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ПОСЕБНИ ДЕО

1215.

На основу члана 11. став 1 тачка 7. Одлуке о оснивању Канце-
ларије за инклузију Рома („Службени лист АПВ”, број: 8/06), чл. 
35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 1. новембра 2017. године,     д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Правилник о изменама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Канце-
ларији за инклузију Рома, број: 258/17, коју је донео вршилац дужнос-
ти директора Канцеларије за инклузију Рома, 30. августа 2017. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 021-57/2017 
Нови Сад, 1. новембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1216.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), 
Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Сремска Митрови-
ца („Службени лист АПВ”, број: 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и 
члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној  1. новембра  2017. године,   д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Завода за јавно 
здравље Сремска Митровица:

- председница:
 Наташа Танасић, дипл. економисткиња из Сремске 

Митровице, представница оснивача;

- чланови:
1. Милена Димковић Полимац, виши радиолог из Руме, 

представница оснивача;
2. Зоран Лемајић, економски техничар из Сремске Митро-

вице, представник оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-779/2017
Нови Сад, 1. новембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1217.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), 
Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Сремска Митрови-
ца  („Службени лист АПВ”, број: 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и 
члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној  1. новембра  2017. године,   д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управни одбор Завода за јавно здравље Сремска Митровица, 
именују се:

- за председницу:
 др Јасмина Медић, докторка медицине из Сремске 

Митровице, представница оснивача;

- за чланове:
1. Катица Миловац, дипл. правница из Сремске Митрови-

це, представница оснивача;
2. Бранко Божић, наставник математике из Сремске Митро-

вице, представник оснивача.

II

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

Број: 022-780/2017
Нови Сад, 1. новембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1218.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), 
Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Сремска Митрови-
ца („Службени лист АПВ”, број: 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и 
члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној  1. новембра  2017. године,            д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Завода за јавно 
здравље Сремска Митровица:

- председник:
 Драгослав Шојић, инж. заштите на раду из Кузмина, 

представник оснивача;

- члан:
 др Андрија Перван, доктор медицине из Старе Пазове, 

представник оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-781/2017 
Нови Сад, 1. новембар 2017. године 

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1219.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), 
Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Сремска Митрови-
ца  („Службени лист АПВ”, број: 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и 
члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној  1. новембра  2017. године,   д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Надзорни одбор Завода за јавно здравље Сремска Митрови-
ца, именују се:

- за председника:
 Тихомир Томашевић, културолог из Гргуревца, пред-

ставник оснивача;

- за члана:
 др Владислава Вучковић, докторка медицине из Сремске 

Митровице, представница оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-782/2017 
Нови Сад, 1. новембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1220.

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), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист 
АПВ”, број 69/16, 27/17 – испр. 29/17 и 39/17), и члана 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 1. новембра 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 одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 08 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финан-
сирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 06 
Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама, Глава 0601 Индиректни корисници 
у области културе, Програм 1203 Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва, Програмска активност 1006 Подршка 
раду установа у области стваралаштва, 820 Услуге културе, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 
511  Зграде и грађевински објекти износ од  1.484.013,60 динара 
(словима: један милион четири стотине осамдесет четири хиљаде 
тринаест динара и 60/100), од којих:  економска класификација   
5113 Капитално одржавање зграда и објеката  1.360.000,00 динара 
и економска класификација 5114 Пројектно планирање 124.013,60 
динара, а због непланираних средстава за реализацију намена из 
тачке 2. овог решења. 

Годишњи план, као и периодично право потрошње – квота, 
апропријације из става 1 . ове тачке, увећава се за  1.484.013,60 
динара.

2. Одобрено повећање апропријација код Покрајинског секре-
таријат за културу, јавно информисање и односе с верским зајед-
ницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења намењено је Српском народном позоришту Нови 
Сад, ради финанисрања адаптације дела објекта Српског народ-
ног позоришта за потребе пресељења Позоришног музеја Војво-
дине.

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. Српско народно 
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позориште Нови Сад у обавези је да – у складу са овим решењем 
–усклади финансијски план и програм рада за 2017. годину, као и 
да реализује намену одобрену овим решењем.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број:  401-130/2017-66
Нови Сад, 1. новембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1221.

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), 
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  
1. новембра 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 од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. 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 класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобра-
ва се Разделу 06 Покрајинском секретаријату за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама, Глави 01 Инди-
ректни корисници у области културе, Програм 1202 Унапређење 
система заштите културног наслеђа, Програмска активност 1008 
Подршка раду установа у области заштите и очувања културног 
наслеђа, функционална класификација 820 Услуге културе, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 
424 Специјализоване услуге, 4242 Услуге образовања, културе и 
спорта, износ од 3.000.000,00 динара (словима: три милиона дина-
ра и 00/100), због непланираних средстава за реализацију намене 
из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за ап-
ропријације из става 1. ове тачке увећава се за 3.000.000,00 ди-
нара. 

