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OPШTI DEO

941.

Члан 2.

На основу члана 24. став 1. тачка 17. Покрајинске скупштинске
одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“
(„Сл. лист АП Војводине“ бр.53/2016) и члана 28. став 1. тачка
17. Статута Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“
Нови Сад, Надзорни одбор Јавног водопривредног предузећа
„Воде Војводине“, на 1. седници одржаној дана 30.07.2018.године,
донео је

Услови и начин вршења привредног риболова, као и услови
плаћања дозвола за привредни риболов регулисаће се појединачним уговорима који ће се закључити са корисницима ових дозвола.
Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се надлежне службе у ЈВП
„Воде Војводине“.

ОДЛУКУ
O УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ
ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕДНИ РИБОЛОВ
И РИБОЛОВ „БУЋКОМ“
ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 4.

Члан 1.
Утврђују се вредности дозвола за привредни риболов и риболов „бућком“ за 2019. годину, на делу рибaрског подручја „Срем“река Дунав од км 1297 до км 1233, чији је корисник ЈВП „Воде
Војводине“ Нови Сад, у следећим износима:
-- годишња дозвола за привредни риболов . . . . . . . . 120.000,00
динара
-- годишња дозвола за „бућку“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00
динара

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АП Војводине“, а објавиће се по добијању сагласности министра надлежног за послове заштите и коришћења
рибљег фонда.
У Новом Саду,
Број: V-73/51
Дана: 30.07.2018.г.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
мр Ласло Фехер, с.р.

ПОСЕБНИ ДЕО
942.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу члана 14. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине („Службени лист АП
Војводине”, број: 18/02, 4/08 и 52/15), као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АП Војводине”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 19. септембра 2018.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Измене и допуне Програма рада
Туристичке организације Војводине за 2018. годину, које је донео
Управни одбор Туристичке организације Војводине, на 35. седници одржаној 6. септембра 2018. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

127 Број: 023-60/2018
Нови Сад, 19. септембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

943.
На основу члана 14. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине („Сл. лист АП Војводине”, брoj: 18/02, 4/08 и 52/15) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 19. септембра 2018.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Измене и допуне Финансијског
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плана Туристичке организације Војводине за 2018. годину, које је
донео Управни одбор Туристичке организације Војводине, на 35.
седници одржаној 6. септембра 2018. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-107/2018
Нови Сад, 19. септембар 2018. године

19. септембар 2018.

99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон 93/14, 106/15, 105/17– други закон и 113/17– други закон), 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 Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 19. септембра 2018.
године,
д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

I
У Надзорни одбор Клиничког центра Војводине, именују се:
-- за председницу:

944.
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, 106/15, 105/17
– други закон и 113/17 – други закон ), 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 Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 19. септембра 2018.
године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

 рим. др сци мед. Евица Будишин, докторка медицине, спец.
п
пнеумофтизиологије – онкологије и бронхологије из Новог
Сада, представница оснивача.
-- за чланове:
1. Д рагана Росока, дипл. правница из Новог Сада, представница оснивача;
2. д р Јасна Аћимовић, докторка медицине из Новог Сада,
представница оснивача;
3. п роф. др Злата Јањић, докторка медицине, спец. пластичне
и реконструктивне хирургије из Новог Сада, из реда запослених;
4. п роф. др Александар Савић, доктор медицине, спец. интерне
медицине и хематологије из Новог Сада, из реда запослених.

I

II

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Клиничког
центра Војводине:

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

-- председник:

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Миодраг Парлаћ, дипл. правник, адвокат из Петроварадина,
представник оснивача.

127 Број: 022-27/2018-50
Нови Сад, 19. септембар 2018. године

-- чланови:
1. Нада Илић, дипл. фармацеуткиња из Футога, представница
оснивача;
2.п рим. др Гаја Позојевић, доктор медицине из Зрењанина,
представник оснивача;
3. п роф. др Игор Веселиновић, доктор медицине, специјалиста
судске медицине из Новог Сада, из реда запослених;
4. д р Стеван Иђушки, доктор медицине, специјалиста радиологије из Новог Сада из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-27/2018-49
Нови Сад, 19. септембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

945.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

946.
На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, број: 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
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
(„Службени лист АПВ”, број: 57/17, 17/18 и 29/18), а у складу с
чланом 61. став 14. и чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, као и на основу и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 19. септембра 2018.
године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА
У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
1. Део средстава, планиран Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
– од укупно 17.171.573,05 динара (словима: седамнаест милиона
сто седамдесет једна хиљада пет стотина седамдесет три динара и 05/100) – према буџетским класификацијама приказаним у
следећој табели:

19. септембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Врста буџетске
класификације

Број 46 - Страна 2269
Износ
(у динарима)

