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На основу чл. 16. став 2, 24. и 41. Покрајинске скупштинске од-
луке о покрајинској управи (“Службени лист АПВ”, број 37/2014, 
54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017), а у вези с чланом 11. По-
крајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војво-
дине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, број 57/2017) покрајин-
ски секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај,  д о н е о   ј е

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ

БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА  СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАД

Е ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈE
ЗА ИЗГРАДЊУ  ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Опште одредбе

Члан 1.

Овим Правилником прописује се намена, поступак доделе, крите-
ријуми за доделу и друга питања од значаја за реализацију поступка 
доделе бесповратних подстицајних средстава Покрајинског секрета-
ријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за суфинансирање 
јединица локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине 
Војводине за израду пројектно техничке документације за изградњу 
инфраструктурних објеката (објекте и системе водовода и канали-
зације на територији локалне самоуправе, локалне саобраћајнице, 
објекте за производњу и снабдевање паром и топлом водом, депоније).

Средства су обезбеђена у Буџету Аутономне покрајине Војво-
дине за 2018. годину и воде се на посебном буџетском разделу 
у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и 
саобраћај (у даљем тексту: Секретаријат).

Намене за које се могу користити средства

Члан 2.

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се ко-
ристити за суфинансирање израде пројектно техничке докумен-
тације за изградњу инфраструктурних објеката.

Циљеви суфинансирања

Члан 3.

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, имају за циљ 
подршку јединицама локалне самоуправе у унапређењу развоја ин-
фраструктурних објеката који доприносе стварању повољнијих усло-
ва за живот становништва као и развоју јединице локалне самоуправе. 

Конкурс за доделу средстава

Члан 4.

Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу кон-
курса.

Конкурс се објављује у ‘’Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине’’ и на интернет страници Покрајинског секретарија-
та за енергетику, грађевинарство и саобраћај, као и скраћено у 
једном од дневних гласила које се дистрибуирају на целој терито-
рији Аутономне покрајине Војводине.

Обавезни елементи конкурса су:

1. укупна висина средстава која се додељују по конкурсу 
2. максималан износ средстава који се додељује за реализа-

цију пројекта
3. намена средстава 
4. циљеви пројеката
5. услови за учешће на конкурсу и  документација која се 

подноси уз пријаву на конкурс
6. рок за пријаву на конкурс
7. начин аплицирања
8. поступак одлучивања по конкурсу
9. рок за закључивање уговора са корисницима којима су 

додељена средства у складу са одлуком и други подаци 
који су од значаја за реализацију конкурса.

Услови за  учешће на конкурсу и документација која се подноси уз 
пријаву на конкурс

Члан 5.

Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоупра-
ве са територије Аутономне покрајине Војводине. Једна јединица 
локалне самоуправе може конкурисати само са једним пројектом 
по расписаном конкурсу. 

Документација која се подноси уз пријаву на конкурс:

1. Попуњена, потписана и печатом оверена пријава за 
учешће на конкурсу (образац Пријаве се налази на сајту 
Секретаријата); 

2. Фотокопија решења о пореском идентификационом 
броју; 

3. Овлашћење за заступање јединице локалне самоуправе 
(фотокопија картона депонованих потписа);

4. Изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза 
према Секретаријату, по основу раније потписаних уго-
вора, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве 
се налази на сајту Секретаријата – образац 1);
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5. Изјава да су, уз средства добијена по овом Конкурсу, 
обезбеђена, односно биће обезбеђена преостала финан-
сијска средства за реализацију пројекта,  да  ће се намен-
ски и у складу са важећом законском регулативом (За-
кон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама и др.) 
утрошити додељена средства и да ће се Секретаријату 
достављати  извештаји у складу са уговорним обавезама 
(образац изјаве се налази на сајту Секретаријата – обра-
зац 2);

Средство финансијског обезбеђења којим подносилац пријаве 
обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза СЕ НЕ ПОДНО-
СИ УЗ ПРИЈАВУ. Подносилац пријаве коме су додељена средства 
по конкурсу, дужан је да приликом закључења уговора достави 
средство финансијског обезбеђења у складу са Законом.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према 
потреби, затражи додатну документацију и информације.

Пријава и приложена документација не враћају се подносио-
цима.

Члан 6.

Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом се дос-
тављају непосредно, предајом писарници покрајинских органа 
управе у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 16, или по-
штом, обавезно у писаној форми, искључиво на конкурсним об-
расцима, који се могу преузети у Секретаријату или са интернет 
презентације Секретаријата. 

Пријаве се подносе оверене и потписане од стране овлашће-
ног лица подносиоца пријаве, у затвореној коверти са назнаком 
„Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинан-
сирање израде пројектно техничке документације за изградњу 
инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе са те-
риторије АПВ - НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини назив јединице 
локалне самоуправе и адресу, број телефона, као и име и презиме 
особе за контакт.

Поступање са пријавама које се не сматрају уредним 

Члан 7.

Комисија неће узети у разматрање пријаве које се не сматрају 
уредним и то:

• неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након 
истека рока предвиђеног у конкурсу)

• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени кон-
курсом, односно оне које се не односе на конкурсом 
предвиђене намене)

• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, пријаве које су непот-
писане, са непопуњеним рубрикама и неуписаним захте-
ваним бројчаним вредностима у табели са критеријуми-
ма, попуњене графитном оловком, пријаве послате фак-
сом или електронском поштом (e-mail), пријаве које нису 
поднете на одговарајућем обрасцу и које садрже нера-
зумљиве и нечитке податке.

Комисија неће узети у разматрање пријаве оних субјеката који 
су користили средства Секретаријата, а  у случају истека угово-
реног рока нису поднели Секретаријату финансијске и друге оба-
везне извештаје о утрошку додељених средстава.  

Одлучивање о додели средстава

Члан 8.

Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај (у даљем тексту: Покрајински секретар) решењем образује 
посебну конкурсну комисију за преглед пријава са приложеном 
документацијом и израду ранг листе за доделу средстава, са бо-
довима (у даљем тексту: Комисија). 

Покрајински секретар разматра ранг листу Комисије и доноси 
одлуку о додели средстава корисницима. Ова одлука је коначна и 
против ње се не може уложити правно средство. 

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на зва-
ничној интернет адреси Секретаријата.

Критеријуми за доделу средстава

Члан 9.

Приликом израде ранг листе за доделу средстава, врши се бо-
довање пристиглих пријава, уз примену следећих критеријума: 

1. Висина тражених средстава од Секретаријата по Конкурсу

Тражена средства ≤ 1.500.000,00 дин. 10 бодова

Тражена средства > 1.500.000,00 дин. Пријаве се неће разматрати

2. Финансијска способност јединице локалне самоуправе – учешће сопствених средстава

Учешће ≥ 80% 10 бодова

80% < Учешће < 60% 8 бодова

60% ≤ Учешће < 40% 6 бодова

40% ≤ Учешће ≤  20% 4 бода

Учешће < 20% 2 бода

3. Степен развијености  јединице локалне самоуправе1

IV група: чији је степен развијености ЈЛС испод 60% републичког просека 10 бодова

III група: чији је степен развијености ЈЛС у распону од 60% до 80% републичког просека 8 бодова

II група: чији је степен развијености ЈЛС у распону од 80% до 100% републичког просека 6 бодова

I група: чији је степен развијености ЈЛС је изнад републичког просека 4 бода

4. Значај

Значај пројекта за АП Војводину До 15 бодова
1

1 Члан 3. Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину (‚‘Службени гласник РС‘‘, 
број: 104/2014)
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У случају да више учесника конкурса има једнак број бодова, 
предност има онај који има више бодова по критеријуму број 4., 
а у случају да више учесника има једнак број бодова и по том 
критеријуму, предност има онај који има више бодова по крите-
ријуму број 3. 

