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На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 – 
др. одлука, 37/16 и 29/17) у вези с Покрајинском скупштинском 
одлуком о годишњем програму коришћења средстава из Буџет-
ског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2018. го-
дину („Службени лист АПВ”, брoj 57/17) и у вези с Пословником 
о раду комисија за израду конкурса и правилника и поступање 
по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајински секре-
тар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

ПРАВИЛНИК
О  ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, САНАЦИЈЕ
И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
И ОБЈЕКАТА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ЗА 2018. ГОДИНУ

Опште одредбе

Члан 1.

Правилником о додели средстава за суфинансирање изградње, 
санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и обје-
ката фекалне канализације за 2018. годину (у даљем тексту: Пра-
вилник) прописује се намена средстава, поступак додељивања 
средства, критеријуми за доделу средстава и друга питања значајна 
за реализацију активности из Годишњег програма коришћења сред-
ства из буџетског фонда за воде Аутoномне покрајине Војводине за 
2018. годину (у даљем тексту: Програм) „Суфинансирање изградње, 
санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и обје-
ката фекалне канализације” (тачка II, подтачка 1.1. и 2.1. Програма)

Програм из става 1. овог члана саставни је део Покрајинске 
скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средста-
ва из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 
2018. годину („Службени лист АПВ”, брoj 57/2017), а Покрајин-
ски секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у 
даљем тексту: Секретаријат) задужен је за његову реализацију.

Висина и начин доделе средстава

Члан 2.

Укупан износ средстава који се додељује по Правилнику и 
Конкурсу за доделу средстава за суфинансирање изградње, сана-
ције и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката 
фекалне канализације у 2018. години (у даљем тексту: Конкурс) 
јесте до 300.000.000,00 динара, и то: 

• за водне објекте у јавној својини – до 250.000.000,00 динара; 
• за објекте фекалне канализације – до 50.000.000,00 динара. 

Максимални износ средстава по једној пријави за водне 
објекте у јавној својини, који одобрава Секретаријат износи до 
20.000.000,00 динара, без ПДВ-а.

Максимални износ средстава по једној пријави за објекте 
фекалне канализације, који одобрава Секретаријат износи до 
10.000.000,00 динара, без ПДВ-а.

Бесповратна средства за изградњу, санацију или реконструк-
цију водних објеката у јавној својини по овом конкурсу утврђују 
се у износу до 70% од укупно прихватљивих трошкова. Преоста-
ли износ обезбеђује корисник средстава.

Бесповратна средства за изградњу, санацију или реконструк-
цију објеката фекалне канализације по овом конкурсу утврђују се 
у износу до 50% од укупно прихватљивих трошкова. Преостали 
износ обезбеђује корисник средстава.

Максималан број пројеката за који по овом конкурсу јединице 
локлне самоуправе могу поднети пријаву су два пројекта – за во-
дне објекте у јавној својини и један пројекат – за објекте фекалне 
канализације. 

Образац пријаве сачиниће давалац средстава, а састојаће се од 
два пријавна места за пројекте за водне објекте у јавној својини 
и једног пријавног места за пројекте за објекте фекалне канали-
зације, при чему ће се прво наведени пројекат за водне објекте у 
јавној својини сматрати приоритетнијим.  

Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса 
који се објављује у дневном листу „Дневник”, на интернет стра-
ници Секретаријата и у „Службеном листу АП Војводине”.  

Крајњи рок за подношење пријава на Конкурс јесте 28.03.2018. 
године. 

Документација поднета на Конкурс се не враћа.

Средства за реализацију активности‒ према Правилнику и по 
Конкурсу ‒ додељују се бесповратно.

Намене за које се могу користити средства

Члан 3.

- изградњу, санацију или реконструкцију водних објеката 
у јавној својини, као што су бушење и опремање буна-
ра, изградња објеката и набавка и уградња опреме за по-
бољшање квалитета воде-фабрика воде, пумпних стани-
ца, набавке и уградње цевоводне арматуре, набавке и уг-
радње електромашинске опреме, резервоара, јавних во-
доводних мрежа, главних магистралних доводника воде 
до насеља или индустријe; 
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- изградњу, санацију или реконструкцију објеката за од-
вођење отпадних – фекалних вода: колекторских водова 
(без кућних прикључака), црпних станица, набавку и уг-
радњу електромашинске опреме и уређаја/постројења за 
пречишћавање отпадних – фекалних вода. 

Средства која се додељују по Конкурсу не могу се користити 
за:

- набавку опреме и делова опреме као резервних делова;
- набавку половне, недекларисане опреме и делова;
- кућне прикључке за објекте фекалне канализације;
- плаћања пореза, судских и царинских трошкова;
- накнада за зараде;
- непредвиђене радове, вишак радова и накнадне радове.

Корисници средстава

Члан 4.

Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоуправе 
с територије Аутономне покрајине Војводине, за потребе својих 
месних заједница, јавних предузећа, јавних комуналних преду-
зећа и привредних друштава која врше поверене послове из об-
ласти комуналне – водопривредне делатности, а чији су оснивачи 
локалне самоуправе (у даљем тексту: Корисници средстава).  

Услови за учешће на конкурс

Члан 5.

Корисници средстава морају имати измирене обавезе за водне 
накнаде за коришћење водног добра и за испуштену воду, а за-
кључно са 31.12.2017. године, или потписан репрограм дуга или 
споразум о одлагању плаћања дуга. Уколико корисник средстава 
није обвезник накнаде, треба доставити оверену изјаву да није 
задуживан по том основу. Образац изјаве може се преузети с 
веб-странице: www.psp.vojvodina.gov.rs и прилагодити називу ко-
рисника средстава.

Потребна документација којом се доказује испуњеност услова за 
учешће на конкурсу

Члан 6.

Потребна документација којом се доказује испуњеност услова 
за учешће на конкурсу:

1. пријава на конкурс која се може преузети с веб-странице: 
www.psp.vojvodina.gov.rs, а у којој ће јасно бити назна-
чен назив објекта за који се тражи учешће Секретаријата 
у суфинансирању, с потписом градоначелника или пред-
седника општине;

2. одлука општинског/градског већа о реализацији инвес-
тиције у којој је опредељен износ сопственог учешћа 
(форма одлуке може се преузети с веб-странице: www.
psp.vojvodina.gov.rs);

3. извод из општинског/градског буџета, којим се потврђује 
износ сопственог учешћа – доставити најкасније 15 дана 
од дана потписивања уговора; уколико нема наведена 
средства, непоходно је доставити изјаву надлежног ор-
гана потписану од овлашћеног лица о томе да ће иста 
обезбедити најкасније у року од 15 дана од дана закљу-
чења уговора;

4. важећа грађевинска дозвола, а за бушење бунара и ре-
шење Покрајинског секретаријата за енергетику, грађе-
винарство и саобраћај којим се одобрава извођење при-
мењених геолошких истраживања подземних вода;

5. извод из пројекта за грађевинску дозволу, односно из 
главног пројекта, израђеног по Закону о планирању и 
изградњи (за пројекат за који се подноси пријава); из-
вод треба да садржи: технички опис – извештај, предмер 
и предрачун радова, графичкe прилоге, изјаву главног 

пројектанта, одговорнoг пројектанта и вршиоца технич-
ке контроле којом се потврђује да је пројекат израђен у 
складу с локацијским условима, прописима и правилима 
струке, као и оверена изјава под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу да је достављени извод иден-
тичан пројекту за чију се реализацију подноси захтев; 
уколико се радови за које се конкурише изводе по фаза-
ма, а само за поједине фазе подноси пријава, потребно 
је посебно назначити радове за које се средства траже, 
са исказаним укупним предмером и предрачуном и по-
себно исказаним предмером и предрачуном за фазу/фазе 
за коју се подноси пријава; изјаву председника општине/
градоначелника о томе да за фазу за коју се траже сред-
става раније нису Покрајинска влада или други извори 
финансирања додељивали средства; изјаву председника 
општине/градоначелника којом – под пуном кривичном 
и материјалном одговорношћу – гарантује да за пројек-
те за које се конкурише није покренут поступак јавне на-
бавке радова и да није већ закључен уговор о извођењу 
радова.

6. техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу, у 
складу са Законом о планирању и изградњи, односно 
техничка контрола главног пројекта;

7. за реконструкцију објеката на који се примењује члан 
145. Закона о планирању и изградњи, уместо документа-
ције утврђене т. 4. и 5. овог конкурса, приложити доку-
ментацију у складу с поменутим законом – решење којим 
се одобрава извођење радова и идејни пројекат; 

8. за набавку, замену и уградњу опреме (бунара, фабрике 
воде, црпних станица водовода и канализације, уређаја/
постројења за пречишћавање отпадних вода), за које се 
примењује члан 145. Закона о планирању и изградњи, а у 
вези с чл. 2 став 1 тачка 35. – санација, приложити доку-
ментацију у складу с поменутим законом – решење којим 
се одобрава извођење радова и идејни пројекат и прило-
жити предрачун за опрему; 

9. у случају да се пројекат (за који се подноси пријава) од-
носи на хитне радове, неопходно је доставити и доку-
ментацију која упућује на хитност у решавању (нпр. за-
писник инспектора).

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подно-
сиоца пријаве затражи додатну документацију. 

Поступање с пријавама

Члан 7.

Поднете пријаве разматра комисија која је образована у складу 
с Пословником о раду комисија за израду конкурса и правилника 
и поступање по конкурсима расписаним у Покрајинском секре-
таријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем 
тексту: Комисија).

Разматрање пријава, бодовање и критеријуми

Члан 8.

Поднете пријаве, Комисија евидентира по редоследу присти-
зања. 

Уколико нека од поднетих пријава буде непотпуна, подносилац 
ће бити позван да допуни документацију у року од пет (5) дана, 
од дана пријема захтева за допуну документације, с тим што за-
држава редни број по основу пристизања до достављања тражене 
документације. 

Уколико у предвиђеном року, подносилац не допуни домента-
цију, пријава ће бити одбачена.

Комисија неће разматрати пријаве поднете од лица која немају 
право да учествују на конкурсу, пријаве поднете након истека 
рока прописаног Конкурсом, нити пријаве поднете за инвести-
ције које нису предмет конкурса.
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Критеријуми и бодови за доделу средстава

Члан 9.

р.б. Критеријуми Максимум бодова

1.

Степен обезбеђености властитих средстава, доказе о обезбеђености средстава за изградњу обје-
ката/набавку опреме укључујући и одлуке надлежних органа и институција које учествују у фи-
нансирању изградње објеката/набавке опреме  за водне објекте у јавној својини

30% 5

31–40% 10

41–50% 15

Преко 50% 20

2.
Степен обезбеђености властитих средстава, доказе о обезбеђености средстава за изградњу обје-

ката/набавку опреме укључујући и одлуке надлежних органа и институција које учествују у фи-
нансирању изградње објеката/набавке опреме  за објекте фекалне канализације 

50% 5

51-60% 10

61-70% 15

Преко 70% 20

3.

Захтеви који се односе на седиште града или општине  5

Захтеви који се односе на општине које немају насељена места 10

Захтеви који се односе на насеље које се претежно бави пољопривредом а није седиште општи-
не, односно града 15

4.
Постојећа проблематика у снабдевању водом (стварне потребе: хитност решавања проблема по 

питању квалитета воде за пиће-налаз и/или налог водног и/или санитарног инспектора, надлежне 
институције – лабораторије)

10

5. Значај реализације пријављених пројеката за водне објекте у јавној својини

Првонаведени пројекат 20

Другонаведени пројекат 10

5. Остали специфични услови – развијеност општине по Уредби о утврђивању јединствене листе 
развијености региона и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС” број 104/2014).

˃ 100%         5

81–100%        10

61–80%          15

˂ 60%            20

Укупно                         85

Записник, предлог одлуке и одлука

Члан 10. 

Комисија о свом раду води записник у који се уносе сви ре-
левантни подаци о раду Комисије (ко је присутан, разлог од-
сутности, различита мишљења поводом испуњености услова из 
пријава), а обавезно се наводе укупан број поднетих пријава с 
приказом тражених средстава, прихватљиве пријаве с приказом 
бодова и износа, неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима 
неприхватљивости (нпр. непотпуне, мањак бодова, мањак сред-
става с приказом тражених износа и бодова у случају када их је 
могуће избодовати). 

Саставни део записника jeсте и предлог одлуке у којој се ут-
врђују појединачни износи средстава по подносиоцу пријаве ком 
су одобрена средства и начин бодовања, а подносиоцима пријаве 
којима средства нису одобрена наводе се разлози одбијања/од-
бацивања (нпр. непотпуне, недостатак бодова, недостатак сред-
става с приказом тражених износа и бодова у случају када их је 
могуће избодовати).

Записник о раду с предлогом одлуке потписују сви присутни 
чланови комисије.

Записник с предлогом одлуке и одлука доносе се најкас-
није у року од седам дана од дана завршетка конкурса по 
конкурсним линијама намењеним јединицама локалних са-
моуправа. 

У случају да члан неће да потпише записник, у њега се уноси 
белешка о томе и потписује је члан Комисије који неће да потпи-
ше записник. 

Одлука се објављује на сајту Секретаријата.

Одлуку доноси покрајински секретар. Одлуку парафирају чла-
нови комисије који су били присутни приликом одлучивања. 

Појединачна решења 

Члан 11. 

На основу одлуке комисија сачињава, а Секретар доноси ре-
шење са образложењем и поуком о правном средству за подно-
сиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или нису у 
потпуности прихваћене пријаве на основу предлога одлуке из 
члана 10. став 2. овог правилника.
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Право приговора

Члан 12.

Поред наведених лица из члана 11. овог правилника, право 
приговора има и сваки незадовољни подносилац пријаве, којем 
су одобрена средстава  на основу одлуке која је објављена на сајту 
Секретаријата. 

Приговор се улаже покрајинском секретару у року од три (3) 
дана од достављања појединачног решења, односно најкасније у 
року од седам (7) дана од дана објављивања одлуке на сајту Се-
кретаријата.

Покрајински секретар одлучује о приговору у року од седам (7) 
радних дана од дана пријема приговора. 

Приговор секретар може да одбаци као неблаговремен, недоз-
вољен, поднет од стране неовлашћеног лица, да га усвоји у потпу-
ности или делимично или да одбије приговор као неснован. 

О приговору се одлучује решењем. 

Коначна одлука

Члан 13.

Коначну одлуку доноси покрајински секретар, на основу доне-
тих решења по основу евентуалних приговора која се објављује 
на сајту Секретаријата. 

Уговор о додели средстава

Члан 14.

Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава 
регулишу се уговором.

Време закључења уговора јесте најкасније десет (10) дана од 
дана доношења коначне одлуке о додели средстава.

Средства ће се исплаћивати у више фаза и то:

• средства у вредности 50% од додељеног износа биће 
пренета након потписивања уговора и достављања ре-
гистроване менице, а у складу с приливом средстава у 
буџет АПВ; остатак средстава биће исплаћиван по пра-
вдању уплаћеног аванса, а по испостављеним привреме-
ним ситуацијама и окончаној ситуацији, у сразмери која 
је утврђена уговором; 

• корисник средстава дужан је да покрене поступак јавне 
набавке у року од 30 дана од дана закључења уговора, 
као и да о томе достави доказ даваоцу средстава – ре-
шење о образовању комисије за јавну набавку и одлуку о 
покретању поступка јавне набавке;

• у случају да се средства потроше ненаменски или да се 
не искористе у предвиђеном року, корисник је дужан да 
их врати са законском затезном каматом од дана преноса 
средстава;

• Секретаријат задржава право да контролише утрошак 
средстава увидом у извршење радова и документацију 
путем овлашћених представника Секретаријата из ре-
сорног сектора и представника буџетске инспекције;

• коначан износ средстава, која обезбеђују Секретаријат и 
корисник, утврдиће се након спроведеног поступка јавне 
набавке и закљученог уговора са извођачем радова или 
након достављања оверене окончане ситуације у слу-
чајевима када се вредност изведених радова разликује 
од уговорене вредности; 

• уколико је вредност радова и/или опреме уговорена из-
међу корисника средстава и извођача радова и/или ис-
поручиоца опреме већа од укупне уговорене вредности 
уговора између Секретаријата и корисника средстава, 
разлика пада на терет корисника средстава; 

• уколико је вредност радова и/или опреме уговорена из-
међу корисника средстава и извођача радова и/или ис-
поручиоца опреме мања од укупне уговорене вредности 
уговора између Секретаријата и корисника средстава, 
коначан износ средстава које обезбеђују Секретаријат и 
корисник средстава утврђује се уговореним процентуал-
ним учешћем обе уговорне стране.