Шифра и назив буџетске класификације

Раздео

17 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Глава

17 00 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Програм

1505 Регионални развој

Програмска
активност/Пројекат

1004 Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине

Функционална
класификација

560 Заштита животне средина некласификована на другом месту

Извор
финансирања

01 00 Приходи из буџета

Економска
класификација

463 Трансфери осталим нивоима власти

17.171.573,05

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

17.171.573,05

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17:

17.171.573,05

преноси се у текућу буџетску резерву, 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 резерве, 4991
Средства резерве.
Годишњи план апропријација, из става 1. ове тачке, смањује
се у оквиру Управе за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине за укупно 17.171.573,05 динара, а у истом износу увећава апропријација текуће буџетске резерве у оквиру Покрајинског
секретаријата за финансије.
Периодично право потрошње – квота – смањује се односно
увећава у висини и по методологији, те по условима, начину и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период, које утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.

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 резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 06
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Програм 2002 Предшколско васпитање, Програмска активност 1002 Модернизација
инфраструктуре предшколских установа, функционална класификација 910 Предшколско и основно образовање, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 463
Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632 Капитални
трансфери осталим нивоима власти у износу од 516.802,80 динара
(словима: пет стотина шеснаест хиљада осам стотина два динара
и 80/100), а због непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.
3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава
се за 516.802,80 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 одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-1187/2018-3
Нови Сад, 19. септембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

947.
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 („Службени лист АПВ”, број 57/17, 17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс) и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 19. септембра 2018.
године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Општини Бач, а
средства су намењена Предшколској установи „Колибри” у Бачу,
за опремање ове предшколске установе.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице 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: 401-94/2018-58
Нови Сад, 19. септембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.
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948.
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 („Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 19. септембра 2018.
године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 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 резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 08
Покрајинском секретаријату за здравство, Програм 1807 Развој
инфраструктуре здравствених установа, Програмска активност
1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној
својини чији је оснивач АП Војводина, функционална класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту, извор
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa
464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања,
4642 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања, износ од 7.000.000,00 динара (словима: седам милиона динара и 00/100), због недовољно планираних средстава на
апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 7.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је Клиничком центру
Војводине – Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију,
за финансирање извођења непредвиђених радова на разводу медицинских гасова, сигнализаторима стања медицинских гасова
и додатних грађевинско-архитектонских и електроенергетских
радова у објекту клинике.

19. септембар 2018.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински
секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-94/2018-59
Нови Сад, 19. септембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

949.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), 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
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Привредном друштву «Герундијум» д.о.о.,
Београд, издавање и употреба превода уџбеничког комплета
MATEMATIKA 5 зa пети разред основне школе, на мађарском
језику, аутора др Синише Јешића, Александре Росић и Јасне Благојевић за наставни предмет Математика, за пети разред основне
школе, писан на мађарском језику и писму, од школске 2018/2019.
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: 128-61-507/2018-01
Дана: 19. 09. 2018. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály /Михаљ Њилаш,с.р./

OGLASNI DEO
950.
На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други
пропис и 37/2016 и 29/2017) и члана 21, члана 22. став 4. и члана
25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, број 57/2017,
17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс), на основу Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 13/2010,
100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), а у вези с Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског
фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покраји-

не Војводине („Службени лист АПВ“, број 42/2017), Покрајински
секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат) расписује:
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА
ПОВЕЗАНИХ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА
I ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
У циљу подстицања равномерног регионалног развоја, односно
подстицања развоја јединица локалне самоуправе1 распоред сред-

1 У складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014.годину („Сл.
гласник РС“, број 104/2014)

19. септембар 2018.
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става опредељених овим конкурсом вршиће се на следећи начин:
• 60% средстава опредељених овим конкурсом биће додељено привредним друштвима која инвестиционе пројекте реализују на подручју јединица локалних самоуправа разврстаних у трећу и четврту категорију развијености;
• 40% средстава опредељених овим конкурсом биће додељено привредним друштвима која инвестиционе пројекте реализују на подручју јединица локалних самоуправа разврстаних у прву и другу категорију развијености.
Циљ овог конкурса је отварање нових радних места у малим,
средњим и великим привредним друштвима, која су повезана са
реализацијом инвестиционих пројеката на територији АП Војводине којима је предвиђено:
-- Отварање најмање 10, a највише 100 радних места у року
до три године од дана закључења уговора, за новозапослене
који ће бити у радном односу најмање наредних 36 месеци
код малих и средњих привредних друштава, односно 60 месеци код великих привредних друштава.
У случају да средства намењена инвестиционим пројектима
у јединицама локалне самоуправе треће и четврте категорије
развијености не буду опредељена, иста ће бити распоређена на
инвестиционе пројекте у јединицама локалне самоуправе прве и
друге категорије развијености.
II ВИСИНА СРЕДСТАВА И КОРИСНИЦИ
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по Конкурсу је 200.000.000,00 динара.
Средства опредељена за овај конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета АП Војводине
за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, број 57/2017, 17/2018-ребаланс
и 29/2018-ребаланс), у оквиру Буџетског фонда за спровођење
мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине као Програм 1505 Регионални развој, Програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција
411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 454 Субвенције приватним предузећима у износу од
200.000.000,00 динара.
Корисници бесповратних средстава су мала, средња и велика
привредна друштва у складу са прописима којима се уређује додела државне помоћи.
Кориснику средстава који отвори нова радна места, повезана
са реализацијом инвестиционог пројекта вредног најмање 50.000
евра 2 у динарској противвредности, у року од три године од дана
закључења уговора у јединици локалне самоуправе која је разврстана у:
1.
прву групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се средства
у максималном износу до 3.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.
2.
другу групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се средства
у максималном износу до 4.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.
3.
трећу и четврту групу разврставања јединица локалне
самоуправе према степену развијености, одобравају се
средства у максималном износу до 5.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.
III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
1.