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 тачке 1. 
овог решења намењено је Музеју Војводине у Новом Саду за реа-
лизацију пројекта „Писање сценарија за снимање играног филма 
о присаједињењу Срема, Баната, Бачке и Барање Краљевини Ср-
бији 1918. године (радни назив ’Присаједињење 1918’.

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:  401-130/2017-71
Нови Сад, 1. новембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1222.

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), 
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 
1. новембра 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 од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 08 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класифика-
ција 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се 
Разделу 15 Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, 
Програм 1507 Уређење и развој у области туризма, Програмска 
активност 1001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине, 
функционална класификација 473 Туризам, извор финансирања 
01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 481 Дотације 
невладиним организацијама, 4819 Дотације осталим непрофит-
ним институцијама, износ од 20.000.000,00 динара (словима: два-
десет милиона динара и 00/100), због недовољно непланираних 
средстава за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријације из става 1. ове тачке увећава се за 20.000.000,00 
динара. 

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за привреду и туризам, по основу употребе средстава те-
куће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за реали-
зацију Конкурса за помоћ маркетиншким активностима, манифе-
стацијама од међународног и изузетног значаја на територији АП 
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 преузеће обавезу, на основу писаног уговора 
или другог правног акта, уколико другачије није законом пропи-
сано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број:  401-130/2017-72
Нови Сад, 1. новембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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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), 
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 
1. новембра 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 од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 08 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класифика-
ција 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се 
Разделу 11 Покрајинском секретаријату за урбанизам и зашти-
ту животне средине, Програм 1101  Уређeње и надзор у области 
планирања и изградње, Програмска активност 1004 Подршка ЈЛС 
и невладиним организацијама у изради планске документације, 
пројектно-техничке документације и урбанистичко-техничке до-
кументације у области просторног и урбанистичког планирања, 
функционална класификација 620 Развој заједнице,  извор финан-
сирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 463 
Трансфери осталим нивоима власти, 4632  Капитални трансфери  
осталим нивоима власти, износ од 4.937.427,60 динара (словима: 
четири милиона девет стотина тридесет седам хиљада четири 
стотине двадесет седам динара и 60/100) због недовољно плани-
раних средстава за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота за апро-
пријацију из става 1. ове тачке увећава се за 4.937.427,60 динара. 

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за урбанизам и заштиту животне средине, по основу упо-
требе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду 
према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења на-
мењено је Граду Сремска Митровица за финансирање трошко-
ва израде Плана детаљне регулације локалитета „Летенка” на 
Фрушкој гори К.О. Шуљам – Град Сремска Митровица.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за урбанизам  и заштиту жи-
вотне средине и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за урбанизам и  заштиту животне средине 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:  401-130/2017-73
Нови Сад, 1. новембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине –националне заједнице, на основу члана 15, 
члана 16. став 1. и 5. и чланa 37. став 4. Покрајинске скупштинске 

oдлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 37/2014 
и 54/2014 - др. пропис и 37/2016), а у вези са чланом 79. став 1. тачка 
1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војво-
дине („Службени гласник РС„, бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука Ус-
тавног суда Републике Србије број ИУз-353/2009) и члана 11. став 
1. тачка 1. и члана 12. Правилника о сталним судским тумачима 
(„Службени гласник РС„, број 35/2010, 80/2016 и 7/2017) и на основу 
решења покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице, број: 128-031-241/2016 
од 19. јула 2016. године, заменик покрајинског секретара, доноси

РЕШЕЊЕ

Стојанов Рената, рођена 15. маја 1942. године, из Беле Цркве, 
Београдска 9, разрешава се дужности сталног судског тумача за 
немачки језик и брише се из регистра сталних судских тумача за 
територију Аутономне покрајине Војводине.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Број:128-74-14/2017-02 од 04. септембра 2017. године
П.О. ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА

Милан Ковачевић  
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На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, 37/14 и 54/14-др. од-
лука, 37/16 и 29/17), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању 
надлежности  Аутономне покрајине Војводине (‘’Службени глас-
ник РС ‘’, број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда), члана 6. 
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству (‘’Сл. 
гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника 
о начину установљавања ловног подручја и ловишта, условима 
за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног 
огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање ло-
виштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих га-
ранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања 
уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира у закуп 
(‘’Службени гласник РС’’, број 80/2010), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА
РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА

 „ОБЕДСКА БАРА“

I

У Решењу о установљавању ловишта „Обедска бара“(„Службе-
ни лист АПВ“, бр. 15/12) тачка V мења се и гласи:

„V

Граница ловишта: Граница ловишта: Почиње у тачки на огра-
ди аутопута Е-70 на граници КО Крњешевци (х:4968846,059и 
у:4968846,059 у државном координатном систему Републике Ср-
бије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и иде на југозапад гра-
ницом ловног подручја пратећи границе катастарских општина до 
средине реке Саве којом наставља до границе ловишта ЈП „Војво-
динашуме“ ловиште „Купиник“. Граница ловишта наставља даље 
границом ЈП „Војводинашуме“ ловиште „Купиник“ до војног по-
лигона, наставља границом војног полигона на северозапад, затим 
скреће на североисток, север, запад и исток и иде до аутопута пра-
тећи границе КО Огар и КО Никинци, КО Доњи Товарник и КО Ни-
кинци, КО Суботиште и КО Никинци, КО Брестач и КО Никинци, 
КО Брестач и КО Буђановци, КО Суботиште и КО Буђановци, КО 
Сибач и КО Буђановци, КО Сибач и КО Добринци. Оградом ау-
топута граница ловишта иде у правцу југоистока до почетне тачке.
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Tачка VI мења се и гласи:

„VI

Укупна површина ловишта „Обедска бара“ износи  33.272,79 
ха.“

Tачка IX мења се и гласи:

„IX

Карта границе ловишта “Обедска бара” на геотопографској 
подлози у размери 1:50.000 (у прилогу решења).“

II

Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине’’.

Број: 104-324-325/2012-05-3
У Новом Саду, 20. октобар 2017. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
мр Вук В. Радојевић, с.р.
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На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, 37/14 и 54/14-др. 
oдлука, 37/16 и 29/17 ), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о утврђи-
вању надлежности  Аутономне покрајине Војводине (‘’Службе-
ни гласник РС ‘’, број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда), 
члана 6. став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и 
ловству (‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 
9. Правилника о начину установљавања ловног подручја и ло-
вишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку 
спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права 
на газдовање ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине 
одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно лице 
пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ло-
вног ревира у закуп (‘’Службени гласник РС’’, број 80/2010), по-
крајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
доноси 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА
РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА 

„ПОСАВСКО ЛОВИШТЕ КУПИНИК“

I

У Решењу о установљавању ловишта „Посавско ловиште Ку-
пиник“ („Службени лист АПВ“, бр. 1/12) тачка V мења се и гласи:

„V

Граница ловишта: Почетна тачка (х-4950237,724; y-7417760,661 
у државном координатном систему Републике Србије, Гаус-Кри-
героа пројекција – зона 7) се налази на средини реке Саве између 
Подгоричке Аде и државне шуме, даље наставља у правцу се-
верозапада у правој линији у дужини од 3.700 метара до ограде 
војног полигона, затим скреће на исток путем Грабовци – Обреж 
у дужини од 670 метара, и наставља на југоисток до границе оде-
лења 10 ГЈ “Чењин – Обрешке ширине”.   

Граница даље иде у правцу истока границом државне шуме, 
односно рубом оделења 10;11;15;16;30;31; где долази до руба 
“Обедске баре”. Наставља рубом “Обедске баре” до оделења 14; 
ГЈ”Матијевица-Кадионица” где ломи у правцу северо-запада ру-
бом оделења 14;13;12;8;5; где долази до пута према Обрежу. Гра-
ница даље наставља источном страном пута у правцу севера до 
краја оделења 2 исте газдинске јединице где ломи у правцу севе-

ро-истока рубом оделења 2 долази до најсеверније тачке оделења 
2, затим сече оделење 1 у правцу истока и спушта се јужно рубом 
оделења 1;4 ломи у правцу истока границом државне шуме однос-
но рубом оделења 6;9;10;24;26;31;32;, затим се спушта у правцу 
југо-истока рубом оделења 32;33; затим ломи југо-западно рубом 
оделења 33;30;29;, наставља праволинијски пољем до тачке која 
се налази у правцу западне стране оделења 26;27;29;, одатле ломи 
до пута Ашања-Купиново. Граница даље наставља  путем у пра-
вцу југа све до руба “Обедске баре”, даље иде рубом “Обедске ба-
ре”све до канала Вок и наставља средином канала Вок до средине 
водотока реке Саве. Граница даље наставља узводно средином 
тока реке Саве све до почетне тачке. 

Tачка VI мења се и гласи:

„VI

Укупна површина ловишта „Посавско ловиште Купиник“ из-
носи  8.252,48 ха.“

Tачка VII мења се и гласи:

„VII

Карта границе ловишта “Посавско ловиште Купиник” на ге-
отопографској подлози у размери 1:50.000 (у прилогу решења).“

Tачка VIII, став 1. мења се и гласи:

„VIII

Заштићена природна добра у оквиру ловишта:

У ловишту “Купиник” се налази део Специјалног природног 
резервата “Обедска бара” I, II, III степен заштите укупне повр-
шине 5.637,21 ха.

II

Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине’’.