• корисник средстава дужан је да додељена средства иско-
ристи до 31.10.2018. године

Уговор потписује покрајински секретар или лице које он 
овласти за потписивање, а парафирају га вршилац дужности 
подсекретара у Секретаријату, вршилац дужности помоћника 
покрајинског секретара за правне и опште послове и планирање 
и извршење буџета и агроекономику, начелник одељења за нор-
мативно-правне, управно-правне и опште послове, начелник 
одељења за планирање и извршење буџета и агроекономику, из-
вршилац и вршилац дужности помоћника покрајинског секрета-
ра за област за коју је расписан конкурс.

Праћење реализације уговора

Члан 15

Контролу реализације уговорених обавеза спроводи Сектор за 
водопривреду. 

У случају неизвршавања уговорене обавезе уговор ће се рас-
кинути, а корисник средстава у обавези је да изврши повраћај 
средстава.

Завршне одредбе

Члан 16.

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

Дана 07.03.2018.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

мр Вук В. Радојевић, с.р.
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319.

На основу члана 12. став 1 Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 24/2011), чл. 35. и 36. став 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржа-
ној 28. марта 2018. године,    д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Статут Установе социјалне заштите Ге-
ронтолошки центар „Нови Сад“ Нови Сад, који је донео Управни 
одбор, на седници одржаној 16. марта 2018. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-87/2018
Нови Сад, 28. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић, с.р.

320.

На основу члана 21. став 1 Закона о јавним службама („Служ-
бени гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. 
др. закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14 - др. закон), тачке I Од-
луке о преузимању права и обавеза оснивача над установом со-
цијалне заштите за смештај корисника Дом за децу и омладину 
„Колевка” у Суботици („Службени лист АПВ”, број: 7/02) и чл. 32. 
став 1 тачка 12. и 36. став. 6 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) а у вези с 
чланом 132. став 3 Закона о социјалној заштити („Службени глас-
ник РС”, број: 24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. 
марта 2018. године,   д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Дома за децу оме-
тену у развоју  „Колевка” у Суботици, због истека мандата:

- председница:
 Габријела Абрахам, књиговођа из Суботице, представни-

ца оснивача;

- чланице:
1. Наташа Алексић, васпитачица из Суботице, представни-

ца оснивача;
2. Весна Скочајић, организациона секретарка из Суботице, 

представница удружења;
3. Драгана Антонијевић из Суботице, представница корис-

ника;
4. Владанка Павловић, специјална педагошкиња из Субо-

тице, представница запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-213/2018
Нови Сад, 28. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић, с.р.

321.

На основу члана 132. став 3 Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Дом за децу и омладину „Колевка” у Субо-
тици („Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1 тачка 12. 
и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 28. марта 2018. године,   д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Дома за децу ометену у развоју „Колевка” у 
Суботици, именују се:

- за председницу:
 Јована Јокановић, дипломирана правница из Суботице, 

представница оснивача;

- за чланове:
1. Никола Милошевић, специјалиста инжењер електротех-

нике и рачунарства из Суботице, представник оснивача;
2. Бранка Говља, службеница из Суботице, представница 

удружења;
3. Драгана Антонијевић, хигијеничарка из Суботице, пред-

ставница корисника;
4. Александра Дакић, дипломирана социјална радница из 

Суботице, представница запослених. 

Председница и чланови Управног одбора Дома за децу ометену 
у развоју  „Колевка” у Суботици, именују се на четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-214/2018
Нови Сад, 28. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић, с.р.

322.

На основу члана 22. став 1 Закона о јавним службама („Служ-
бени гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. 
др. закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14 - др. закон), тачке I Од-
луке о преузимању права и обавеза оснивача над установом со-
цијалне заштите за смештај корисника Дом за децу и омладину 
„Колевка” у Суботици („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. 
став 1 тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а 
у вези члана 132. став 3 Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 
28. марта  2018. године,   д о н е л а  ј е

ПОСЕБНИ ДЕО
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Дома за децу 
ометену у развоју „Колевка” у Суботици, због истека мандата:

- председник:
 Ђорђе Кузман, медицински техничар из Суботице, пред-

ставник  оснивача; 

- чланице:
1. Габријела Косановић, менаџерка из Суботице, представ-

ница оснивача;
2. Клара Влашић, радна терапеуткиња из Суботице, пред-

ставница          запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-211/2018
Нови Сад, 28. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић, с.р.

323.

На основу члана 132. став 3 Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Дом за децу и омладину „Колевка” у Субо-
тици („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 тачка 12. и 
чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 28. марта  2018. године,          д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорни одбор Дома за децу ометену у развоју „Колевка” у 
Суботици, именују се:

- за председника:
 Небојша Дарабош, дипломирани менаџер из Суботице, 

представник оснивача;

- за чланице:
1. Оливера Марјановић, дипломирана менаџерка из Субо-

тице, представница оснивача;
2. Владанка Павловић, дипломирана специјална педагош-

киња из Суботице, представница запослених.

Председник и чланице Надзорног одбора Дома за децу ометену 
у развоју „Колевка” у Суботици, именују се на четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-212/2018
Нови Сад, 28. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић, с.р.

324.

На основу члана 21. став 1 Закона о јавним службама („Службе-
ни гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. 
закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14 - др. закон), тачке I Одлуке 
о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне 
заштите за смештај корисника Дом за децу и омладину „Вера Ра-
дивојевић” у Белој Цркви („Службени лист АПВ”, број: 7/02) и чл. 
32. став 1 тачка 12. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) а у вези с 
чланом 132. став 3 Закона о социјалној заштити („Службени глас-
ник РС”, број: 24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. 
марта 2018. године,        д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Дома за децу и 
омладину „Вера Радивојевић” у Белој Цркви, због истека манда-
та:

- председник:
 Јон Беатура, пољопривредник из Гребенца, представник 

оснивача;
 
- чланови:

1. Александар Кручичан, дипломирани економиста из Беле 
Цркве, представник оснивача;

2. Јасмина Туртуреа, наставница разредне наставе из Беле 
Цркве, представница удружења;

3. Марија Шалипуровић, социјална радница из Ковина, 
представница корисника;

4. Александар Николић, васпитач из Беле Цркве, представ-
ник запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-250/2018
Нови Сад, 28. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић, с.р.

325.

На основу члана 132. став 3 Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Дом за децу и омладину „Вера Радивоје-
вић” у Белој Цркви („Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. 
став 1 тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 28. марта 2018. године,           
д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Дома за децу и омладину „Вера Радивојевић” 
у Белој Цркви, именују се:

- за председника:
 Дарко Богосављевић, дипломирани инжењер за индус-

тријски менаџмент из Беле Цркве, представник оснива-
ча;
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-  за чланице:

1. Тијана Павловић, инжењер информационих технологија 
из Банатске Паланке, представница оснивача;

2. Данијела Јовановић, професорица српског језика и књи-
жевности из Беле Цркве, представница удружења;

3. Маријана Остојић, дипломирана правница из Беле 
Цркве, представница корисника;

4. Татјана Крачун Јанковић, васпитачица из Беле Цркве, 
представница запослених.

Председник и чланице Управног одбора Дома за децу и омла-
дину „Вера Радивојевић” у Белој Цркви, именују се на четири 
године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-251/2018
Нови Сад, 28. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић, с.р.

326.

На основу члана 22. став 1 Закона о јавним службама („Служ-
бени гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. 
др. закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14 - др. закон), тачке I Од-
луке о преузимању права и обавеза оснивача над установом со-
цијалне заштите за смештај корисника Дом за децу и омладину 
„Вера Радивојевић” у Белој Цркви („Службени лист АПВ”, број: 
7/02), чл. 32. став 1 тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), а у вези члана 132. став 3 Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 28. марта 2018. године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Дома за децу и 
омладину „Вера Радивојевић” у Белој Цркви, због истека манда-
та:

- председник:
Станко Петровић, дипломирани индустријски менаџер из 

Беле Цркве, представник оснивача; 

- чланови:
1. Сузана Дунђерин, из Банатске Паланке, представница 

оснивача;
2. Стојан Грујић, магационер из Беле Цркве, представник 

запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-252/2018
Нови Сад, 28. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић, с.р.

