре-
таријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџет-
ске резерве, у износу и распореду према буџетским класифика-
цијама из тачке 1. овог решења намењено је Клиничком центру 
Војводине Нови Сад за финансирање плата неуговорених рад-
ника  на одређено време са Републичким фондом за здравствено 
осигурање, за месец јун 2017. године.

 3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство 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:  401-130/2017-55
Нови Сад, 20. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1096.

На основу члана 61. став 13.  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, 103/15 и 99/16) 
и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), а у вези с чланом 9. 
ст. 1. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ”, бр. 
69/2016, 27/2017 – испр. 29/2017 и 39/2017) и у складу с чланом 
61. став 14. и чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, По-
крајинска влада, на седници одржаној 20. септембра 2017. 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 одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину у 
оквиру Управе за заједничке послове покрајинских органа, у уку-
пном износу од 15.000.000,00 динара (словима: петнаест милиона 
динара и 00/100), према буџетским класификацијама приказаним 
у следећој табели:  

Врста буџетске класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ  
(у динарима)

Организациона класификација

Раздео 16 Управа за заједничке послове покрајинских органа   

Програм     0606 Подршка раду органа јавне управе 

Програмска активност/Пројекат 1005 Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа 

Функционална класификација 133 Остале опште услуге 

Извор финансирања 01 00 приходи из буџета 

Економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти 15.000.000,00

5113 Капитално одржавање зграда и објеката 15.000.000,00

УКУПНО: 15.000.000,00



Страна 1860 - Броj 42 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 20. септембар 2017.

преноси се у текућу буџетску резерву, Раздео 08 – Покрајински 
секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, 
Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функционал-
на класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, еко-
номска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве.

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Управа за заједничке послове покрајинских органа и 
Покрајински секретаријат за финансије.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број:  401-928/2017-3
Нови Сад, 20. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

OGLASNI DEO
1097.

На основу чланова 134. став 1. тачка 2., 135. став 1. тачка 1 и 
136. став 1. и 2. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, 10/16), у вези 
са Правилником о одобравању и финансирању програма којима 
се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП 
Војводини („Службени лист АПВ”, бр. 5/17, 23/17 и 25/17), те чла-
нова 25. и 26. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
АП Војводине за 2017. годину („Службени лист АП Војводине”, 
бр. 69/16, 29/17 и 39/17 - ребаланс), Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину расписује

К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

СА ЦИЉЕМ АФИРМАЦИЈЕ ЖЕНА
У СПОРТУ

1. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИОЦА И ПРЕДМЕТА 
КОНКУРСА

Подносиоци предлога програма по овом конкурсу могу бити 
спортске организације, регистроване у складу са Законом о спорту.

Подносиоци предлога програма посебно треба да испуњавању 
следеће услове да би се њихови пројекти разматрали:

• да буду уписани у одговарајући регистар у складу са За-
коном,

• да су из гране спорта која је од посебног значаја за Репу-
блику Србију,

• да имају седиште у АП Војводини,
• да су директно одговорни за реализацију програма,
• да су претходно обављали делатност у области спорта 

најмање годину дана,
• да су са успехом реализовали претходно одобрене програме,
• да испуњавају услове за обављање спортских актив-

ности и делатности у складу са Законом о спорту,
• да располажу капацитетима за реализацију програма.

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доста-
вити и:

• копију уговора и дипломе о ангажовању кандидаткиње 
за коју подносе захтев,

• доказ о важећој лиценци кандидаткиња,
• предрачун за набавку опреме/реквизита која је предмет 

захтева.

По својој садржини пројекти треба да доприносе унапређењу 
положаја жена као спортисткиња, спортских стручњакиња и 
стручњакиња у спорту у АП Војводини, а односе се на:

• Усавршавање спортских стручњакиња и стручњакиња у 
спорту и 

• Набавку такмичарске опреме и спортских реквизита за 
спортисткиње.

Укупан износ средстава на конкрусу износи 2.500.000,00 (два-
милионапетстохиљада) динара.

2. ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Крајњи рок за достављање пријава по овом конкурсу је 04. ок-
тобар 2017. године.

Дозвољава се да један носилац програма може да поднесе само 
један предлог програма.

Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на обрасцу који је 
објављен на Интернет страници Секретаријата: www.sio.vojvodina.
gov.rs и достављају се заједно са ЦД-ом (који треба да садржи ске-
ниране све документе који се достављају уз захтев) у запечаћеној 
коверти са назнаком „пријава за Конкурс за финансирање пројеката 
за афирмацију жена у спорту”, препорученом поштом на адресу: По-
крајински секретаријат за спорт и омладину, Булевар Михајла Пупи-
на 16, 21000 Нови Сад, или непосредно на писарници покрајинских 
органа. Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се разматрати.

1098.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Ак-
ционог плана политике за младе у Аутономној покрајини Војво-
дини за период од 2015. до 2020. године („Службени лист АПВ“, 
број 42/15), чл. 25. и 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту АП Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ“, број 
69/16, и 29/17 и 39/17 - ребаланс) и чл. 6. и 7. Правилника о услови-
ма и начину доделе буџетских средстава за финансирање потреба 
и интереса младих на територији АП Војводине („Службени лист 
АПВ“, број 3/17), Покрајински секретаријат за спорт и омладину 
(у даљем тексту: Секретаријат) расписује

КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ 
ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИОЦА И ПРЕДМЕТА 
КОНКУРСА

Подносиоци предлога пројеката по овом Конкурсу могу бити 
удружења младих и за младе, омладинске и студентске органи-
зације и савези.