Уговор о додели средстава

Члан 10.

Одлуком о додели средстава утврђују се појединачни износи 
средстава по кориснику.

Након доношења одлуке о додели средстава Покрајински се-
кретар закључује са корисником средстава уговор о додели сред-
става.

Обавезни елементи уговора су:

• подаци о кориснику средстава
• износ додељених средстава
• намена за коју се додељују средства
• период на који се закључује уговор
• обавезе корисника средстава
• извештаји који се подносе Секретаријату
• остали елементи од значаја за реализацију уговорених 

активности

Праћење извршавања уговора

Члан 11.

Корисник средстава је обавезан да Секретаријату поднесе из-
вештаје (наративни-описни и финансијски) о реализацији пројек-
та и наменском и законитом утрошку средстава (у даљем тексту: 
Извештај), најкасније у року од 15 дана од уговореног рока ут-
врђеног за реализацију пројекта, са припадајућом документа-
цијом.

Финансијски извештај мора да садржи доказе о утрошеним 
средствима, са комплетном документацијом којом се оправдава 
наменско и законито коришћење добијених средстава, као и пре-
осталих средстава потребних  за реализацију пројекта (докумен-
тацију о спроведеном поступку јавних набавки, изводе из Управе 
за трезор, фактуре, уговоре, и другу финансијску документацију) 
овереном од стране овлашћених лица.  

Давалац средстава задржава право да од Корисника средстава, 
према потреби, затражи додатну документацију и информације.

Административну контролу Извештаја спроводи Секрета-
ријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја са 
приложеним документима. 

Покрајински секретар решењем образује посебну комисију из 
редова запослених у Секретаријату за вршење мониторинга и не-
посредне контроле реализације Пројеката.

Члан 12.

Средства из буџета Аутономне покрајине Војводине која су 
предмет уговора, подлежу контроли примене закона у области 
материјално-финансијског пословања и наменског и законитог 
коришћења средстава, коју обавља служба буџетске инспекције 
Аутономне покрајине Војводине.

Корисници средстава дужни су да служби буџетске инспекције 
омогуће несметану контролу наменског и законитог коришћења 
средстава по предмету уговора.

Члан 13.

Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да код свих 
јавних публикација и објављивања активности у вези израде 
пројектно техничке документације за изградњу инфраструктур-
них објеката која се суфинансира по јавном конкурсу наведу да је 
у суфинансирању исте учествовала Аутономна покрајина Војво-
дина, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и 
саобраћај.

Завршне одредбе

Члан 14.

Правилник ступа на снагу даном доношења. 

Број: 143-401-1139/2018-02 
Нови Сад, 20. март 2018. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Ненад Грбић, с.р.

285.

На основу члана 16. и члана 24. Покрајинске скупштинске од-
луке о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број 37/2014, 
54/2017 –др.одлука, 37/2016 и 29/2017), Покрајински секретар до-
носи

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА
КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ 

КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ МАШИНА, 
ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

БРОЈ: 144-401-1068/2018-02

Члан 1.

Члан 4. став 3. Правилника о додели бесповратних средстава 
микро и малим привредним друштвима и предузетницима који 
делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенцио-
нисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2018. 
години, број 144-401-1068/2018-02 од 14.03.2018. године (‘’Служ-
бени лист АПВ’’ број 14/2018), мења се и гласи:

‘’У случају рефундације накнадно учињених издатака набавке 
машине или опреме или софтвера на основу предрачуна, понуде, 
предуговора или уговора који су издати после датума расписи-
вања Јавног конкурса Покрајински секретаријат за привреду и 
туризам (У даљем тексту: Секретаријат) ће одобрити даљу набав-
ку истог, а након рока од 90 дана од дана потписивања уговора и 
рефундацију средстава на основу достављеног рачуна-отпремни-
це, уговора-отпремнице или уговора и извода рачуна из банке о 
плаћању.’’ 

Члан 2.

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

Број: 144-401-1068/2018-02
Датум: 20.03.2018.

Потпредседник Покрајинске Владе и
покрајински секретар за привреду и туризам

Иван ђоковић,с.р.
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286.

 На основу чл. 51. тачка 1) и 56. став 1. Закона о запосленима у aуто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, број 21/16, 113/17 и 113/17-др. закон) и члана 70. Послов-
ника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службе-
ни лист АПВ”, број 37/14, 54 /14 и 57/17), Одбор за административна 
и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине,  на 
седници одржаној  27. фебруара  2018. године, донео  је   

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

ВОЈВОДИНЕ

I

Драгутину Галовићу, вршиоцу дужности помоћника генерал-
ног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине, прес-
таје дужност вршиоца дужности помоћника генералног секрета-
ра Скупштине Аутономне покрајине Војводине - службеника на 
положају, закључно са 28. фебруаром  2018. године, због истека  
времена  на који је постављен. 

II

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

Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне покрајине  Војводине

101 БРОЈ: 112 -18/2018-18
Нови Сад, 27. фебруар 2018.године

Председник Одбора 
Милан Влаисављевић ,с.р.   

287.

На основу члaна 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у aутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени глас-
ник РС”, број 21/16, 13/17 и 113/17- др.закон) и члана 70. Пословника 
о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ”, број 37/14, 54 /14 и 57/17), Одбор за административна и 
мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине,  на 
седници одржаној  27. фебруара 2018. године, донео  је

Р Е Ш Е Њ Е 
О   ПОСТАВЉЕЊУ   ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

ВОЈВОДИНЕ 

I

Драгутин Галовић, дипломирани  правник из Новог Сада, поставља 
се за  вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине,      почев од 1. марта  2018. године до 
постављења  службеника на положај  по спроведеном јавном конкурсу.

II

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

Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне покрајине  Војводине

101 БРОЈ: 112 -16/2018-18
Нови Сад, 27. фебруар  2018 .године

Председник Одбора 
Милан Влаисављевић, с.р. 

288.

На основу чл. 51. тачка 1) и 56. став 1. Закона о запосленима у aуто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, број 21/16, 113/17 и 113/17-др. закон) и члана  70. Послов-
ника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службе-
ни лист АПВ”, број 37/14, 54 /14 и 57/17), Одбор за административна 
и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине,  на 
седници одржаној  27. фебруара  2018. године, донео  је   

Р Е Ш Е Њ Е
О   ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

ВОЈВОДИНЕ

I

Милану Антићу, вршиоцу дужности помоћника генералног секре-
тара Скупштине Аутономне покрајине Војводине, престаје дужност 
вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Ау-
тономне покрајине Војводине - службеника на положају, закључно са 
28. фебруаром 2018. године, због истека  времена  на који је постављен. 

II

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

Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне покрајине  Војводине

101 БРОЈ: 112 -19/2018-18
Нови Сад, 27. фебруар 2018.године

Председник Одбора 
Милан Влаисављевић ,с.р.   

289.

На основу члaна 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у aутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени глас-
ник РС”, број 21/16, 13/17 и 113/17- др.закон) и члана 70. Пословника 
о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ”, број 37/14, 54 /14 и 57/17), Одбор за административна и 
мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине,  на 
седници одржаној  27.  фебруара  2018. године, донео  је

Р Е Ш Е Њ Е
О  ПОСТАВЉЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

ВОЈВОДИНЕ

I

Милан Антић,  дипломирани  економиста  из Новог Сада,  поставља 
се за   вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупшти-
не Аутономне покрајине Војводине почев од 1. марта  2018. године до 
постављења  службеника на полoжај  по спроведеном јавном конкурсу.    