327.

На основу члана 132. став 3 Закона о социјалној заштити („Служ-
бени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права и 
обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај ко-
рисника Дом за децу и омладину „Вера Радивојевић” у Белој Цркви 
(„Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 тачка 12. и чл. 35. 
и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 28. марта 2018. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорни одбор Дома за децу и омладину „Вера Радивоје-
вић” у Белој Цркви, именују се:

- за председника:
 Илија Симић, дипломирани правник из Беле Цркве, 

представник оснивача;

- за чланове:
1. Љупче Станковић, дипломирани инжењер пољопривре-

де из Беле Цркве, представник оснивача;
2. Стојан Грујић, техничар за топлу и хладну прераду воћа 

и поврћа из Беле Цркве, представник запослених.

Председник и чланови Надзорног одбора Дома за децу и омлади-
ну „Вера Радивојевић” у Белој Цркви, именују се на четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-253/2018
Нови Сад, 28. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић, с.р.

328.

На основу члана 36. став 1 тачка 12. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда), члана 32. став 1 
тачка 9. и  чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади  („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези 
са чланом  56. став 1 Закона о ученичком и студентском стандар-
ду  („Службени гласник РС”, број:  18/2010 и 55/2013), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 28. марта  2018. године, д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Витомиру Вишацком, дипломираном социологу из Вршца, п р е с т 
а ј е  дужност директора Дома ученика средњих школа у Вршцу,  због 
навршења 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-164/2018
Нови Сад, 28. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић, с.р.
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329.

На основу члана  36. став 1 тачка 12. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине  („Службени гласник 
РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда), члана 32. став 
1. тачка 9. и  чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади  („Службени лист АПВ”, број: 37/14), a у 
вези са чланом  58. Закона о ученичком и студентском стандарду  
(„Службени гласник РС”, број:  18/2010 и 55/2013), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 28. марта  2018. године, д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Ивана Обрадовић из Вршца, дипломирани инжењер организа-
ционих наука – мастер из области менаџмента, и м е н у ј е  се  
за вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у 
Вршцу, на мандатни период од годину дана. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-165/2018
Нови Сад, 28. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић, с.р.

330.

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, 106/15, 105/17 
и 113/17), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над 
здравственим установама које на подручју АП Војводине пружају 
болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену 
заштиту („Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 
9. и 12. и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној  28. марта 2018. године,  д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Специјалне 
болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др 
Боривоје Гњатић″, Стари Сланкамен:

- председник:
 др Срђан Стошић, доктор медицине, спец. интерне меди-

цине из Инђије, представник оснивача;

- члан:
 др Јово Комазец, доктор медицине, спец. гинекологије и 

акушерства, представник оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-27/2018-09
Нови Сад, 28. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић, с.р.

331.

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, 106/15, 105/17 
и 113/17), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над 
здравственим установама које на подручју АП Војводине пружају 
болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену 
заштиту („Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 
9. и 12. и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној  28. марта  2018. године,   д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Специјалне болнице за неуролошка обољења 
и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић″ Стари Сланкамен, 
именују се:

- за председника:
 Марко Гашић, дипл. менаџер инжењерства из Инђије, 

представник оснивача;

- за чланa:
 Драгана Радиновић, инж. прехрамбене технологије из 

Крчедина,   представница оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-27/2018-10
Нови Сад, 28. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић, с.р.

332.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник Републике Србије″, број: 107/05, 72/09 – други 
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14, 106/15, 
105/17 –други закон и 113/17 – други закон), а у вези са Одлуком о 
оснивању Опште болнице „Др Радивој Симоновић″ Сомбор, Сом-
бор услед поделе здравственог центра „Др Радивој Симоновић″ 
Сомбор („Службени лист АПВ″, брoj: 1/09 и 21/10), члана 32. тачка 
9. и 12, и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној  28. марта 2018. године,  д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Др Дарко Косановић, доктор медицине, специјалиста опште 
хирургије, именује се за вршиоца дужности заменика директора 
Опште болнице „Др Радивој Симоновић” Сомбор, Сомбор, на пе-
риод од шест месеци.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-267/2018
Нови Сад, 28. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић, с.р.
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333.

На основу члана 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број: 37/14) и чланa 1. алинејa 3. 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 28. 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 Галерији ликовних уметности поклон збирка Рајка Ма-
музића број: 109, који је  вршилац дужности директора Галерије 
ликовних уметности поклон збирка Рајка Мамузића, донео 23. 
фебруара 2018. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-196/2018
Нови Сад, 28. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић, с.р.

334.

На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе ‒ Центра за 
привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 4/2008), као и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. марта 2018. 
године,  д о н е л а  ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програма рада Установе ‒ Центар за прив-
редно-технолошки развој Војводине за 2018. годину, који је донео 
Управни одбор Установе – Центра за привредно-технолошки раз-
вој Војводине, на 6. седници одржаној 21. марта 2018. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-268/2018
Нови Сад, 28. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић, с.р.

335.

На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе ‒ Центра 
за привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист 
АПВ”, број: 4/2008) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. марта 2018. 
године,   д о н е л а  ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Установе ‒ Центар  за 
привредно-технолошки развој Војводине за период јануар‒де-
цембар 2018. године, који је донео Управни одбор Установе – Цен-
тра за привредно-технолошки развој Војводине, на 6. седници 
одржаној 21. мартa 2018. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-57/2018
Нови Сад, 28. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић, с.р.

336.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Мађара („Службени лист АПВ”, брoj: 7/2008), чл. 
35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 28. марта  2018. године,  д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу 
војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 
2017. годину, који је донео Управни одбор Завода, на 1. седници 
одржаној 19. фебруара 2018. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-51/2018
Нови Сад, 28. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић, с.р.

337.

На основу члана 13а став 2 Одлуке о оснивању Завода за кул-
туру Војводине („Службени лист АПВ”, број: 10/03 и 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 28. марта 2018. године,   д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу Војводи-
не за 2017. годину, који је усвојио Управни одбор Завода за културу 
Војводине, на 16. седници одржаној 26. фебруара 2018. године.  

II

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

127 Број: 402-55/2018
Нови Сад, 28. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић, с.р.

338.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Хрвата („Службени лист АПВ”, брoj: 7/2008 и 
6/2009), као и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014),  
Покрајинска влада, на седници одржаној  28. март 2018. године,         
д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу 
војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 
2017. годину, који је донео Управни одбор Завода, на 8. седници 
одржаној 12. фебруара 2018. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-52/2018
Нови Сад, 28. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић, с.р.

339.

На основу члана 44а став 2 тачка 4. Закона о култури („Службе-
ни гласник РС‟, број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 42. став 1 
тачка 5. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/2009 и 67/2012 - од-
лука УС) и чл. 32. тачка 12, 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. марта 2018. 
године,            д о н е л а   ј е 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Слађана Томић  разрешава се дужности чланице Управног од-
бора Историјског архива  Бела Црква из реда запослених, због 
престанка радног односа.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-147/2018
Нови Сад, 28. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић, с.р.

340.

На основу члана 42. став 1 тачка 5. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број: 99/2009 и 67/2012 - одлука УС) и чл. 32. тачка 12, 35. и 
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној  28. марта 2018. године,         д о н е л а   ј е 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Милан Белобабић, именује се за члана Управног одбора Исто-
ријског архива Бела Црква, до истека мандата Управном одбору.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-148/2017
Нови Сад, 28. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић, с.р.

341.

На основу члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14, 54/14 – 
друга одлука, 37/16 и 29/17), а у вези с чланом 51. став 1 тачка 2. 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17 и 
113/17 – др. закон) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 28. марта 2018. године,               
д о н е л а је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Проф. др Мирјани Лабан, вршиоцу дужности помоћника по-
крајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине у 
Сектору за заштиту и унапређење природних добара и биолошке 
разноврсности, престаје рад на положају, закључно са 31. мартом 
2018. године, подношењем писмене оставке.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-35/2018
Нови Сад, 28. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић, с.р.