2.

Да је привредно друштво заведено у Регистру привредних субјеката са седиштем у Републици Србији које реализује инвестициони пројекат на територији АП Војводине
Да против привредног субјекта није покренут стечајни
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поступак, реорганизација, стечај или ликвидацаји у складу са прописима којима се уређују стечај и ликвидација
3. Да привредно друштво није у тешкоћама у смислу прописа којима се уређују правила државне помоћи
4. Да привредно друштво нема доспеле, а неизмирене порезе и доприносе као и обавезе по основу изворних локалних прихода
5. Да привредно друштво није смањило број запослених у
просеку за 10% и више током 12 месеци пре подношења
пријаве
6. Да Република Србија, аутономна покрајина или јединица
локалне самоуправе немају учешће у власништву привредног друштва
7. Да нису у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи
8. Да са привредним друштвом није био раскинут уговор о
додели срестава из буџета Аутономне покрајине Војводине
9. Да се против привредног друштва не води парнични, односно кривични поступак по основу раније остварених
подстицаја, субвенција или кредита
10. Да привредни субјект не обавља делатност у секторима
трговине, челика, угља и синтетичких влакана.
IV

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријава за доделу средстава садржи:
1) Бизнис план3 за инвестициони пројекат за чију реализацију
се конкурише за доделу средстава по јавном позиву и потребне
изјаве на прописаном обрасцу;
2) Финансијски извештај подносица/корисника за 2017. годину, јавно објављен на сајту Агенције за привредне регистре, с
налазом и мишљењем овлашћеног ревизора (ако је подносилац/
корисник у законској обавези прибављања налаза и мишљења
овлашћеног ревизора), као и консолидовани финансијски извештај за 2017. годину (ако је подносилац/корисник у обавези израде консолидованог финансијског извештаја).
3) Извод из Регистра привредних субјеката, који подноси подносилац/корисник са седиштем у Републици Србији (доказ: Извод Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) о
Обавезним подацима привредног субјекта, оригинал или оверена копија);
4) Доказ да се у привредном друштву не води поступак стечаја
или ликвидације, да привредно друштво није осуђивано за привредне преступе и да му није изречена мера забране обављања делатности (доказ: Уверење надлежног Привредног суда, оригинал
или оверена копија);
5) Потврда о измирењу обавеза по основу пореза и доприноса у
Републици Србији (доказ: Потврда републичке Пореске управе);
6) Потврда о измирењу обавеза према локалној пореској администрацији (доказ: Потврда надлежног органа ЈЛС о измирењу
локалних прихода - општинска/градска управа);
7) Доказ да законски као и остали заступници нису правноснажно осуђивани за кривична дела против привреде, имовине,
недозвољене трговине и против службене дужности (доказ: Уверење МУП-а по месту пребивалишта лица);
8) Доказ да се против законских и осталих заступника не води
кривични поступак (доказ: Уверење издато од Основног суда да
се против лица не води кривични поступак);

2 Под вредношћу инвестиционог пројекта подразумева се улагање у материјалну имовину у складу са Међународним
рачуноводственим стандардима.
3 Бизнис план је саставни део пријаве и односи се само на инвестициони пројекат који је предмет Пријаве (нова радна места,
пројекција нових будућих прихода и расхода, везано за предметну инвестицију)
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9) Доказ да привредни субјект није осуђиван за кривично дело
извршено у обављању привредне делатности (доказ: уверење Основног суда месно надлежног по седишту подносиоца/корисника
да правно лице није кажњавано за кривична дела);
10) Извод из Централног регистра обавезног социјалног осигурања, којим се утврђује број запослених и врста радног ангажовања код подносиоца пријаве у тренутку подношења пријаве за
доделу средстава;
Документација коју подноси страни држављанин мора бити
оверена у складу с прописима државе у којој је издата.
Комисија може тражити и подношење друге документације,
уколико то сматра целисходним.
Документација подносилаца не сме да буде старија од 30 дана
од дана подношења документације.
Задржава се право да се од подносиоца пријаве тражи и додатна
документација.
V