II

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

Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне покрајине  Војводине

101 БРОЈ: 112 -17/2017-18
Нови Сад,  27. фебруар 2018.године

Председник Одбора 
Милан Влаисављевић, с.р.    

ПОСЕБНИ ДЕО
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290.

На основу члана 26. ст 2. и 4,  чл. 35. и 36. став 2  Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14) Покрајинска влада, на седници одржаној   21. 
марта 2018. године,  донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ

О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СТОГОДИШЊИЦЕ

ПРИСАЈЕДИЊЕЊА ВОЈВОДИНЕ
КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ 1918‒2018. ГОДИНЕ

Члан 1.

У Одлуци о образовању Одбора за обележавање стогодишњице 
присаједињења Војводине Краљевини Србији 1918‒2018. године 
(„Службени лист АПВ”, број: 54/17 и 7/2018)  у члану 3.  став 2 
тачка 3. подтачка 2) мења се и гласи:

„2) Драгана  Милошевић, покрајински секретар за културу, јав-
но информисање и односе с верским заједницама“

 
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-126/2017
Нови Сад, 21. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

291.

На основу члана 10. став 2 Одлуке о оснивању Покрајинског 
фонда за развој пољопривреде („Службени лист АП Војводине“, 
број: 03/2001) и члана 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине“, 
број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 21. марта 
2018. године,  д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Програм рада Покрајинског фонда за раз-
вој пољопривреде за 2018. годину, који је усвојио Савет Фонда, на 
првој седници одржаној 26. фебруара 2018. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 025-9/2018
Нови Сад, 21. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

292.

На основу члана 7. став 2 Одлуке о оснивању Покрајинског 
фонда за развој пољопривреде („Службени лист АП Војводине“, 
број: 03/2001) и члана 35. и 36. став 6 Покрајинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АП Војводине“, број: 37/2014),       
Покрајинска влада, на седници одржаној 21. марта 2018. године,          
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Финансијски план Покрајинског фонда за 
развој пољопривреде за 2018. годину, који је усвојио Савет Фонда, 
на првој седници одржаној 26. фебруара 2018. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-46/2018
Нови Сад, 21. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

293.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 8. Покрајинске скупштинске 
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које 
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне По-
крајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 21. марта 2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Програм рада Народног позоришта – Narodnog 
kazališta – Népszínház Суботица за 2018. годину, који је усвојио Управ-
ни одбор Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Су-
ботица, на 15. седници одржаној 14. фебруара 2018. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-50/2018
Нови Сад, 21. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

294.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. став 1 алинеја 8. По-
крајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права 
над установама културе које је основала Аутономна Покрајина 
Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ”, број: 18/2010),  Покрајинска влада, на седници одржа-
ној 21. марта 2018. године,  д о н ел а је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Финансијски план Народног позоришта – 
Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2018. годину, који је 
усвојио Управни одбор Народног позоришта – Narodnog kazališta 
– Népszínház Суботица, на 15. седници одржаној 14. фебруара 
2018. године. 
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-14/2018
Нови Сад, 21. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

295.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Словака („Службени лист АПВ”, број: 7/2008 
и 6/2009) и члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на  седници, одржаној 21. 
марта  2018. године,        д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Програм рада Завода за културу војвођан-
ских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 2018. 
годину, који је донео Управни одбор Завода, на 4. седници одржа-
ној 20. фебруара 2018. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-9/2018
Нови Сад, 21. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

296.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Словака („Службени лист АПВ”, број: 7/2008 и 
6/2009) и члана 32. тачка 6, као 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 21. 
марта 2018. године,   д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу 
војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov 
за 2018. годину, који је усвојио Управни одбор Завода, на 4. седни-
ци одржаној 20. фебруара 2018. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-12/2018
Нови Сад, 21. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

297.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Русина („Службени лист АПВ”, број: 7/2008 
и 22/2011) и члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 21.  
марта  2018. године,   д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Програм рада Завода за културу војвођан-
ских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2018. 
годину, који је усвојио Управни одбор Завода, на 7. седници одр-
жаној 14. фебруара 2018. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-12/2018
Нови Сад, 21. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

298.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Русина („Службени лист АПВ”, број: 7/2008 
и 22/2011) и члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 21. 
марта 2018. године,   д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу 
војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох 
за 2018. годину, који је усвојио Управни одбор Завода, на 7. седни-
ци одржаној 14. фебруара 2018. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-15/2018
Нови Сад, 21. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

299.

На основу члана 15. став 1 Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист 
АПВ”, број: 21/2010 и 29/2012) и на основу члана 32. тачка 6,  чл. 
35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 21. марта 2018. године,  д о н е л а је
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Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Програм рада Војвођанског симфонијског 
оркестра за 2018. годину, који је усвојио Управни одбор Војвођан-
ског симфонијског оркестра, на 9. седници одржаној 26. јануара 
2018. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-72/2018
Нови Сад, 21. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

300.

На основу члана 15. став 1 Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист 
АПВ”, брoj: 21/2010 и 29/2012) и на основу члана 32. тачка 6, чл. 
35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на  
седници одржаној 21. марта 2018. године,   д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Финансијски план Војвођанског симфо-
нијског оркестра за 2018. годину, који је усвојио Управни одбор 
Војвођанског симфонијског оркестра, на 9. седници одржаној 26. 
јануара 2018. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-37/2018
Нови Сад, 21. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

301.

 На основу чл. 32. тачка 9, 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/14) а у вези члана 1. алинејa 4. Покрајинске скупштинске одлуке 
о преношењу оснивачких права над установама културе које је ос-
новала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне По-
крајине Војводине („Службени лист АПВ‟, број: 18/10), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 21. марта 2018. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Правилник o систематизацији радних 
места у Музеју савремене уметности Војводине, број: 54-1-1/2018, 
који је донео директор Музејa савремене уметности Војводине, 
22. фебруара 2018. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-197/2018
Нови Сад, 21. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

302.

На основу члана 14. Покрајинске скупштинске одлуке о ос-
нивању Туристичке организације Војводине („Службени лист 
АП Војводине”, број: 18/02, 4/08 и 52/15) и чл. 35. и 36. став 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 21. марта 2018. године,  д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних места у Туристичкој организацији 
Војводине, број: 412/2018, који је донео директор Туристичке ор-
ганизације Војводине, 7. марта 2018. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-18/2018
Нови Сад, 21. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

303.

На основу члана 26. става 3 Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 
54/14 – др. одлука,  37/16 и 29/17), чл. 35. и 36. ставa 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 51. став 1 тачка 9. Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17 и 113/17 
– др. закон), Покрајинска влада, на седници одржаној 21. марта  
2018. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Зоран Лазин, вршилац дужности подсекретара  Покрајинског 
секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, разрешава се дужности вршиоца дужности подсе-
кретара Покрајинскoг секретаријата за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама.

II

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

127 Број: 02-38/2018
Нови Сад, 21. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

304.

На основу члана 26. ставa 3 Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 37/14, 54/14 
- др. одлука, 37/16 и 29/17), члана 32. тачкe 8. и члана 36. став 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
21. марта 2018. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Станислав Радуловић, дипломирани правник - мастер, по-
ставља се за вршиоца дужности подсекретара Покрајинског се-
кретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, до постављења службеника на положај по спроведе-
ном јавном конкурсу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-39/2018
Нови Сад, 21. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

305.

На основу члана 27. става 3 Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 37/14, 54/14 
– др. одлука,  37/16 и 29/17), и чл. 35. и 36. става 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 51. став 1 тачка 9. Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17 и 113/17 
– др. закон), Покрајинска влада, на седници одржаној 21. марта 
2018. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Бошкo Барош, вршилац дужности помоћника покрајинског се-
кретара за културу, јавно информисање и односе с верским зајед-
ницама, разрешава се дужности вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе 
с верским заједницама.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-40/2018
Нови Сад, 21. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

306.