342.

На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – испр. 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 
и 113/17), у вези с чланом 9. ст. 1, и 3. Покрајинске скупштинске 
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одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годи-
ну („Службени лист АПВ”, бр. 57/2017), а у складу с чланом 61. 
став 14. и чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, и на 
основу Закључака Покрајинске владе 127, БРОЈ: 422-7/2018, од 21. 
марта 2018. године и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној _28.  марта 2018. године,     
д о  н  о  с  и 

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

1. Део средстава, планиран Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, у 
оквиру Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, укупно 
3.000.000,00 динара (словима: три милиона динара и 00/100), према 
буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Врста буџетске кла-
сификације Шифра и назив буџетске класификације Износ  

(у динарима)

Организациона кла-
сификација

Раздео 16 Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Програм 1507 Унапређење и развој у области туризма

Програмска актив-
ност/Пројекат 1001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Функционална кла-
сификација 473 Туризам

Извор финансирања 01 00  приходи из буџета 

Економска класифи-
кација 454 Субвенције приватним  предузећима 3.000.000,00

4541 Текуће субвенције приватним предузећима 3.000.000,00

УКУПНО 3.000.000,00

преноси се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајин-
ски секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска 
средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, 
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некла-
сификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи 
из буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 
Средства резерве.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, у оквиру 
Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, смањује се за 
3.000.000,00 динара, а апропријација текуће буџетске резерве – 
у оквиру Покрајинског секретаријата за финансије – увећава се 
у истом износу. Периодично право потрошње – квота, смањује 
се, односно увећава у висини и по методологији, а по условима, 
начину и поступку за измену периодичног плана извршења и одо-
бреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које 
утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

 
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 

стараће се Покрајински секретаријат за привреду и туризам и По-
крајински секретаријат за финансије.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број:  401-1187/2018-1
Нови Сад, 28. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић, с.р.

343.

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 113/2017), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, број 57/2017) и на основу Закључака Покрајинске 
владе 127, БРОЈ: 422-7/2018 од 21. марта 2018. године, као и члана 

36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној  28. 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 финансирања 01 
00 Приходи из буџета, економска класификација 499 Средства ре-
зерве, 4991 Средства резерве, одобрава се отварање апропријације 
у Разделу 16 Покрајински секретаријат за привреду и туризам Про-
грам 1507 Уређење и развој у области туризма, Програмска актив-
ност 1001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине, функ-
ционална класификација 473 Туризам, извор финансирања 01 00 
Приходи из буџета, економскa класификацијa 453 Субвенције јав-
ним финансијским институцијама, 4531 Текуће субвенције јавним 
финансијским институцијама, износ од 3.000.000,00 динара (сло-
вима: три милиона динара и 00/100), због непланираних средстава 
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 3.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобрeног 
обима расхода и издата (квоте) за одређени период који утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено отварање 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 Развојном 
фонду Аутономне покрајине Војводине д.о.о Нови Сад за суб-
венционисање трошкова накнада за обраду кредитног захтева и 
камате по расписаном конкурсу Развојног фонда Аутономне по-
крајине Војводине д.о.о Нови Сад за дугорочно кредитирање за 
развој туризма.
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3. О реализацији овог решења – у оквиру својих надлежности 
– стараће се Покрајински секретаријат за привреду и туризам и 
Покрајински 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 прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број:  401-94/2018-17
Нови Сад, 28. март 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић, с.р.

344.

На основу члана 29. став 1. тачка 1. и члана 31. Закона о уџбени-
цима („Службени гласник РС“ број 68/2015), члана 1. став 2. тачка 
10. Анекса Меморандума о сарадњи у области издавања  уџбеника 
на хрватском језику и писму број: 680-00-88/2016-06 од 23.12.2016., 
члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 
29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДБИЈА СЕ ЗАХТЕВ издавачке куће ЈП Завод за уџбенике Бе-
оград, Одељење у Новом Саду, за одобравање рукописа уџбени-
ка ГЕОГРАФИЈА 8, национални додатак за осми разред основне 
школе на хрватском језику и писму, аутора Стипана Стантића, 
за наставни предмет Географија за осми разред основне шко-
ле, писан латиничним писмом, на хрватском језику, за школску 
2017/2018. године.

II

Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине’’.

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

Број:  128-61-265/2017-01
Дана:  28. 03. 2018. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш,с.р.) 

OGLASNI DEO

345.

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други 
пропис, 37/2016 и 29/2017) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 
25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 
2018. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 57/2017), Покрајин-
ски секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу 
и локалну самоуправу расписује:

КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 ЈЕДИНИЦА  ЛОКАЛНИХ  САМОУПРАВА 
СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА  

У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

I.

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и ло-
калну самоуправу у оквиру својих надлежности, програмске 
структуре буџета и Финансијског плана за 2018. годину у области 
регионалног развоја, суфинансираће реализацију пројеката који 
доприносе развоју ефикасне и модерне локалне самоуправе у 
функцији грађана и привреде.

Циљ конкурса: Регионални развој политике планирања и коор-
динације свих нивоа власти и јачање институционалног оквира за 
спровођење регионалне политике.

Активности на пројектима треба да допринесу:

• Реализацији пројеката стратешког значаја за локални и 
регионални развој 

• Изради пројектно техничке документације за индус-
тријске зоне

• Изради студија изводљивости за стратешке пројекте

II.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину 
(„Сл. лист АПВ“, број 57/2017), у укупном износу од 18.540.000,00 
динара у оквиру функције 411, економска класификација 463,  
Трансфери осталим нивоима власти.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу суфинансираће до 85 % од укупне 
вредности пројекта. Највиши износ средстава која могу бити одобрена 
од стране Секретаријата по појединачном пројекту је 1.000.000,00 ди-
нара. Преостали износ средстава мора обезбедити подносилац пројек-
та из сопствених извора, средстава партнера или из других извора.

Оцењивање пројеката за суфинансирање вршиће се у складу са 
постављеним циљевима и установљеним критеријумима Конкурса.

III.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1) Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројек-
та имају јединице локалних самоуправа са територије 
АП Војводине које су извршиле своје обавезе у погле-
ду правдања средстава, финансијског и наративног из-
вештавања по уговорима који су раније потписани са 
Покрајинским секретаријатом за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

2) Подносиоци пројекта могу да конкуришу у партнерству 
са другим јединицама локалних самоуправа или Акреди-
тованим регионалним развојним агенцијама.

3) Подносилац пројекта за средства из овог Конкурса може 
аплицирати са највише једним пројектом, a који може 
имати више засебних пројектних активности у укупном 
износу до 1.000.000,00 динара 
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4) Пријаве на Конкурс морају бити предате на пријавним 
конкурсним обрасцима попуњеним у складу са Смерни-
цама за подносиоце пројекта. 

Конкурсна документација може се преузети са интернет стра-
нице Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегио-
налну сарадњу и локалну самоуправу: www.region.vojvodina.gov.rs.

5) Пријавни конкурсни обрасци достављају се у штампа-
ном облику: један оригинал оверен печатом и потписан, 
једна копија у електронском облику (CD). На коверти 
мора да стоји назив,

“КОНКУРС за суфинансирање пројеката јединица локалних 
самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја“, 
адреса подносиоца пријаве и текст:  

“Не отварати пре састанка одређеног за отварање пријава“.

Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за 
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоу-
праву, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, или  лично на пи-
сарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе.

1) Рок за подношење пријаве на конкурс је 20 дана од дана 
објављивања конкурса.

2) Неблаговремене и некомплетне пријаве, као и пријаве које 
нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица, неће 
се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.

3) Покрајински секретаријат за регионални развој, међуреги-
оналну сарадњу и локалну самоуправу донеће Решење о 
одабиру пројеката за суфинансирањe. На Решење Секрета-
ријата не може се уложити жалба ни друга правна средства.

4) Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајин-
ског секретаријата за регионални развој,  међурегионал-
ну сарадњу и локалну самоуправу.