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен од дана објављивања до 15. октобра 2018.
године.
VI НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА ПРИЈАВА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Пријаве оцењује Комисија формирана решењем покрајинског
секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а на основу критеријума који су саставни део
Правилника о додели средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијим инвестиционог пројекта (у даљем
тексту Правилник).
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу, узимајући у обзир препоруке Скупштине друштва
Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад.
Одлука о додели средстава објављује се на интернет страници Секретаријата, након чега се са корисницима средстава закључују уговори о додели средстава.
Достављена документација се не враћа.
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VII УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
1. Корисник средстава дужан је да приликом потписивања уговора, а најкасније до датума одређеног уговором, приложи
банкарску гаранцију коју је издала пословна банка регистрована на територији Републике Србије, односно банкарску гаранцију стране пословне банке за коју је конфирмацију
извршила домаћа пословна банка, безусловну и плативу на
први позив у корист АПВ, са роком важности до 6 година и
6 месеци за мала и средња привредна душтва, односно до 8
година и 6 месеци за велика привредна друштва.
2. Корисник средстава дужан је да приложи и две регистроване потписане бланко соло менице с потписаним меничним
овлашћењем, ради наплате законске затезне камате, у складу са законом који утврђује висину стопе законске камате, а
у случају неиспуњења уговорних обавеза.
3. Корисник средстава дужан је да новозапосленим лицима
исплаћује зараду у складу са бизнис планом, односно најмање у износу 20% већем од минималне зараде, прописане
од стране надлежних органа за годину у којој се зарада исплаћује (Одлука о висини минималне цене рада за 2018. годину „Сл. Гласник РС“, бр. 88/2017 ).
4. Инвестициони пројекат мора да се одржи у истој јединици
локалне самоуправе у периоду од најмање пет година након
достизања периода пуне запослености за велике привредне субјекте, односно најмање три године за мале и средње
привредне субјекте.
5. Достигнути број запослених код корисника средстава од
дана достизања пуне запослености не сме да се смањује у
периоду од пет година за велике привредне субјекте односно
три године за мале и средње привредне субјекте.
У случају неиспуњења уговорних обавеза или делимичног испуњења, на основу издатих банкарских гаранција и бланко соло
меница, Секретаријат може да наплати средства до висине износа
исплаћених средстава и прописане законске затезне камате.
VIII

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу:
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16,
21000 Нови Сад, са следећом назнаком:

Пријава за конкурс Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА ПОВЕЗАНИХ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА
141-401-6236/2018-01

Подносилац пријаве: привредно друштво

Адреса подносиоца пријаве:

НЕ ОТВАРАТИ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

или доставити лично у Писарници покрајинских органа управе
у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 09.00 до 14.00
часова.
IX

КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације можете добити сваког радног дана у периоду од 10.00 до 13.00 часова:
021/487 4071 Олга Кнежевић, olga.knezevic@vojvodina.gov.rs
и
021/487 4158 Огњен Допуђ, ognjen.dopudj@vojvodina.gov.rs
X
ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ
НАПОМЕНА: ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА
ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА ПОВЕЗАНИХ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ НОВОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА је саставни део Конкурса.
Конкурс, Образац пријаве са бизнис планом и Правилник о
додели средстава можете преузети на сајту
www.region.vojvodina.gov.rs

Број 46 - Страна 2273

Страна 2274 - Броj 46

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ОПШТИ ДЕО
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ПОСЕБНИ ДЕО

Страна
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2267
2268
2268
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
949. Решење о одобравању издавања и употребе превода
уџбеничког комплета «Математика 5» за пети разред основне школе на мађарском језику, Привредном
друштву «Герундијум» д.о.о. Београд;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
942. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма рада Туристичке организације Војводине за
2018. годину;
943. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2018. годину;
944. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Клиничког центра Војводине;
945. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Клиничког центра Војводине;
946. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву Управе за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине, број: 401-1187/2018-3;
947. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-94/2018-58;

Предмет

948. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број:
401-94/2018-59;

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ВОДЕ
ВОЈВОДИНЕ» НОВИ САД
941. Одлука о утврђивању вредности дозвола за привредни риболов и риболов «бућком» за 2019. годину;

Редни број

2270

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ
РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И
ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
950. Конкурс за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом
инвестиционог пројекта.
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,
Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад
Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021- 487 44 27
Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.rs
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