Број: 104-324-517/2011-05-2
У Новом Саду, 20. октобар 2017. године

Покрајински секретар
мр Вук В. Радојевић, с.р.
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На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 32. став 1. тач-
ка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр.129/2007 и 83/2014 - др. закон), одредаба Уредбе о мерилима 
за именовање директора јавног предузећа (“Сл. Гласник РС”, бр. 
65/2016), члана 27. став 1. тачка 9. Статута Града Вршца (¨Сл. лист 
Општине Вршац ,̈ бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015, 4/2016 и „Служ-
бени лист Града Вршца“, бр.10/2017) и члана 10. Одлуке о спро-
вођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног 
предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР Вршац („Службени лист Града 
Вршца“, бр.16/2017), Скупштина Града Вршца, на седници одржа-
ној 31.10.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА 
ДРУГИ - ОКТОБАР  ВРШАЦ

I

Небојша Перић, дипломирани правник из Београда,  улица 
Ђорђа Станојевића, бр.11/40, ЈМБГ 2111977773613,  именује се за 
директора Јавног комуналног предузећа ДРУГИ- ОКТОБАР Вр-
шац, на период од четири године. 

II

Именовани кандидат је дужан да ступи на функцију у року од 
осам дана од дана објављивања решења о именовању у “Службе-
ном гласнику Републике Србије”.

III

Даном ступања Небојше Перића на функцију директора Јавног 
комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР Вршац, престаје да 
важи Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног 
комуналног предузећа „Други октобар“ Вршац, бр.02-102/2016-
II-01 од 03.11.2016. године.

IV

Решење о именовању директора са образложењем објављује се 
у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу 
Аутономне Покрајине Војводине“,  „Службеном листу Града 
Вршца“, као и на званичној интернет страници Града Вршца.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Скупштина Града Вршца, на седници 11.09.2017. године, доне-
ла је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање дирек-
тора Јавног комуналног предузећа «ДРУГИ-ОКТОБАР» Вршац. 
Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног пре-

дузећа «ДРУГИ-ОКТОБАР» Вршац, објављен је у „Службеном 
гласнику Републике Србије“, бр. 87/2017, дана 27.09.2017. године, 
дневном листу „Дневник“, локалним новинама „Вршачка Кула“, 
као и на интернет страници Града Вршца.

Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора 
Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР Вршац (у даљем 
тексту Комисија), по истеку рока за подношење пријаве, конста-
товала је да је на расписани Јавни конкурс за избор директора 
Јавног комуналног предузећа «ДРУГИ-ОКТОБАР» Вршац под-
нета једна пријава, која је благовремена, разумљива и потпуна. 
Уз пријаву су приложени сви потребни докази предвиђени кон-
курсом. Увидом у достављену документацију, Комисија је на сед-
ници одржаној 30.10.2017. године, утврдила да кандидат Небојша 
Перић у потпуности испуњава услове конкурса, те је спровела 
изборни поступак и  оценила стручну оспособљеност, знање и 
вештине кандидата, а према Уредби о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа.

Чланом 41. Закона о јавним предузећима  предвиђено је да Ко-
мисија саставља ранг листу са највише три кандидата која су са 
најбољим резултатом испунила мерила за избор директора јавног 
предузећа. Комисија је констатовала да не може да утврди  листу 
кандидата, јер се на конкурс јавио само један кандидат. Коми-
сија је доставила Записник о спроведеном изборном поступку на-
длежном органу, односно Градској управи, ради сачињавања акта 
о именовању директора ЈКП „Други октобар“.

На основу нацрта акта и Записника Комисије, Градско веће 
Града Вршца као овлашћени предлагач, сачинило је предлог Ре-
шења да се кандидат  Небојша Перић именује за директора Јавног 
комуналног предузећа «ДРУГИ-ОКТОБАР» Вршац, на период од 
четири године и упутило га Скупштини Града.

Скупштина Града Вршца прихватила је горе наведени предлог 
и у складу са чланом  30. Закона о јавним предузећима и чланом 
11. Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јав-
ној комуналног предузећа «ДРУГИ-ОКТОБАР» Вршац, донела  је 
решење као у диспозитиву.

Ово решење је коначно.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број:02-96/2017-II-01
Датум:31.10.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош

OGLASNI DEO
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На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету АП Војводине за 2017. годину и члана 43. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи, Покрајински секре-
таријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), 
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

ПОСЛОВНИМ ИНКУБАТОРИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

У 2017. ГОДИНИ

Циљ доделе бесповратних средстава је подстицање јачањa капа-
цитета пословних инкубатора са седиштем на територији АП Војво-
дине ради развоја привреде и предузетништва у АП Војводини.

ВИСИНА СРЕДСТАВА

Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу 
од 5.000.000,00 динара.

Бесповратна средства су намењена за: 

1. Активности усмерене на организовање едукације стана-
ра пословног инкубатора.
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Одобравају се износи од 100.000,00 до 800.000,00 динара (са 
ПДВ-ом). 