На основу члана 27. ставa 3 Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 37/14, 54/14, 
др. одлука, 37/16 и 29/17), члана 32. тачка 8. и члана 36. става 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади  („Службени 
лист АПВ“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
21. марта  2018. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Ивана Шарић, дипломирана економисткиња - мастер, по-
ставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секре-
тара за културу, јавно информисање и односе с верским зајед-
ницама, до постављења службеника на положај по спроведеном 
јавном конкурсу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-41/2018
Нови Сад, 21. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

307.

На основу члана 41. став 3 и члана 44а став 2 тачка 1. Зако-
на о култури („Службени лист РС”, број: 72/2009, 13/2016 и 
30/2016 – испр.), члана 32. тачка 12, чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. 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 21. марта  
2018. године,  д о н е л а   ј е 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Александра Штирб разрешава се дужности председнице 
Управног одбора Народног позоришта – Narodnog kazalištа – 
Népszínház у Суботици, на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-54/2018
Нови Сад, 21. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

308.

На основу члана 41. став 3 и 4 Закона о култури („Службени 
лист 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. 
алинеја 8. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу осни-
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вачких 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 21. марта 2018. године,    д о н е л а   ј е 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Татјана Божић, дипломирана правница, именује се за председ-
ницу Управног одбора Народног позоришта – Narodnog kazalištа 
– Népszínház у Суботици, до истека мандата Управном одбору.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-55/2018
Нови Сад, 21. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

309.

На основу члана 20. став 1 Закона о јавним службама („Службе-
ни гласник РС“, број: 42/91 и 71/94), члана 32. тачка 12. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП 
Војводине”, број: 37/14) а у вези са чланом 14. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о оснивању Покрајинског завода за спорт и медицину спор-
та („Службени лист АП Војводине”, број: 10/2002 и 1/2012), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 21. марта 2018. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Ранка Стојаковић, економски техничар, референт за рачуно-
водствене послове из Новог Сада, разрешава се дужности члана 
Управног одбора Покрајинског завода за спорт и медицину спор-
та, Нови Сад, из реда запослених, због престанка радног односа.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-14/2018
Нови Сад, 21. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

310.

На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 
37/14) и чланова 10. и 14. Покрајинске скупштинске одлуке о ос-
нивању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта („Служ-
бени лист АП Војводине”, број: 10/02 и 1/12),  Покрајинска влада, 
на седници одржаној 21. марта 2018. године,   д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Драгица Ковачевић Врањковић, дипломирани економиста, 
шеф Одељења за економско – финансијске, правне и опште посло-
ве у Покрајинском заводу за спорт и медицину спорта, из Новог 

Сада, именује се за члана Управног одбора Покрајинског завода 
за спорт и медицину спорта, Нови Сад, из реда запослених, до 
истека мандата Управног одбора.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-15/2018
Нови Сад, 21. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

311.

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, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, број 57/17) и члана 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада , на седници одржаној 21.  
марта  2018. 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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ 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 24 
Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводи-
не, Програм 2301 Уређење, управљање и надзор финансијског и 
фискалног система, Програмска активност 1002 Инспекцијска 
контрола, функционална класификација 110 Извршни и зако-
нодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 
послови, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, износ од 
22.500,00 динара (словима: двадесет две хиљаде пет стотина ди-
нара и 00/100), на економској класификацији 483 Новчане казне и 
пенали по решењу судова, односно 4831 Новчане казне и пенали 
по решењу судова, а због непланираних средстава на апроприја-
цији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се за 
22.500,00 динара, а периодично право потрошње – квота – увећа-
ва се у висини и по методологији, те по условима, начину и по-
ступку за измену периодичног плана извршења и одобреног оби-
ма расхода и издатака (квоте) за одређени период, које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Службу за буџетску 
инспекцију Аутономне покрајине Војводине, по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено 
је за трошкове жалбеног поступка, а по Решењу Вишег суда у 
Панчеву, број 1-Гжи 26/18, од 06. 03. 2018. године, којим се Ауто-
номна покрајина Војводина обавезује да као извршни поверилац 
извршном дужнику – општини Пландиште – исплати износ од 
22.500,00 динара.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине 
Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.
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4. Ради реализације овог решења Служба за буџетску инспек-
цију Аутономне покрајине Војводине, преузеће обавезу на осно-
ву писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије 
није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број:  401-94/2018-16
Нови Сад, 21. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

312.

На основу члана 42. става 1. тачке 16. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
РС“, бр. 99/09 и 67/12 – Одлука УС), и чл. 15, 16. и 24. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ“, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/17 и 29/17 ), покрајински 
секретар за културу, јавно информисање и односе са верским 
заједницама доноси:

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА

ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА
ЗАПОСЛЕНИХ У АРХИВИМА

Образује се  Комисије за полагање стручних испита запосле-
них у архивима ( у даљем тексту: Комисија ) у Архиву Војводине 
у Новом Саду у саставу:

Председник: Дејан Маодуш, архивиста у Архиву Војводине

Заменик: Сања Гавриловић, архивиста у Архиву Војводине

Стални члан: Драгана Катић, архивиста у Архиву Војводине

Заменик: Александар Бурсаћ, архивиста у Архиву Војводине

Испитивач за предмет Уставно уређење:Катарина Марковић, 
архивиста у Архиву Војводине

Заменик испитивача: Тихомир Костовић, архивиста у Архиву 
Војводине

Испитивач за предмет Архивистика: Сања Гавриловић, архи-
виста у Архиву Војводине

Заменик испитивача: Илдико Мергеш, архивиста у Архиву 
Војводине

Испитивач за предмет Канцеларијско Деса Спасојевић, руково-
дилац Писарницепословање и архивско законодавство покрајин-
ских органа

Заменик испитивача: Светлана Љубљанац, архивиста у Архиву 
Војводине

Испитивач за предмет Организација Драгана Катић, архивиста 
у Архиву Војводине власти и историја установа:

Заменик испитивача: Владимир Иванишевић, архивиста у Ар-
хиву Војводине

Испитивач за предмет Национална Дејан Маодуш, архивиста 
Архива Војводине историја од 18. до 20. века:

Заменик испитивача: Љиљана Дожић, архивиста у  Архиву 
Војводине

Испитивач за предмет Ћирилска Проф.др Владан Гавриловић, 
професор на палеографија са основама Филозофском факултету 
у Новом Саду старословенског језика или Латинска палеографија 
са  основама латинског језика:

Заменик испитивача: Дејан Јакшић, архивиста у Архиву Војводине

Испитивач за предмет Информатика: Милена Јанков, информа-
тичар у Архиву Војводине

Заменик испитивача: Татјана Цавнић, информатичар у Архиву 
Војводине

Испитивач за предмет Прописи о заштити Милена Поповић 
Субић, архивиста у Архиву културних добара, прописи у области 
Војводине старе и ретке књиге и правни статус установа заштите:

Заменик испитивача: Тихомир Костовић, архивиста у Архиву 
Војводине

Испитивач за предмет Страни језик Љиљана Бубњевић, архи-
виста у Архиву Војводине по избору: - Стручни текстови за не-
мачки језик

Заменик испитивача: Сара Самарџић, архивиста у Историјском 
архиву Града Новог Сада

Испитивач за предмет Страни језик Корнелија Одри, профе-
сор у Карловачкој гимназији по избору: - Стручни текстови за 
енглески језик

Испитивач за предмет Страни језик Мара Бајрамовић, профе-
сор у Гимназији Ј.Ј.Змај по избору: - Стручни текстови за фран-
цуски језик

Испитивач за предмет Страни језик Јованка Алимпић Вујичић, 
архвиста у Архиву по избору Војводине - Стручни текстови за 
руски језик

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

Покрајински секретар
Драгана Милошевић.с.р.
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313.