5) Подносилац предлога пројекта наступа као носилац 
пројекта и у    случају да пројекат буде одобрен, потпи-
сује уговор са Покрајинским секретаријатом за регионал-
ни развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

6) На основу склопљеног уговора са Покрајинским секре-
таријатом за регионални развој, међурегионалну са-
радњу и локалну самоуправу, финансијска средства ће се 
пренети искључиво јединици локалне самоуправе која је 
носилац пројекта.

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс, 
заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на 
e-mail: olga.knezevic@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021-
487-40-71, радним даном од 09 до 14 часова.

346.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, бр.57/2017) и 
члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској уп-
рави („Сл. лист АПВ“, бр.37/2014, 54/2014 – др. Одлука 37/2016 и 
29/2017) Покрајински секретар за привреду и туризам  расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА  ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА 
И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ

У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА

НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2018.
ГОДИНИ

ЦИЉ

Циљ доделе бесповратних средстава јесте подршка привред-
ним субјекатима који делатност обављају у оквиру креативне 
економије као битног сегмента развоја укупнe привреде и преду-
зетништва у АП Војводини.

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства су намењена за рефундацију трошкова набавке ре-
проматеријала и услуга.

По принципу: 

• рефундације претходно учињених издатака (издаци на-
стали пре расписивања конкурса); 

• рефундације накнадно учињених издатака (издаци на-
стали после расписивања конкурса).

Јавни конкурс представља основ за добијање de minimis др-
жавне помоћи.

ВИСИНА СРЕДСТАВА

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 
15.000.000,00 динара.

Висина средстава може бити најмање 30.000,00 динара до нај-
више 500.000,00 динара, односно до 80% од фактурне (куповне) 
вредности, без ПДВ-а и без зависних трошкова набавке. 

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа траже-
них средстава.

Висина одобрених средстава у случају рефундације претходно учиње-
них издатака се утврђује на основу достављеног уговора, рачуна-от-
премнице или уговора-отпремнице и извода рачуна из банке о плаћању.

Висина одобрених средстава у случају рефундације накнадно 
учињених издатака се утврђује на основу предрачуна, понуде или 
предуговора, који мора да садржи искључиво износ вредности ре-
проматеријала/услуге.

ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на Јавном конкурсу имају микро и мала прив-
редна друштва и предузетници који делатност обављају у оквиру 
креативне економије са седиштем на територији АП Војводине 
уписани у регистар Агенције за привредне регистре најкасније до 
04. септембра 2017. године.

Услови за учешће на Јавном конкурсу утврђени су Правилни-
ком о додели бесповратних средстава микро и малим привредним 
друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру 
креативне економије за субвенционисање трошкова набавке ре-
проматеријала и услуга  у 2018. години (у даљем тексту: Правил-
ник). Правилник се преузима на www.spriv.vojvodina.gov.rs

Учесник на Јавном конкурсу може поднети једну пријаву за ре-
фундацију претходно учињених издатака или рефундацију нак-
надно учињених издатака. 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА

Потребна документација, критеријуми за доделу средстава и друга 
питања од значаја за Јавни конкурс прописани су Правилником.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који 
се преузимају са интернет презентације Секретаријата www.spriv.
vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом достављају 
у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за 
привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови 
Сад, са назнаком:„НЕ ОТВАРАТИ“ – „Пријава на Јавни конкурс 
за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним 
друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру 
креативне економије за субвенционисање трошкова набавке ре-
проматеријала и услуга у 2018. години“, поштом или лично пре-
дајом писарници покрајинских органа управе (на горњу адресу). 

Рок за подношење пријава је 24. априла 2018. године.

Додатне информације могу се добити на телефоне 021/487-4248 
и 487-4861.
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347.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, бр.57/2017) и 
члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској уп-
рави („Сл. лист АПВ“, бр.37/2014, 54/2014 – др. Одлука 37/2016 и 
29/2017) Покрајински секретар за привреду и туризам  расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ

У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ 

МАШИНА,
ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018.ГОДИНИ

ЦИЉ

Циљ доделе бесповратних средстава јесте подршка привред-
ним субјекатима који делатност обављају у оквиру креативне 
економије као битног сегмента развоја укупнe привреде и преду-
зетништва у АП Војводини.

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства се одобравају за рефундацију трошкова набавке ма-
шина или опреме или софтвера, по принципу:

• рефундације претходно учињених издатака (издаци на-
стали пре расписивања Јавног конкурса); 

• рефундације накнадно учињених издатака (издаци на-
стали после расписивања Јавног конкурса).

Јавни конкурс представља основ за добијање de minimis др-
жавне помоћи.

ВИСИНА СРЕДСТАВА

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 
15.000.000,00 динара.

А) За набавку машина или опреме: од најмање 50.000,00 
динара до највише 600.000,00 динара, односно до 90% 
од фактурне (куповне) вредности без ПДВ-а и зависних 
трошкова набавке;

Б) за набавку софтвера: од најмање 50.000,00 динара до 
највише 500.000,00 динара, односно до 90% од фактур-
не (куповне) вредности, без ПДВ-а и зависних трошкова 
набавке, услуга инсталације и обуке за коришћење.

Висина одобрених средстава у случају рефундације претходно 
учињених издатака се утврђује на основу достављеног  уговора, 
рачуна-отпремнице или уговора-отпремнице и извода рачуна из 
банке о плаћању. 

Висина одобрених средстава у случају рефундације накнадно 
учињених издатака се утврђује на основу предрачуна, понуде или 
предуговора, који мора да садржи искључиво износ вредности 
машине или опреме или софтвера.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа траже-
них средстава.

ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на Јавном конкурсу имају имају микро и мала 
привредна друштва  и предузетници који делатност обављају 
у оквиру креативне економије са седиштем на територији АП 
Војводине уписани у регистар Агенције за привредне регистре 
најкасније до 04. септембра 2017. године.

Услови за учешће на Јавном конкурсу прописани су Правилни-
ком о додели бесповратних средстава микро и малим привредним 
друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру 

креативне економије за субвенционисање трошкова набавке ма-
шина, опреме или софтвера у 2018. години (у даљем тексту: Пра-
вилник). Правилник се преузима на www.spriv.vojvodina.gov.rs

Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву 
за једну намену (набавка машина или набавка опреме или набавка 
софтвера) по принципу рефундација претходно учињених изда-
така или рефундација накнадно учињених издатака.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА

Потребна документација, критеријуми за доделу средстава и 
друга питања од значаја за Јавни конкурс прописани су Правил-
ником.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који 
се преузимају са интернет презентације Секретаријата www.spriv.
vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом достављају у 
затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за прив-
реду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са 
назнаком:„НЕ ОТВАРАТИ“ – „Пријава на Јавни конкурс за доде-
лу бесповратних средстава микро и малим привредним друшт-
вима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креа-
тивне економије за субвенционисање трошкова набавке машина 
или опреме или софтвера у 2018. години“, поштом или лично пре-
дајом писарници покрајинских органа управе (на горњу адресу). 

Рок за подношење пријава је 24. априла 2018. године

Додатне информације могу се добити на телефоне 021/487-4248 
и 487-4861.

348.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу 
Акционог плана политике за младе у Аутономној покрајини 
Војводини за период од 2015. до 2020. године („Службени лист 
АПВ“, број 42/15), чл. 24. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету АП Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ“, 
број 57/17) и чл. 6. и 7. Правилника о условима и начину доделе 
буџетских средстава за финансирање потреба и интереса младих 
на територији АП Војводине („Службени лист АПВ“, број 3/17),  
Покрајински секретаријат за спорт и омладину (у даљем тексту: 
Секретаријат) расписује

КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ПОДРШКЕ ОСНИВАЊА 
И ОСНАЖИВАЊА РАДА

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИОЦА И ПРЕДМЕТА 
КОНКУРСА

Подносиоци предлога пројеката по овом Конкурсу могу бити 
искључиво јединице локалне самоуправе са територије Аутоном-
не покрајине Војводине.

Пројекти који се финансирају по основу овог конкурса пред-
стављају пројекте за финансирања функционисања канцеларија 
младих и за младе, кроз набавку опреме потребне за рад канцела-
рија и за реализацију њихових програмских активности, као и за 
хонорар лица ангажованог за рад у канцеларији.