Пројекти који се финансирају су пројекти подршке спровођењу 
омладинске политике дефинисане Акционим планом политике за 
младе у АП Војводини за период од 2015. до 2020. године у осам об-
ласти: образовање младих; запошљавање младих; здравље младих и 
социјална политика према младима; култура и информисање младих; 
активизам и слободно време младих; волонтеризам и мобилност мла-
дих; безбедност младих; заштита животне средине и одрживи развој.

На конкурсу се додељује укупно 2.250.000,00 динара. 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРОЈЕКТИМА

Приликом одлучивања Конкурсна комисија ће вредновање вр-
шити сагласно критеријумима утврђеним чланом 11. Правилника 
о условима и начину доделе буџетских средстава за финансирање 
потреба и интереса младих на територији Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 3/17).
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Подносилац захтева мора да има седиште на подручју АП 
Војводине, мора да располаже капацитетима за реализацију 
пројеката и не сме у тренутку закључења уговора имати блокаду 
наменског рачуна који се води код Управе за Трезор.

На конкурс један носилац пројеката може доставити један 
предлог пројекта.

ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријаве на конкурс подносе се најкасније до 20. октобра 2017. 
године.

Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на обрасцу који 
је објављен на интернет сајту Секретаријата: www.sio.vojvodina.
gov.rs и достављају се заједно са ЦД-ом (који треба да садржи 
скениране све документе у ПДФ формату који се достављају уз 
захтев) у коверти са назнаком „пријава за Конкурс за финан-
сирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике“, 
препорученом поштом на адресу: Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, 
или непосредно на писарници покрајинских органа. 

Комисија за вредновање ће предлоге за финансирања дос-
тављати покрајинском секретару сукцесивно, у зависности од 
динамике пристизања предлога пројеката, времена њихове реа-
лизације, као и од динамике расположивости средстава. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве, неће се разматрати.

Све додатне информације у вези с конкурсом можете добити пози-
вом на број телефона 021/487-4871, сваког радног дана од 9.00 до 14.00 
сати или путем електронске поште на адреси mladi@vojvodina.gov.rs.

1099.

На основу члана 11. раздео 12, чл. 20, 21, 22. став 4. чл. 25. и 26. По-
крајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводи-
не за 2017. годину („Службени лист АПВ”, број: 69/2016, 27/17-исправка, 
29/17 и 39/17) и члана 4. Правилника о критеријумима за финансирање 
краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Ау-
тономној покрајини Војводини, Покрајински секретаријат за високо 
образовање и научноистраживачку делатност расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КРАТКОРОЧНИХ ПРОЈЕКАТА
ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ 
У 2017. 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 непого-
да или климатских промена које непосредно утичу на без-
бедност и здравље становништва, или којима се угрожава 
функционалност значајних елемената привредног 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.

Овим конкурсом и финансијским планом Секретаријата пред-
виђено је да се издвоји укупно 27.000.000,00 динара, при чему је 
максималан 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 3. ок-
тобра 2017. године.

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 високо образовање и научноис-
траживачку делатност

Булевар Михајла Пупуна 16

21108 Нови Сад

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

На поменутој интернет страници налази се и текст Правилника о 
критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од посеб-
ног 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
имејл: ivana.momcilovic@vojvodina.gov.rs 
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С А Д Р Ж А Ј

ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1080. Покрајинска уредба о условима и начину доделе 
средстава из Буџетског фонда за спровођење мера 
развојне политике Аутономне покрајине Војводине;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1081. Решење о именовању за директора Јавног предузећ 
за просторно и урбанистичко планирање и пројекто-
вање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад;

1082. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподе-
ли добити за 2016. годину ЈВП „Воде Војводине“, 
Нови Сад;

1083. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподе-
ли добити за 2016. годину ЈП „Војводинашуме“, Пе-
троварадин;

1084. Решење о давању сагласности на Одлуку о Измени и 
допуни Ценовника ванпансионских услуга;

1085. Решење о давању сагласности на Одлуку о допу-
ни Ценовника конфекционираног меса дивљачи ЈП 
„Војводинашуме“, Петроварадин;

1086. Решење о давању сагласности на Одлуку о Изменама 
и допунама Ценовника уловљене дивљачи и услуга у 
лову у ловној 2017/2018 години;

1087. Решење о давању сагласности на Одлуку о Измени 
и допуни Ценовника дрвних сортимената и осталог 
дрвета за огрев;

1088. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Војвођанског симфонсинијског 
оркерстра за 2017. годину;

1089. Решење о давању сагласности на Измене Програма 
рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2017. 
годину;

1090. Решење о давању сагласности на Измене и до-
пуне Финансијског плана Народног позоришта – 
Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2017. 
годину; 

1091. Решење о давању сагласности на Измене и допу-
не Програма рада Народног позоришта – Narodnog 
kazališta – Népszínház Суботица за 2017. годину;

1092. Решење о давању сагласности на Статут Завода за 
културу војвођанских Русина – Завод за културу вой-
водянских Руснацох;

1093. Решење о разрешењу дужности члана Управног од-
бора Српског народног позоришта – Установе култу-
ре од националног знаачаја у Новом Саду;

1094. Решење о именовању члана Управног одбора Српс-
ког народног позоришта – Установе културе од на-
ционалног знаачаја у Новом Саду;

1095. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-130/2017-55;

1096. Решење о преносу средстава у текућу буџетску ре-
зерву број: 401-928/2017-3;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ  ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

1097. Конкурс за финансирање пројеката са циљем афир-
мације жена у спорту;

1098. Конкурс за финансирање пројеката подршке спро-
вођењу омладинске политике;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ

1099. Јавни конкурс за финансирање краткорочних проје-
ката од посебног интереса за одрживи развој у Ауто-
номној покрајини Војводини у 2017. години;
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