На основу чланова 134., 135. став 1. тачка 1 и 136. став 1. и 2. 
Закона о спорту („Сл. гласник РС“, 10/16), у вези са Правилни-
ком 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 чланова 24. и 
25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 
2018. годину („Службени лист АПВ”, бр. 57/17), Покрајински се-
кретаријат за спорт и омладину расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА

У СКЛАДУ СА  АКЦИОНИМ ПЛАНОМ
ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА 
У АП ВОЈВОДИНИ 2016-2018.

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИОЦА И ПРЕДМЕТА јавног 
КОНКУРСА

Јавни конкурс је намењен спортским организацијама, савезима 
за школски спорт јединица локалних самоуправа и надлежним 
територијалним спортским савезима јединица локалних само-
управа, који испуњавају следеће услове: 

- да су уписани у одговарајући регистар у складу са Законом;
- да су из гране спорта која је од посебног значаја за Репу-

блику Србију или да су из спортских области препозна-
тих у Републици Србији;

- да имају седиште на територији АП Војводине;
- да су директно одговорне за реализацију програма;
- да су претходно обављале делатности у области спорта 

најмање годину дана;
- да су са успехом реализовали претходне одобрене 

пројекте (прихваћен извештај о утрошку средстава од 
стране Секретаријата);

- да испуњавају услове за обављање спортских актив-
ности и делатности у складу са Законом;

- да располажу капацитетима за реализацију пројекта; 

ПРОГРАМИ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНИСИРАТИ

На основу конкурса ће се финансирати пројекти и програми 
који су у складу са приоритетима Програма развоја спорта у 
АПВ, и који, пре свега, имају за циљ: 

1. унапређење спорта деце и младих укључујући и школски 
спорт;

2. повећање обухвата грађана бављењем спортом кроз раз-
вој и унапређење спортске рекреације;

3. развој и унапређење врхунског спорта; 
4. подизање капацитета спорта на свим нивоима у АП 

Војводини.

Укупан износ средстава на конкурсу износи 16.000.000,00 
(шеснаестмилиона) динара.

ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу 
„Дневник“ до 31. октобра 2018. године, односно до утрошка средстава 
обезбеђених за ову намену у 2018. години. Комисија за вредновање ће 
предлоге за одобравање финансирања програма достављати сукцесив-
но, у зависности од динамике пристизања предлога пројеката, времена 
њихове реализације, као и од динамике расположивости средстава.

Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на обрасцу који 
је објављен на интернет сајту Секретаријата: www.sio.vojvodina.
gov.rs и достављају се у запечаћеној коверти са назнаком “Прија-

ва на Јавни конкурс за финасирање посебног програма у складу 
са Акционим планом Програма развоја спорта у АП Војводини 
2016-2018.“, путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или 
непосредно на писарници покрајинских органа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве, неће се разматрати.

314.

На основу чланова 134. став 1. тачка 3. и 15., 135. став 1. тач-
ка 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 чланова 24. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
АП Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, бр. 57/17),  
Покрајински секретаријат за спорт и омладину расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА

ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УЧЕШЋА 
НА МЕЂУНАРОДНИМ СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА

ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВOЈВОДИНУ

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИОЦА И ПРЕДМЕТА ЈАВНОГ 
КОНКУРСА

Јавни конкурс је намењен спортским организацијама које орга-
низују међународна спортска такмичења од значаја за Аутономну 
покрајину Војводину, или учествују на међународним спортским 
такмичењима од значаја за Аутономну покрајину Војводину, и 
које испуњавају следеће услове: 

- да су уписане у одговарајући регистар у складу са Зако-
ном;

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

- да имају седиште на територији АП Војводине;
- да су директно одговорне за реализацију програма;
- да су претходно обављале делатности у области спорта 

најмање годину дана;
- да су са успехом реализовали претходне одобрене 

пројекте (прихваћен извештај о утрошку средстава од 
стране Секретаријата);

- да испуњавају услове за обављање спортских актив-
ности и делатности у складу са Законом;

- да располажу капацитетима за реализацију програма; 
- да се спортска приредба за чију се организацију траже 

средства, одржава на територији АП Војводине.

Међународно такмичење за чију организацију се траже сред-
ства, треба да испуњава следеће критеријуме:

- да је међународно спортско такмичење у календару по-
крајинског односно националног гранског савеза;

- да има значајан утицај на развој спорта у АП Војводини;
- да је за организацију великих међународних спортских 

такмичења обезбеђено мишљење и сагласност надлеж-
них институција у складу са чланом 162. Закона о спорту.

- да испуњава и друге услове за организацију спортске 
приредбе у складу са Законом о спорту.

За учешће на међународном спортском такмичењу, спортска 
организација мора да има претходну сагласност надлежног на-
ционалног гранског спортског савеза.

Укупан износ средстава по овом конкурсу износи 10.046.000,00 
(десет милиона четрдесет шест хиљада) динара.

OGLASNI DEO
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ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА И НАЧИН ПОДНОШЕЊА 
ЗАХТЕВА

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу 
„Дневник“ до 1. јуна 2018. године, односно до утрошка средстава 
обезбеђених за ову намену у 2018. години. Комисија за вредновање ће 
предлоге за одобравање финансирања програма достављати сукцесив-
но, у зависности од динамике пристизања предлога пројеката, времена 
њихове реализације, као и од динамике расположивости средстава.

Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на обрасцу који је 
објављен на интернет сајту Секретаријата: www.sio.vojvodina.gov.rs 
и достављају се у запечаћеној коверти са назнаком “Пријава на Јав-
ни конкурс за финасирање организације и учешћа на међународним 
спортским такмичењима од значаја за АП Вoјводину“, путем поште на 
адресу: Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Бул. Михајла 
Пупина 16, 21000 Нови Сад, или непосредно на писарници покрајин-
ских органа. Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се разматрати.

315.

На основу чланова 134., 135. став 1. тачка 1 и 136. став 1. и 2. 
Закона о спорту („Сл. гласник РС“, 10/16), у вези са Правилни-
ком 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 чланова 24. и 
25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 
2018. годину („Службени лист АПВ”, бр. 57/17), Покрајински се-
кретаријат за спорт и омладину расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА

АФИРМАЦИЈЕ  ШКОЛСКОГ И 
УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА

У АП ВОЈВОДИНИ

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИОЦА И ПРЕДМЕТА ЈАВНОГ 
КОНКУРСА

Јавни конкурс је намењен васпитно образовним установама 
(предшколске установе, основне и средње школе) и високошкол-
ским установама са територије Аутономне покрајине Војводине.

На основу јавног конкурса финансираће се пројекти и програ-
ми који имају за циљ унапређење школског и универзитетског 
спорта, проширење понуде школских спортских секција и школ-
ских и универзитетских спортских такмичења у складу са Про-
грамом развоја спорта у АП Војводини за период 2016 – 2018.

Уколико се програм реализује у партнерству са спортским и 
невладиним организацијама са територије АП Војводине, подно-
силац доставља и споразум о партнерству.

Укупан износ средстава по овом конкурсу износи 5.000.000,00 
(петмилиона) динара.

ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА И НАЧИН ПОДНОШЕЊА 
ЗАХТЕВА

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу 
„Дневник“ до 31. октобра 2018. године односно до утрошка средстава 
обезбеђених за ову намену у 2018. години. Комисија за вредновање ће 
предлоге за одобравање финансирања програма достављати сукцесив-
но, у зависности од динамике пристизања предлога пројеката, времена 
њихове реализације, као и од динамике расположивости средстава.

Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на обрасцу који је 
објављен на интернет сајту Секретаријата: www.sio.vojvodina.gov.rs и 
достављају се у запечаћеној коверти са назнаком „Пријава на Јавни 
конкурс за финасирање посебног програма афирмације школског и 
универзитетског спорта у АП Војводини“, поштом на адресу: По-
крајински секретаријат за спорт и омладину, Бул. Михајла Пупина 16, 
21000 Нови Сад, или непосредно на писарници покрајинских органа. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се разматрати.

316.

На основу чл. 16. став 2, 24. и 41. Покрајинске скупштинске од-
луке о покрајинској управи (“Службени лист АПВ”, број 37/2014, 
54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017) и чланом 4. Правилника 
о додели бесповратних подстицајних средстава за финансирање 
реализације пројеката рекултивације напуштених копова без титу-
лара, број 143-401-3314/2017 од 06. јуна 2017. године,  који је донео 
покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај, а 
у вези с чланом 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ауто-
номне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, 
број 57/2017), ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ , Булевар Михајла Пупина 
број 16, Нови Сад  Дана: 23. марта 2018. године р а с п и с у ј е

JAВНИ КОНКУРС
ЗА

ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА
РЕКУЛТИВАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ КОПОВА БЕЗ 

ТИТУЛАРА

I Право учешћа на конкурсу и намене за које се могу користити 
средства 

Средства за финансирање реализације пројеката рекулти-
вације напуштених копова без титулара, планирана су Фи-
нансијским планом Покрајинског секретаријата за енергетику 
грађевинарство и саобраћај за 2018. годину, у укупном износу од 
46.000.000,00 динара.

Средства се додељују локалним самоуправама (градовима/
општинама) и месним заједницама на територији Аутономне по-
крајине Војводине у циљу реализације пројеката рекултивације 
напуштених копова без титулара.

Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу јавног 
конкурса. Текст јавног конкурса објављује се у ‘’Службеном листу 
Аутономне покрајине Војводине’’ и на интернет страници Покрајин-
ског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај (у 
даљем тексту: Секретаријат) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/, као и 
у једном од дневних гласила које се дистрибуира на целој територији 
Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Конкурс).  

Право учешћа на конкурсу имају локалне самоуправе (градови/
општине) и месне заједнице на територији Аутономне покрајине 
Војводине.

Бесповратна средства која се додељују могу се користити за 
финансирање реализације пројеката рекултивације напуштених 
копова без титулара који се налазе на територији локалних са-
моуправа (градова/општина) и месних заједница на територији 
Аутономне покрајине Војводине.

II Циљеви пројекта

Бесповратна подстицајна средства која се додељују ће се користи-
ти за финансирање реализације пројеката рекултивације напуште-
них копова без титулара на територији АП Војводине са циљем:

• трајног отклањања штетних последица насталих експло-
атацијом минералних сировина, 

• обезбеђивање вишенаменског коришћења рекултивиса-
них простора, 

• спречавања негативних утицаја на животну средину, 
• промоције одрживог развоја јединица локалне самоупра-

ве и месних заједница,
• унапређења услова живота становника локалне заједнице

III Услови конкурса 

1. Укупан износ за расподелу средстава је 46.000.000,00 ди-
нара (словима: четрдесетшестмилионадинара и 00/100);

2. Максимални износ средстава која се додељују по једном 
пројекту је 4.000.000,00 динара
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3. Право учешћа на конкурсу имају локалне самоуправе 
(градови/општине) и месне заједнице на територији Ау-
тономне покрајине Војводине.

4. Подносилац захтева може да конкурише само са једним 
пројектом

5. Рок за подношење пријаве је 10. април 2018. године.
6. Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним 

могућностима буџета АП Војводине за 2018. годину.

IV Документација која се подноси на конкурс и начин подношења 
пријаве

Пријаве на Конкурс могу се поднети лично, предајом писарни-
ци покрајинских органа управе у Новом Саду, Булевар Михајла 
Пупина бр. 16, или се упућују поштом, обавезно у писаној фор-
ми искључиво на конкурсним обрасцима који се могу преузети 
у Секретаријату или са интернет презентације (сајта) Секрета-
ријата. Образац пријаве се подноси оверен и потписан од стране 
овлашћеног лица подносиоца пријаве у затвореној коверти са на-
знаком ‘’НЕ ОТВАРАТИ’’ и називом конкурса, на адресу:

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и са-
обраћај

Булевар Михајла Пупина број 16
21000 Нови Сад

Документација која се подноси на конкурс2:

1. Попуњена, потписана и печатом оверена Пријава за 
учешће на конкурсу (преузима се са сајта Секретаријата) 

2. Извод из одговарајућег регистра;
3. Oвлашћење за заступање града/општине односно месне 

заједнице;
4. Фотокопија решења о пореском индентификационом 

броју; 
5. Фотокопија картона депонованих потписа;
6. Број рачуна отвореног код Управе за трезор (у Пријаву 

уписати уплатни рачун за капиталне трансфере, у ужем 
смислу, од АП Војводине и позив на број)

7. Уверење Пореске управе да су измирени доспели порези 
и доприноси и уверења надлежне локалне самоуправе да 
су измирене обавезе по основу изворних локалних прихо-
да, не старији од 30 дана од дана објављивања конкурса;

8. Оригинални извод листа непокретности са свим прило-
зима, из кога се утврђује власништво односно службе-
ност на земљишту 

9. Мишљење надлежног органа за послове урбанизма да по-
стоје технички услови за реализацију планираних радова;  

10. Пројекат санације и рекултивације урађен од стране 
овлашћене организације, а који нарочито садржи: опис 
затеченог стања са геодетским снимком, врсту и обим 
пројектованих радова, циљеве и ефекте у виду натуралних 
и вредносних показатеља и параметара који се постижу 
њиховом реализацијом, предмер и предрачун са износом 
укупних средстава потребних за извођење радова, динами-
ку извођења радова, начин праћења реализације пројекта;

11. Изјава којом се Градоначелник/председник општине оба-
везује да ће средства за финансирање рекултивације уплати-
ти на рачун месне заједнице у предвиђеном року – НЕ ПОД-
НОСИ СЕ УЗ ПРИЈАВУ, (Поднослиац пријаве коме је до-
дељен уговор дужан је да приликом закључења уговора дос-
тави изјаву на обрасцу који се налази на сајту Секретаријата),

12. Изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза 
према Секретаријату, по основу раније потписаних уго-
вора, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве 
се налази на сајту Секретаријата);

13. Изјава да се против подносиоца захтева не води кривични 
поступак (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата),

14. Изјава о досадашњем коришћењу средстава Покрајин-
ског секретаријата за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај у последње 3,5 године (образац Изјаве се налази 
на сајту Секретаријата);

2 Препоручује се да документација буде достављена у регистратору, на 
начин да чини целину са страницама означеним њиховим редним бројем 
и увезана на начин да се онемогући накнадно вађење и уметање листова

15. Изјава подносиоца захтева (образац Изјаве се налази на 
сајту Секретаријата);

а) да ће се наменски и у складу са важећом законском 
регулативом (Закон о буџетском систему, Закон о јав-
ним набавкама  и др.) утрошити додељена средства;

б) да ће се Секретаријату достављати  извештаји у 
складу са уговорним обавезама;

16. Средство финансијског обезбеђења којим подносилац 
пријаве обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза 
НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПРИЈАВУ (Подносилац пријаве 
коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења 
уговора, достави средство финансијског обезбеђења ).

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према 
потреби, затражи додатну документацију и информације.