У складу са Правилником, захтев за доделу средстава треба 
посебно да садржи:

- јасно написан предлог пројекта; 
- јасну везу између циљева, задатака и активности; 
- реалан и достижан циљ пројекта; 
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- актуелност теме за дату заједницу и допринос за једини-
цу локалне самоуправе; 

- реалан предлог потребних средстава за реализацију ак-
тивности; 

Уколико се пројекат реализује у партнерству с неком органи-
зацијом, неопходно је доставити доказ о сарадњи с том организа-
цијом (протокол, споразум и слично).

Укупан износ средстава на конкурсу износи 7.200.000,00 (се-
даммилионадвестахиљада) динара.

ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА И ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА 
ПРОЈЕКАТА

Конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу 
„Дневник“ до 30. јуна 2018. године. Комисија за стручни преглед 
пројеката, разматраће пристигле пројекте и достављаће предлоге 
за финансирање сукцесивно, у складу са динамиком пристизања 
предлога пројеката, времена њихове реализације, као и од распо-
ложивости средстава за ове намене.

Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на одговарајућем 
обрасцу који је објављен на интернет сајту Секретаријата: www.
sio.vojvodina.gov.rs и достављају се заједно са ЦД-ом (који треба 
да садржи скениране све документе у ПДФ формату који се дос-
тављају уз захтев) у коверти са назнаком “Пријава за Конкурс за 
финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада 
канцеларија за младе“, поштом на адресу: Покрајински секре-
таријат за спорт и омладину, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 
Нови Сад, или непосредно на писарници покрајинских органа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се разматрати. 

349.

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету АП Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, брoj 
57/17), у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о годишњем 
програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Ау-
тономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист 
АПВ”, брoj 57/17), у вези с Пословником о раду комисија за израду 
конкурса и правилника и поступање по конкурсима расписаним 
у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписује

КОНКУРС
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА

СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, САНАЦИЈЕ
И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
И ОБЈЕКАТА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
У 2018. ГОДИНИ

1. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ КОНКУРСА

Предмет конкурса јесте суфинансирање изградњe, санације и 
реконструкцијe водних објеката у јавној својини и одвођење от-
падних – фекалних вода ради унапређивања животних услова у 
градским, приградским и сеоским насељима на целокупној тери-
торији Аутономне покрајине Војводине. Циљ конкурса јесте обез-
беђивање санитарно чисте пијаће воде за потребе домаћинства, те 
безбедно одвођење и пречишћавање употребљених фекалних вода 
из домаћинстава и делом од корисника из индустријских погона. 
Обезбеђивањем основних, неопходних услова за живот, спречава 
се миграција становништва из приградских и руралних насеља. 

Радови у смислу овог конкурса подразумевају:

- изградњу, санацију или реконструкцију водних објеката 
у јавној својини, као што су бушење и опремање бунара, 
изградња објеката и набавка и уградња опреме за побољ-

шање квалитета воде – фабрика воде, пумпних станица, 
набавке и уградње цевоводне арматуре, набавке и уг-
радње електромашинске опреме, резервоара, јавних во-
доводних мрежа, главних магистралних доводника воде 
до насеља или индустријe; 

- изградњу, санацију или реконструкцију објеката за од-
вођење отпадних – фекалних вода: колекторских водова 
(без кућних прикључака), црпних станица, набавку и уг-
радњу електромашинске опреме и уређаја/постројења за 
пречишћавање отпадних – фекалних вода. 

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Укупан износ средстава који се додељује по конкурсу јесте до 
300.000.000,00 динара, и то: 

• за водне објекте у јавној својини – до 250.000.000,00 ди-
нара;

• за објекте фекалне канализације – до 50.000.000,00 дина-
ра. 

Максимални износ средстава по једној пријави за водне 
објекте у јавној својини, који одобрава Секретаријат износи до 
20.000.000,00 динара, без ПДВ-а.

Максимални износ средстава по једној пријави за објекте 
фекалне канализације, који одобрава Секретаријат износи до 
10.000.000,00 динара, без ПДВ-а.

Бесповратна средства за изградњу, санацију или реконструк-
цију водних објеката у јавној својини по овом конкурсу утврђују 
се у износу до 70% од укупно прихватљивих трошкова. Преоста-
ли износ обезбеђује корисник средстава.

Бесповратна средства за изградњу, санацију или реконструк-
цију објеката фекалне канализације по овом конкурсу утврђују се 
у износу до 50% од укупно прихватљивих трошкова. Преостали 
износ обезбеђује корисник средстава.

Максималан број пројеката за који по овом конкурсу јединице 
локлне самоуправе могу поднети пријаву су два пројекта – за во-
дне објекте у јавној својини и један пројекат – за објекте фекалне 
канализације. 

Образац пријаве сачиниће давалац средстава, а састојаће се од 
два пријавна места за пројекте за водне објекте у јавној својини 
и једног пријавног места за пројекте за објекте фекалне канали-
зације, при чему ће се прво наведени пројекат за водне објекте у 
јавној својини сматрати приоритетнијим.  

3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоу-
праве с територије Аутономне покрајине Војводине, за потребе 
својих месних заједница, јавних предузећа, јавних комуналних 
предузећа и привредних друштава која врше поверене послове 
из области комуналне – водопривредне делатности, а чији су ос-
нивачи локалне самоуправе (у даљем тексту: Корисници сред-
става).  

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Корисници средстава морају имати измирене обавезе за водне 
накнаде за коришћење водног добра и за испуштену воду, а за-
кључно са 31.12.2017. године, или потписан репрограм дуга или 
споразум о одлагању плаћања дуга. Уколико корисник средстава 
није обвезник накнаде, треба доставити оверену изјаву да није 
задуживан по том основу. Образац изјаве може се преузети с 
веб-странице: www.psp.vojvodina.gov.rs и прилагодити називу ко-
рисника средстава.

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Пријаве на конкурс подносе се закључно са 28.03.2018. године. 
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6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Потребна документација којом се доказује испуњеност услова 
за учешће на конкурсу:

1. пријава на конкурс која се може преузети с веб-странице: 
www.psp.vojvodina.gov.rs, а у којој ће јасно бити назна-
чен назив објекта за који се тражи учешће Секретаријата 
у суфинансирању, с потписом градоначелника или пред-
седника општине;

2. одлука општинског/градског већа о реализацији инвес-
тиције у којој је опредељен износ сопственог учешћа 
(форма одлуке може се преузети с веб-странице: www.
psp.vojvodina.gov.rs);

3. извод из општинског/градског буџета, којим се потврђује 
износ сопственог учешћа – доставити најкасније 15 дана 
од дана потписивања уговора; уколико нема наведена 
средства, непоходно је доставити изјаву надлежног ор-
гана потписану од овлашћеног лица о томе да ће иста 
обезбедити најкасније у року од 15 дана од дана закљу-
чења уговора;

4. важећа грађевинска дозвола, а за бушење бунара и ре-
шење Покрајинског секретаријата за енергетику, грађе-
винарство и саобраћај којим се одобрава извођење при-
мењених геолошких истраживања подземних вода;

5. извод из пројекта за грађевинску дозволу, односно из 
главног пројекта, израђеног по Закону о планирању и из-
градњи (за пројекат за који се подноси пријава); извод тре-
ба да садржи: технички опис – извештај, предмер и пред-
рачун радова, графичкe прилоге, изјаву главног пројек-
танта, одговорнoг пројектанта и вршиоца техничке кон-
троле којом се потврђује да је пројекат израђен у складу 
с локацијским условима, прописима и правилима струке, 
као и оверена изјава под пуном материјалном и кривич-
ном одговорношћу да је достављени извод идентичан 
пројекту за чију се реализацију подноси захтев; уколико 
се радови за које се конкурише изводе по фазама, а само 
за поједине фазе подноси пријава, потребно је посебно 
назначити радове за које се средства траже, са исказаним 
укупним предмером и предрачуном и посебно исказаним 
предмером и предрачуном за фазу/фазе за коју се подноси 
пријава; изјаву председника општине/градоначелника о 
томе да за фазу за коју се траже средстава раније нису По-
крајинска влада или други извори финансирања додељи-
вали средства; изјаву председника општине/градоначел-
ника којом – под пуном кривичном и материјалном одго-
ворношћу – гарантује да за пројекте за које се конкурише 
није покренут поступак јавне набавке радова и да није већ 
закључен уговор о извођењу радова.

6. техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу, у 
складу са Законом о планирању и изградњи, односно 
техничка контрола главног пројекта;

7. за реконструкцију објеката на који се примењује члан 
145. Закона о планирању и изградњи, уместо документа-
ције утврђене т. 4. и 5. овог конкурса, приложити доку-
ментацију у складу с поменутим законом – решење којим 
се одобрава извођење радова и идејни пројекат; 

8. за набавку, замену и уградњу опреме (бунара, фабрике 
воде, црпних станица водовода и канализације, уређаја/
постројења за пречишћавање отпадних вода), за које се 
примењује члан 145. Закона о планирању и изградњи, а у 
вези с чл. 2 став 1 тачка 35. – санација, приложити доку-
ментацију у складу с поменутим законом – решење којим 
се одобрава извођење радова и идејни пројекат и прило-
жити предрачун за опрему; 

9. у случају да се пројекат (за који се подноси пријава) од-
носи на хитне радове, неопходно је доставити и доку-
ментацију која упућује на хитност у решавању (нпр. за-
писник инспектора).

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подно-
сиоца пријаве затражи додатну документацију.

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

Поступак доношења одлуке регулисан је у складу с Послов-
ником о раду комисија за израду конкурса и правилника и по-
ступање по конкурсима расписаним у Секретаријату, а на основу 
ког је донет  Правилник о додели средстава за суфинансирање из-
градње, санације и реконструкције водних објеката у јавној своји-
ни и објеката фекалне канализације на територији АП Војводине 
у 2018. годину.

8. ВРЕМЕ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

Уговори с корисницима средстава биће закључени најкасније 
у року од десет (10) дана од дана донете коначне одлуке о додели 
средстава.

9. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

1) средства за набавку опреме и делова опреме као резерв-
них делова неће се додељивати;

2) средства у вредности 50% од додељеног износа биће 
пренета након потписивања уговора и достављања ре-
гистроване менице, а у складу с приливом средстава у 
буџет АПВ; остатак средстава биће исплаћиван по пра-
вдању уплаћеног аванса, а по испостављеним привреме-
ним ситуацијама и окончаној ситуацији, у сразмери која 
је утврђена уговором; 

3) корисник средстава дужан је да покрене поступак јавне 
набавке у року од 30 дана од дана закључења уговора, 
као и да о томе достави доказ даваоцу средстава – ре-
шење о образовању комисије за јавну набавку и одлуку о 
покретању поступка јавне набавке;

4) у случају да се средства потроше ненаменски или да се 
не искористе у предвиђеном року, корисник је дужан да 
их врати са законском затезном каматом од дана преноса 
средстава;

5) Секретаријат задржава право да контролише утрошак 
средстава увидом у извршење радова и документацију 
путем овлашћених представника Секретаријата из ре-
сорног сектора и представника буџетске инспекције;

6) корисник средстава дужан је да додељена средства иско-
ристи до 31.10.2018. године.

10. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА И РОКОВИ

Пријаве на конкурс, са осталом потребном документацијом, 
слати путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар 
Михајла Пупина број 16 или предати лично у Писарници по-
крајинских органа управе у згради Покрајинске владе, радним 
данима од 9 до 14 часова. 

11. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације у вези с конкурсом могу се добити у Секре-
таријату, од 12 до 14 часова, путем броја телефона 021/4881-
635. Особа за контакт: Игор Црнобарац, мејл igor.crnobarac@
vojvodina.gov.rs.

12. ПОДАЦИ О ПРЕУЗИМАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

Текст конкурса и обрасци (пријаве на конкурс, одлуке и изјаве) 
могу се преузети с веб-странице: www.psp.vojvodina.gov.rs
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С А Д Р Ж А Ј

ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

318. Правилник о додели средстава са суфинансирање из-
градње, санације и реконструкције водних објеката 
у јавној својини и објеката фекалне канализације за 
2018. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

319. Решење о давању сагласности на Статут Устано-
ве социјалне заштите Геронтолошки центар “Нови 
Сад” Нови Сад;

320. Решење о разрешењу председнице и чланица Уп-
равног одбора Дома за децу ометену у развоју “Ко-
левка” у Суботици;

321. Решење о именовању председнице и чланова Уп-
равног одбора Дома за децу ометену у развоју “Ко-
левка” у Суботици;

322. Решење о разрешењу председника и чланица Над-
зорног одбора Дома за децу ометену у развоју “Ко-
левка” у Суботици;

323. Решење о именовању председника и чланица Над-
зорног одбора Дома за децу ометену у развоју “Ко-
левка “ у Суботици;

324. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Дома за децу и омладину “Вера Ради-
војевић” у Белој Цркви;

325. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Дома за децу и омладину “Вера Ради-
војевић” у Белој Цркви;

326. Решење о разрешењу председника и чланова Над-
зорног одбора Дома за децу и омладину “Вера Ради-
војевић” у Белој Цркви;

327. Решење о именовању председника и чланова Над-
зорног одбора Дома за децу и омладину “Вера Ради-
војевић” у Белој Цркви;

328. Решење о престанку дужности директора Дома уче-
ника средњих школа у Вршцу;

329. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Дома ученика средњих школа у Вршцу;

330. Решење о разрешењу председника и члана Управног 
одбора Специјалне болнице за неуролошка обољења 
и посттрауматска стања “Др Боривоје Гњатић” Ста-
ри Сланкамен;

331. Решење о именовању председника и члана Управног 
одбора Специјалне болнице за неуролошка обољења 
и посттрауматска стања “Др Боривоје Гњатић” Ста-
ри Сланкамен;
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332. Решење о именовању вршиоца дужности заменика 
директора Опште болнице “Др Радивој Симоновић” 
Сомбор;

333. Решење о давању сагласности на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Галерији ликовних уметности поклон збир-
ка Рајка Мамузића;

334. Решење о давању сагласности на Програм рада Ус-
танове – Центар за привредно-технолошки развој 
Војводине за 2018. годину;

335. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Установе – Центар за привредно-технолошки развој 
Војводине за период јануар – децембар 2018. године;

336. Решење о давању сагласности на Завршни рачун 
Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági 
Magyar Művelődeési Intézet за 2017. годину;

337. Решење о давању сагласности на Завршни рачун За-
вода за културу Војводине за 2017. годину;

338. Решење о давању сагласности на Завршни рачун За-
вода за културу војвођанских Хрвата – Zavoda za 
kulturu vojvođanskih Hrvata за 2017. годину; 

339. Решење о разрешењу члана Управног одбора Исто-
ријског архива Бела Црква;

340. Решење о именовању члана Управног одбора Исто-
ријског архива Бела Црква;

341. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за урбани-
зам и заштиту животне средине; 

342. Решење о преносу средстава Покрајинског секрета-
ријата за привреду и туризам у текућу буџетску ре-
зерву број: 401-1187/2018-1;

343. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за привреду и тури-
зам број: 401-94/2018-17;

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

344. Решење о одбијању захтева издавачке куће ЈП Завод 
за уџбенике Београд за одобравање рукописа уџбе-
ника “Географија 8”, национални додатак за осми 
разред основне школе на хрватском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ 
РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И 

ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

345. Конкурс за суфинансирање пројеката јединица ло-
калних самоуправа стратешког значаја у области ре-
гионалног развоја;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ТУРИЗАМ

346. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава ми-
кро и малим привредним друштвима и предузетни-
цима који делатност обављају у оквиру креативне 
економије за субвенционисање трошкова набавке 
репроматеријала и услуга у 2018. години;

347. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава ми-
кро и малим привредним друштвима и предузетни-
цима који делатност обављају у оквиру креативне 
економије за субвенционисање трошкова набавке 
машина, опреме или софтвера у 2018. године;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

348. Конкурс за финансирање пројеката подршке осни-
вања и оснаживања рада канцеларије за младе;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

349. Конкурс о додели средстава за суфинансирање из-
градње, санације и реконструкције водних објеката 
у јавној својини и објеката фекалне канализације на 
територији АП Војводине у 2018. години.
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