2. Опремање пословног инкубатора у циљу јачања посло-
вног капацитета инкубатора путем набавке опреме 

Одобравају се износи од 200.000,00 до 1.000.000,00 динара (са 
ПДВ-ом).

Износ одобрених средстава може бити и мањи од износа тра-
жених средстава.

ПРАВО  И УСЛОВИ УЧЕШЋА 

Право учешћа на Јавном конкурсу имају пословни инкубатори 
са седиштем на територији АП Војводине.

Пословни инкубатори могу поднети једну пријаву на Јавни 
конкурс, и то за обе намене уз следеће услове:

- да су уписани у регистар Агенције за привредне регис-
тре најкасније до 31.12.2016. и имају седиште на терито-
рији АП Војводине;

- да над њима није покренут стечајни поступак и поступак 
ликвидације

- да подносилац пријаве и добављач опреме, односно 
пружалац услуге нису повезана лица у смислу Закона о 
привредним друштвима

- да нису у блокади.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

На Јавни конкурс се подноси следећа документација:

1. Попуњена, потписана и печатом оверена пријава са буџе-
том пријаве за учешће на Јавном конкурсу;

2. Изјавa, којa се даје под пуном моралном, материјалном 
и кривичном одговорношћу о истраживању тржишта за 
набавку опреме, односно едукације;

3. Изјава о досадашњем коришћењу државне помоћи – de 
minimis;

4. Извод о регистрацији пословног инкубатора из АПР 
(оригинал или копија), не старије од 6 месеци од дана 
објављивања Јавног конкурса.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Критеријуми за доделу бесповратних средстава уређени су 
Правилником за доделу бесповратних стредстава пословним ин-
кубаторима на територији АП Војводине у 2017. години.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве на Јавни конкурс се подносе искључиво на конкур-
сним обрасцима који се могу преузети на сајту Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs и са прописаном документацијом и 
достављају у затвореној коверти на адресу: 

Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

са назнаком на лицу коверте „НЕ ОТВАРАТИ“ и „ПРИЈАВА 
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕД-
СТАВА ПОСЛОВНИМ ИНКУБАТОРИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ“ поштом или лично преко пи-
сарнице покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, 
сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Рок за подношење пријава је 16. октобар 2017. године.

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на сајту 
Секретаријата.

Додатне информације могу се добити на број телефона 021/487-
4248, као и на сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs.
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На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
АП Војводине за 2017. годину и члана 43. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи, Покрајински секретаријат за 
привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА
КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ 

У 2017. ГОДИНИ

Циљ доделе бесповратних средстава је повећање продуктив-
ности и конкурентности кластер организација.

ВИСИНА СРЕДСТАВА

Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу 
од 12.000.000,00 динара.  

Средства се одобравају за: 

1. КЛАСТЕРЕ КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ ДО 3 ГО-
ДИНЕ ЗА:

- Пројекте у висини од 100.000,00 до 500.000,00 дина-
ра без ПДВ-а;

- Опрему у висини од 100.000,00 динара до 
1.000.000,00 динара без ПДВ-а.  

2. КЛАСТЕРЕ КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ ПРЕКО 3 
ГОДИНЕ ЗА:

- Пројекте у висини од 300.000,00 до 1.500.000,00 ди-
нара без ПДВ-а.

ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА 

Право учешћа на Јавном конкурсу имају кластери са седиштем 
на територији АП Војводине који у оснивачким актима за циљ 
имају унапређење конкурентности привреде, као и: 

- да су уписани у регистар Агенције за привредне регис-
тре и имају седиште на територији АП  Војводине; 

- да су измирили све обавезе по основу пореза и доприно-
са; 

- да су поднели пријавни образац са потребном докумен-
тацијом 

- да имају најмање 5 активних чланица и да више од поло-
вине има  седиште на територији АП Војводине;

- да за исте намене нису користили средства из буџета АП 
Војводине, Републике Србије и локалне самоуправе  у 
претходној и текућој години.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Потребна документација и друга питања од значаја за Јавни 
конкурс прописани су Правилником Правилником о додели сред-
става за субвенционисање трошкова кластер организација за реа-
лизацију пројеката од значаја за привредни развој АП Војводине 
у 2017. години (у даљем тексту: Правилник) који се може преузе-
ти на сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Критеријуми за доделу средстава прописани су Правилником. 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који 
се могу преузети са интернет презентације Секретаријата www.
spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом дос-
тављају у затвореној коверти на адресу: 
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Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

са назнаком на лицу коверте: „НЕ ОТВАРАТИ“ – „ПРИЈАВА 
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕН-
ЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА“  по-
штом или лично преко писарнице покрајинских органа управе у 
згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Рок за подношење пријава је 16. октобар 2017. године.

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на сајту 
Секретаријата.

Додатне информације могу се добити на број телефона 021/487-
4302, као и на сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs.