Пријава и приложена документација не враћају се подносио-
цима. 

Комисија неће узимати у разматрање пријаве које се не сма-
трају уредним и то:

• неблаговремене пријаве (пријаве које пристигну након 
истека рока предвиђеног у конкурсу)

• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени кон-
курсом, односно оне које се не односе на конкурсом 
предвиђене намене)

• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, пријаве које су непот-
писане, са непопуњеним рубрикама и неуписаним захте-
ваним бројчаним вредностима у табели са критеријуми-
ма, попуњене графитном оловком, пријаве послате фак-
сом или електронском поштом (e-mail), пријаве које нису 
поднете на одговарајућем обрасцу, без одговарајућег 
броја рачуна отвореног код Управе за трезор, које садр-
же неразумљиве и нечитке податке)

• уколико се напуштени коп налази унутар активног екс-
плоатационог поља.

 
Неће се такође узимати у разматрање пријаве оних субјеката 

који су користили средства Покрајинског секретаријата за енерге-
тику и минералне сировине, као правног претходника Покрајин-
ског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, а  у 
случају истека уговореног рока нису, до расписивања овог Кон-
курса, поднели Покрајинском секретаријату за енергетику, грађе-
винарство и саобраћај финансијске и друге обавезне извештаје о 
утрошку додељених средстава.  

V Одлучивање о додели средстава

Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај (у даљем тексту: Покрајински секретар) решењем образује 
посебну конкурсну комисију за преглед пријава са приложеном 
документацијом и израду предлога за доделу средстава (у даљем 
тексту: Комисија). Чланови  Комисије се именују из редова за-
послених у Секретаријату, а могу бити ангажовани и еминенти 
стручњаци из области за коју је расписан Конкурс.

Покрајински секретар разматра предлоге Комисије за доделу 
средстава и доноси одлуку о додели средстава корисницима. Ова 
одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек. 

Одлука о додели средстава корисницима (резултати конкурса) 
објављује се на званичној интернет адреси Секретаријата.

VI Уговор о додели средстава

Одлуком о додели средстава утврдиће се појединачни износи 
средстава по кориснику.

Након доношења одлуке о додели средстава Покрајински се-
кретар у име Секретаријата закључује са корисником средстава 
уговор о додели средстава.
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Обавезни елементи уговора су:

• подаци о кориснику
• износ додељених средстава
• намена за коју се додељују средства
• период на који се закључује уговор
• обавезе корисника средстава
• извештаји који се подносе Секретаријату
• остали елементи од значаја за реализацију уговорених 

активности

VII Праћење извршавања уговора

Корисник средстава је обавезан да Секретаријату поднесе из-
вештајe (наративни-описни и финансијски) о реализацији пројекта 
и наменском и законитом утрошку средстава (у даљем тексту: Из-
вештај), најкасније у року од 15 дана од уговореног рока утврђеног 
за реализацију пројекта, са припадајућом документацијом.

Финансијски извештај мора да садржи доказе о утрошеним 
средствима, са комплетном документацијом којом се оправдава 
наменско и законито коришћење добијених средстава, као и пре-
осталих средстава потребних  за реализацију пројекта  (доказе о 
спроведеном поступку јавних набавки, изводе из Трезора, фак-
туре, уговоре, и другу финансијску документацију), овереном од 
стране овлашћених лица.  

Давалац средстава задржава право да од Корисника средстава, 
према потреби, затражи додатну документацију и информације.

Административну контролу Извештаја спроводи Секрета-
ријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја са 
приложеним документима. 

Покрајински секретар решењем може да образује посебну ко-
мисију из редова запослених у Секретаријату за вршење монито-
ринга и непосредне контроле реализације Пројеката.

Средства из буџета Аутономне покрајине Војводине која су 
предмет Конкурса, подлежу контроли примене закона у области 
материјално-финансијског пословања и наменског и законитог 
коришћења средстава, коју обавља служба буџетске инспекције 
Аутономне покрајине Војводине.

Корисници средстава дужни су да служби буџетске инспекције 
омогуће несметану контролу наменског и законитог коришћења 
средстава по предмету уговора.

Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да код 
свих јавних публикација и објављивања о активностима, мера-
ма и програмима које се финансирају и суфинансирају по јавном 
конкурсу наведу да је у финансирању и суфинансирању истих 
учествовала Аутономна покрајина Војводина, Покрајински се-
кретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај.

Све додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити 
у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и 
саобраћај сваког радног дана путем електронске поште: psegs@
vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар
Ненад Грбић,с.р.

317.

На основу чл. 16. став 2, 24. и 41. Покрајинске скупштинске од-
луке о покрајинској управи (“Службени лист АПВ”, број 37/2014, 
54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017), и чл. 4. Правилника о 
поступку доделе бесповратних подстицајних средстава за  су-
финансирање израде пројектно техничке документацијe  за из-
градњу  инфраструктурних објеката јединица локалне самоупра-
ве број: 143-401-1139/2018-02 од 20.03.2018. године, који је донео 
покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај, 
а у вези с чланом 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 

Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист 
АП Војводине“, бр. 57/2017) ), ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ (у даљем 
тексту: Секретаријат), дана 23. марта 2018. године р а с п и с у ј е

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ 
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ, ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 
ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈE 

ЗА ИЗГРАДЊУ  ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА 
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ЦИЉУ 

ПОДРШКЕ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
У УНАПРЕЂЕЊУ РАЗВОЈА ИНФРАСТРУКТУРНИХ 

ОБЈЕКАТА КОЈИ ДОПРИНОСЕ СТВАРАЊУ 
ПОВОЉНИЈИХ УСЛОВА ЗА ЖИВОТ СТАНОВНИШТВА 
КАО И РАЗВОЈУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Право учешћа на конкурсу и обезбеђена средства

1. Укупан износ планираних средстава за доделу по овом 
јавном конкурсу је 1.500.000,00 динара.

2. Износ средстава које додељује Секретаријат на име су-
финансирања израде појединачне пројектно техничке 
документацијe за изградњу инфраструктурних објеката 
не може прећи износ од  1.500.000,00 динара.

3. Право учешћа имају јединице локалне самоуправе са те-
риторије АП Војводине.

4. Јединица локалне самоуправе може конкурисати за су-
финансирање израде само 1 (једног) пројектно технич-
ког документа за изградњу инфраструктурних објеката. 

Начин подношења пријаве на конкурс

Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом се дос-
тављају непосредно, предајом писарници покрајинских органа 
управе у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 16, или по-
штом, обавезно у писаној форми, искључиво на конкурсним об-
расцима, који се могу преузети у Секретаријату  или са интернет 
презентације Секретаријата (www.psemr.vojvodina.gov.rs). 

Пријаве се подносе оверене и потписане од стране овлашћеног 
лица подносиоца пријаве, у затвореној коверти са назнаком „Јавни 
конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање изра-
де пројектно техничке документације за изградњу инфраструктур-
них објеката јединица локалне самоуправе са територије АПВ - НЕ 
ОТВАРАТИ”, а на полеђини назив јединице локалне самоуправе и 
адресу, број телефона, као и име и презиме особе за контакт.

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпу-
ном документацијом, послате путем факса или електронске по-
ште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати.