1230.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и члана 43. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, Покрајин-
ски секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секре-
таријат), расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА,
МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА 

ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА
КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ 

ЗАНАТИМА, 
ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ 

У 2017. ГОДИНИ

Циљ доделе бесповратних средстава је унапређење процеса 
производње на начин који не угрожава традиционалну техноло-
гију карактеристичну за стари занат ради повећања конкурент-
ности, односно укупног развоја предузетништва у АП Војводини.

ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства у износу од 5.000.000,00 динара. 

Субвенционисани износ се одобрава:

1. За набавку опреме у висини од 100.000,00 до 300.000,00 
динара (са ПДВ-ом);

2. За набавку репроматеријала у висини од 100.000,00 до 
200.000,00 динара (са ПДВ-ом);

Износ одобрених средстава може бити и мањи од износа тра-
жених средстава.

ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа на Јавном конкурсу имају предузетници, ми-
кро и мала правна лица од интереса за развој и ревитализацију 
послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно 
пословима домаће радиности.

Учесници на Јавном конкурсу могу поднети једну пријаву за јед-
ну намену (опрема или репроматеријал) под следећим условима:

- да су уписани у регистар Агенције за привредне регис-
тре најкасније до 31.12.2016. и имају седиште односно 
регистрован огранак на територији АП Војводине;

- да су измирили доспеле обавезе јавних прихода;
- да над њима није покренут стечајни поступак и поступак 

ликвидације;
- да нису у тешкоћама, а према дефиницији привредног 

субјекта у тешкоћама у складу са Уредбом о правилима 
за доделу државне помоћи.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Потребна документација за доделу бесповратних средстава 
прописана је Правилником за доделу бесповратних стредстава 
за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица 
од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају 
уметничким и старим занатима, односно пословима домаће ради-
ности у 2017. години (у даљем тексту: Правилник).

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Критеријуми за доделу бесповратних средстава уређени су 
Правилником. 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве на Јавни конкурс се подносе искључиво на конкур-
сним обрасцима који се могу преузети на сајту Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs и са прописаном документацијом и 
достављају у затвореној коверти на адресу: 

Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

са назнаком на лицу коверте - ‘’ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОН-
КУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБ-
ВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ 
ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИ-
ЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И 
СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ 
РАДИНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ У 2017.ГОДИНИ’’ поштом 
или лично преко писарнице покрајинских органа управе у згради 
Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Рок за подношење пријава је 16. октобар 2017. године.

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на сајту 
Секретаријата.

Додатне информације могу се добити на број телефона 021/487-
4668, као и на сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs.
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На основу чл. 3. Правилника о додели бесповратних средстава  
за суфинансирање трошкова организације регионалних међуна-
родних сајамских манифестација у Аутономној покрајини Војво-
дини, Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем 
тексту: Секретаријат), расписује  

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  
РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ 
САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА

У АП ВОЈВОДИНИ 
У 2017. ГОДИНИ

Циљ Конкурса је подршка развоју привреде и туризма у АП 
Војводини кроз подстицање наступа малих привредних субјеката 
сa територије АП Војводине, на Регионалним сајмовима (у даљем 
тексту: Регионални сајам);

ВИСИНА СРЕДСТАВА

Секретаријат додељује бесповратна средства, са укупним из-
носом од 1.500.000,00 динара, а  намењена су регионалним прив-
редним коморама за организацију регионалних међународних 
сајамских манифестација у АП Војводини у 2017. години.

Износ средства, у складу са чланом 20. Уредбе о правилима за 
доделу за доделу државне помоћи, према намени утврђује се у виси-
ни до 50% прихватљивих трошкова до највише 300.000,00 динара. 

Износи из става један овог члана су са урачунатим ПДВ-ом.
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Приликом разматрања поднетих пријава признаваће се трош-
кови који су документовани рачунима са спецификацијом опре-
ме, отпремницама, изводима из банке и другим доказима.

ПРАВО УЧЕШЋА И УСЛОВИ  УЧЕШЋА

Право учешћа на Конкурсу имају регионалне привредне 
коморе територије АП Војводине (у даљем тексту: Подноси-
лац пријаве), који су уписани у одговарајући регистар Аген-
ције за привредне регистре у даљем тексту: АПР) са активним 
статусом.  

Подносилац пријаве учествује на Конкурсу, под следећим ус-
ловима:

- да је уписан у  регистар  Агенције за привредне регистре 
пре 01.01.2017. године;

- да поднесе највише четири пријаве за различите Сајам-
ске манифестације;

- да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
- да Сајамска манифестација има утврђен датум, време и 

место одржавања;
- да поседује програм Сајамске манифестације.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Поступак доношења одлуке, потребна документација и дру-
га питања од значаја за Јавни конкурс, прописани су Правил-
ником о додели бесповратних средстава за суфинансирање 
трошкова организације регионалних међународних сајамских 
манифестација у Аутономној покрајини Војводини у 2017. 
години.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Критеријуми за доделу средстава прописани су Правилником о 
додели бесповратних средстава  за суфинансирање трошкова ор-
ганизације регионалних међународних сајамских манифестација 
у АП Војводини у 2017. години.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве на Јавни конкурс се подносе искључиво на конкур-
сним обрасцима који се могу преузети на сајту Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs и са прописаном документацијом и 
достављају у затвореној коверти на адресу: 

Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

са назнакoм на лицу коверте „ЈАВНИ КОНКУРС за РЕГИО-
НАЛНЕ САЈМОВЕ”, или лично преко писарнице покрајинских 
органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 
9 до 14 часова.

Рок за подношење пријаве је  16. октобар 2017. године.

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на сајту 
Секретаријата.

Додатне информације могу се добити у Секретаријату на број 
021/487 4481 или 021/487 4489 као и на сајту Секретаријата www.
spriv.vojvodina.gov.rs.
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На основу чл.3. Правилника о додели бесповратних средстава 
за суфинансирање трошкова наступа привредних субјеката сa те-
риторије Аутономне покрајине Војводине, на сајмовима у Европи 
и међународним сајмовима у Републици Србији (у даљем тексту: 
Правилник), Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у 
даљем тексту: Секретаријат), расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА НАСТУПА 
ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СA ТЕРИТОРИЈЕ

 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И 

МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА 
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Циљ Конкурса је подршка развоју привреде и туризма у АП 
Војводини кроз подстицање наступа привредних субјеката сa те-
риторије АП Војводине на сајмовима у Европи и међународним 
сајмовима у Републици Србији (у даљем тексту: Сајам);

ВИСИНА СРЕДСТАВА

Секретаријат додељује бесповратна средства у износу од 
7.000.000,00 динара.

Средства се одобравају у висини до 50% трошкова насталих 
изнајмљивањем, постављањем и вођењем штанда и то:

- За наступ на сајму у Европи - од 70.000,00 до 450.000,00 
динара (урачунат ПДВ). 

- За наступ на међународном сајму у Републици Србији – 
од 50.000,00 до 300.000,00 динара (урачунат ПДВ).

ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа имају мали и средњи привредни субјекти и пре-
дузетници са територије АП Војводине, регистровани код Аген-
ције за привредне регистре пре 01.01.2016. године.

Подносилац пријаве може поднети највише две пријаве за прво 
учествовање на одређеном сајму, и то једну за наступ на сајму 
у Европи и једну за наступ на међународном сајму у Републици 
Србији, под следећим условима: 

- да је регистрован у Агенцији за привредне регистре пре 
01.01.2016. године;

- да је шифра претежне делатности производна или турис-
тичка; 

- да није користио средства државне помоћи за наступ на 
Сајму који је предмет пријаве;

- да је позитивно пословао у 2015. и 2016. години (исказао 
нето добитак);

- да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
- да над њим није покренут стечајни поступак и поступак 

ликвидације;
- да није у групи повезаних лица у којој су неки од члано-

ва велика правна лица;
- да према финансијском извештају за 2016. годину, има 

најмање једно запослено лице;
- да није у тешкоћама, а према дефиницији привредног 

субјекта у тешкоћама, у складу са Уредбом о правилима 
за доделу државне помоћи;

- да подносилац пријаве и добављач, подносилац рачуна за 
извршене услуге не могу да представљају повезана лица; 

- да је поднета апликација-пријава на Сајам;

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Поступак доношења одлуке, потребна документација и друга 
питања од значаја за Јавни конкурс, прописани су Правилником. 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Критеријуми за доделу средстава прописани су Правилником. 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве на Јавни конкурс се подносе искључиво на конкур-
сним обрасцима који се могу преузети на сајту Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs и са прописаном документацијом и 
достављају у затвореној коверти на адресу: 
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Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

са назнакoм на лицу коверте „ЈАВНИ КОНКУРС за САЈМО-
ВЕ”, или лично преко писарнице покрајинских органа управе у 
згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Рок за подношење пријаве је 16. октобар 2017. године.

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на сајту 
Секретаријата.

Додатне информације могу се добити у Секретаријату на број 
021/487-4481 или 021/487-4489 као и на сајту Секретаријата www.
spriv.vojvodina.gov.rs. 
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На основу члана 3. Правилника о додели бесповратних сред-
става за суфинансирање привредних субјеката сa територије 
Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање трошкова ор-
ганизовања конгреса у Аутономној покрајини Војводини у 2017. 
години (у даљем тексту: Правилник), Покрајински секретаријат 
за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), расписује

КОНКУРС
 ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

ПРИВРЕДНИM СУБЈЕКТИMA 
СA ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА 
ОРГАНИЗОВАЊА КОНГРЕСА У 

АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ 
У 2017. ГОДИНИ

Циљеви Конкурса су: афирмација конгресног туризма као 
значајног фактора развоја туризма АП Војводине, подизање 
професионалних стандарда конгресног туризма као једном од 
најпрофитабилнијих облика туристичких кретања, унапређење 
конгресно-туристичке понуде, повећање укупне туристичке по-
нуде АП Војводине кроз унапређење конгресног туризма, пози-
ционирање АП Војводине као пожељне конгресне дестинације.