Документација која се подноси уз пријаву на конкурс:

1. Попуњена, потписана и печатом оверена пријава за 
учешће на конкурсу (образац Пријаве се налази на сајту 
Секретаријата); 

2. Фотокопија решења о пореском идентификационом 
броју; 

3. Овлашћење за заступање јединице локалне самоуправе 
(фотокопија картона депонованих потписа);

4. Изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза 
према Секретаријату, по основу раније потписаних уго-
вора, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве 
се налази на сајту Секретаријата – образац 1);

5. Изјава да су, уз средства добијена по овом Конкурсу, обез-
беђена, односно биће обезбеђена преостала финансијска 
средства за реализацију пројекта,  да  ће се наменски и у 
складу са важећом законском регулативом (Закон о буџет-
ском систему, Закон о јавним набавкама и др.) утрошити 
додељена средства и да ће се Секретаријату достављати  
извештаји у складу са уговорним обавезама (образац изја-
ве се налази на сајту Секретаријата – образац 2);
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С А Д Р Ж А Ј

ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

284. Правилник о поступку доделе бесповратних подсти-
цајних средстава за суфинансирање израде пројект-
но техничке документације за изградњу инфраструк-
турних објеката јединица локалне самоуправе;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ТУРИЗАМ

285. Правилник о изменама Правилника о додели 
бесповратних средстава микро и малим привред-
ним друштвима и предузетницима који делатност 
обављају у оквиру креативне економије за субвен-
ционисање трошкова набавке машина, опреме или 
софтвера у 2018. години;

ПОСЕБНИ ДЕО

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА 
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АПВ

286. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
помоћника генералног секретара Скупштине Ауто-
номне покрајине Војводине;

287. Решење о постављењу дужности вршиоца дужности 
помоћника генералног секретара Скупштине Ауто-
номне покрајине Војводине;

288. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
помоћника генералног секретара Скупштине Ауто-
номне покрајине Војводине;

289. Решење о постављењу дужности вршиоца дужности 
помоћника генералног секретара Скупштине Ауто-
номне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

290. Одлука о измени Одлуке о образовању Одбора за 
обележавање стогодишњице присаједињења Војво-
дине Краљевини Србији 1918-2018. године;

291. Решење о давању сагласности на Програм рада По-
крајинског фонда за развој пољопривреде за 2018. 
годину;

292. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2018. 
годину;

293. Решење о давању сагласности на Програм рада На-
родног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház 
Суботица за 2018. годину;

294. Решење о давању сагласности на Финансијски 
план Народног позоришта – Narodnog kazališta – 
Népszínház Суботица за 2018. годину;

295. Решење о давању сагласности на Програм рада За-
вода за културу војвођанских Словака – Ústav pre 
kultúru vojvodinských Slovákov за 2018. годину;

296. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Завода за културу војвођанских Словака – Ústav pre 
kultúru vojvodinských Slovákov за 2018. годину;

297. Решење о давању сагласности на Програм рада За-
вода за културу војвођанских Русина – Завод за кул-
туру войводянских Руснацох за 2018. годину;

298. Решење о давању сагласности на Финансијски 
план Завода за културу војвођанских Русина – За-
вод за културу войводянских Руснацох за 2018. го-
дину;
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Средство финансијског обезбеђења којим подносилац пријаве 
обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза СЕ НЕ ПОДНО-
СИ УЗ ПРИЈАВУ. Подносилац пријаве коме су додељена средства 
по конкурсу, дужан је да приликом закључења уговора достави 
средство финансијског обезбеђења у складу са Законом.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према 
потреби, затражи додатну документацију и информације.

Пријава и приложена документација не враћају се подносио-
цима. 

Критеријуми за доделу средстава

Бодовање критеријума ће се извршити у складу са Правилни-
ком о поступку доделе бесповратних подстицајних средстава за  
суфинансирање израде пројектно техничке документацијe  за из-
градњу  инфраструктурних објеката јединица локалне самоупра-
ве број: 143-401-1139/2018-02 од 20.03.2018. године.

Рокови за спровођење конкурса

- достављање пријава: 23.03.2018  до 30.03.2018. године,
- рок извршења уговорене обавезе јединице локалне само-

управе је до 30.11.2018. године,
- након реализације уговорене обавезе јединица локалне 

самоуправе је у обавези да приложи детаљан извештај 
о реализацији активности и финансијски извештај о ко-
ришћењу средстава са спецификацијом трошкова како 
би оправдала наменско и законито коришћење средстава.

- рок достављања извештаја о наменском утрошку сред-
става: 15 дана од дана извршења уговорене обавезе, а 
најкасније 15 дана од дана истека рока за извршење уго-
ворене обавезе.

Начин доношења одлуке о додели средстава:

1. Средства се додељују путем јавног конкурса за доде-
лу средстава који објављује Секретаријат у „Службеном 
листу АПВ“, скраћено у дневном листу „Дневник“ и на ин-
тернет сајту Секретаријата (www.psemr.vojvodina.gov.rs.).

2. Јавни конкурс ће спровести Комисијa за спровођење 
јавног конкурса, којa ће бити образованa посебним ре-
шењем.

3. О поднетим пријавама на конкурс одлучује покрајински 
секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај на 
основу ранг листе сачињене од стране Комисијe за спро-
вођење јавног конкурса. 

4. Након донете одлуке којом се одобравају средства за су-
финансирање израде пројектно техничке документацијe 
за изградњу  инфраструктурних објеката јединица ло-
калне самоуправе, подносилац пријаве се позива да пот-
пише уговор са Секретаријатом, којим ће бити регулиса-
на права и обавезе уговорних страна.

5. Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са 
ликвидним могућностима буџета АП Војводине за 2018. 
годину.

Покрајински секретар
Ненад Грбић,с.р.
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299. Решење о давању сагласности на Програм рада 
Војвођанског симфонијског оркестра за 2018. годи-
ну;

300. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Војвођанског симфонијског оркестра за 2018. годи-
ну;

301. Решење о давању сагласности на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Музеју савремене уметности Војводине;

302. Решење о давању сагласности на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Туристичкој организацији Војводине; 

303. Решење о разрешењу вршиоца дужности подсекре-
тара Покрајинског секретара за културу, јавно ин-
формисање и односе с верским заједницама;

304. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекре-
тара Покрајинског секретара за културу, јавно ин-
формисање и односе с верским заједницама;

305. Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника 
Покрајинског секретара за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама;

306. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка Покрајинског секретара за културу, јавно инфор-
мисање и односе с верским заједницама;

307. Решење о разрешењу председнице Управног од-
бора Народног позоришта – Narodnog kazališta – 
Népszínház у Суботици;

308. Решење о именовању председнице Управног од-
бора Народног позоришта – Narodnog kazališta – 
Népszínház у Суботици;

309. Решење о разрешењу дужности члана Управног од-
бора Покрајинског завода за спорт и медицину спор-
та;

310. Решење о именовању члана Управног одбора По-
крајинског завода за спорт и медицину спорта;

311. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Служби за буџетску инспекцију Аутономне по-
крајине Војводине, број: 401-94/2018-16;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, 
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА

312. Решење о образовању комисије за полагање струч-
ног испита запослених у архивима;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

313. Јавни конкурс за финансирање посебног програма у 
складу са Акционим планом Програма развоја спор-
та у АП Војводини 2016- 2018;

314. Јавни конкурс за финансирање посебног програма 
организације и учешћа на међународним спортским 
такмичењима од значаја за АП Војводину;

315. Јавни конкурс за финансирање посебног програма 
афирмације школског и универзитетског спорта у 
АП Војводини;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

316. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних 
средстава за финансирање реализације пројеката ре-
култивације напуштених копова без титулара;

317. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних 
средстава из буџета Аутономне покрајине Војводи-
не у 2018. години за суфинансирање израде пројект-
но техничке документације за изградњу инфра-
структурних објеката јединица локалне самоупра-
ве у циљу подршке јединицама локалне самоупра-
ве у унапређењу развоја инфраструктурних објеката 
који доприносе стварању повољнијих услова за жи-
вот становништва као и развоју јединице локалне са-
моуправе.
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