ВИСИНА СРЕДСТАВА

Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу 
од 1.500.000,00 динара.

Средства су намењена за организовање конгреса и одобравају 
се у висини до 50% прихватљивих трошкова.

Одобравају се износи од 50.000,00 до 350.000,00 динара (без 
ПДВ-а).

Износ одобрених средстава може бити и мањи од износа тра-
жених средстава.

ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа на Конкурсу имају привредни субјекти са те-
риторије АП Војводине који су уписани у одговарајући регистар 
Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) са актив-
ним статусом и то привредна друштва, регистрована у АПР, која 
су према финансијским извештајима за 2015. и 2016. годину, раз-
врстана на микро и мала привредна друштва у складу са Законом 
о рачуноводству и предузетници.

Привредни субјекти могу поднети једну пријаву на Конкурс, уз 
услове прописане Правилником, који се може преузети на сајту 
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Поступак доношења одлуке, потребна документација и друга 
питања од значаја за Конкурс, прописани су Правилником. 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Критеријуми за доделу средстава прописани су Правилником. 

НАЧИН ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве на Kонкурс се подносе искључиво на конкурсним об-
расцима који се могу преузети на сајту Секретаријата www.spriv.
vojvodina.gov.rs и са прописаном документацијом и достављају у 
затвореној коверти на адресу: 

Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

са назнаком на лицу коверте „НЕ ОТВАРАТИ“- „ПРИЈАВА 
НА КОНКУРС За доделу БЕСПОВРАТНИХ средстава ПРИВ-
РЕДНИM СУБЈЕКТиMA СA ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ 
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА Организовања конгреса 
У АП ВОЈВОДИНи у 2017. години”, или лично преко писарнице 
покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког 
радног дана од 9 до 14 часова.

Рок за подношење пријаве је 16. октобар 2017. године.

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на сајту 
Секретаријата.

Додатне информације могу се добити на број телефона 021/487-
4172 као и на сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs.
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С А Д Р Ж А Ј

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1215. Решење о давању сагласности на Правилник о изме-
нама Правилника о унутрашњој организацији и сис-
тематизацији радних места у Канцеларији за инклу-
зију Рома;

1216. Решење о разрешењу председнице и чланова Уп-
равног одбора Завода за јавно здравље Сремска 
Митровица;

1217. Решење о именовању председнице и чланова Уп-
равног одбора Завода за јавно здравље Сремска 
Митровица;

1218. Решење о разрешењу председника и члана Надзорног 
одбора Завода за јавно здравље Сремска Митровица;

1219. Решење о именовању председника и члана Надзорног 
одбора Завода за јавно здравље Сремска Митровица;

1220. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за културу, јавно ин-
формисање и односе са верским заједницама, број: 
401-130/2017-66;

1221. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за културу, јавно ин-
формисање и односе са верским заједницама, број: 
401-130/2017-71;

1222. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за привреду и тури-
зам, број: 401-130/2017-72;

1223. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве Покрајинском секретаријату за урбанизам и 
заштиту животне средине, број: 401-130/2017-73;

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1224. Решење о разрешењу сталног судског тумача за не-
мачки језик;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

1225. Решење о изменама Решења о установљавању ло-
вишта „Обедска бара“;

1226. Решење о изменама Решења о установљавању ло-
вишта „Посавско ловиште Купиник“

СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

1227. Решење о именовању директора Јавног комуналног 
предузећа Други-октобар Вршац;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ТУРИЗАМ

1228. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава 
пословним инкубаторима на територији АП Војво-
дине у 2017. години;

1229. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за 
субвенционисање трошкова кластер организација за 
реализацију пројеката од значаја за привредни развој 
АП Војводине у 2017. години;

1230. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава 
за субвенционисање предузетника, микро и малих 
правних лица од интереса за развој и ревитализацију 
послова који се сматрају уметничким и старим зана-
тима, односно пословима домаће радиности у 2017. 
години;

1231. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за 
суфинансирање трошкова организације регионалних 
међународних сајамских манифестација у АП Војво-
дини у 2017. години;

1232. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава 
за суфинансирање трошкова наступа привредних 
субјеката са територије Аутономне покрајине Војво-
дине, на сајмовима у Европи и међународним сајмо-
вима у Републици Србији;

1233. Конкурс за доделу бесповратних средстава привред-
ним субјектима са територије Аутономне покраји-
не Војводине за суфинансирање трошкова организо-
вања конгреса у Аутономној покрајини Војводини у 
2017. години.
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