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OPШTI DEO
951.
На основу члана 16. и члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (‹›Службени лист АПВ››, број број
37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016 и 29/2017), Покрајински секретар доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У 2018. ГОДИНИ
БРОЈ: 144-401-1425/2018-03
Члан 1.
Члан 17. Правилника о додели средстава за финансирање
спровођења јавних радова на територији Аутономне покрајине
Војводине у 2018. години, број: 144-401-1425/2018-03 од 18.07.2018.
године, мења се и гласи:
„Секретаријат се обавезује да, у складу са приливом средстава
у буџет АП Војводине, Кориснику средстава изврши уплату
средстава на наменски рачун отворен код Управе за трезор.

Уплате ће се вршити на следећи начин:
1. након потписивања уговора исплаћују се трошкови
спровођења јавног рада, накнада за обављен посао по основу
уговора о привременим и повременим пословима и трошкови
одласка и доласка са рада, са припадајућим порезима и
доприносима, за прва два месеца спровођења јавног рада и
то месечно, након достављања обрачуна и захтева за исплату.
2. по достављању правдања за прва два месеца спровођења
јавног рада исплаћују се накнада за обављен посао по основу
уговора о привременим и повременим пословима и трошкови
одласка и доласка са рада, са припадајућим порезима и
доприносима, за преостали период трајања јавног рада.“
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
Покрајински секретаријат за привреду и туризам
БРОЈ: 144-401-1425a/2018-03
ДАТУМ: 26.09.2018.
ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Иван Ђоковић,с.р.
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ПОСЕБНИ ДЕО
952.

II

На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању
надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени
гласник РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУз
353/2009), члана 32. тачка 22, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 104. став 5. и чланом
185. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број: 88/2017, 27/2018 – др. закони), Покрајинска влада, на седници одржаној 26. септембра 2018. године,
донела је

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-100/2018
Нови Сад, 26. септембар 2018. године

954.

Р Е Ш Е Њ Е
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији Општине Оџаци, број:
011-20/2018-II, од 24. маја 2018. године, коју је донела Скупштина
општине Оџаци, на седници одржаној 24. маја 2018. године.

На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
26. септембра 2018. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-684/2018
Нови Сад, 26. септембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

I
Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра Кикинда у Кикинди, број:
139/2, који је донео директор Геронтолошког центра Кикинда у
Кикинди, 8. јуна 2018. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

953.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу члана 43. став 5. Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 8/15 и
46/15 2/16 51/17) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 26. септембра 2018.
године д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА
ЗА ДОДЕЛУ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ
I
У Решењу о образовању Стручне комисије за давање мишљења
за доделу солидарне помоћи ( Службени лист АПВ број: 6/17)
тачка IV став 1. мења се и гласи:
„За секретара Стручне комисије именује се дипл. правница
Бојана Макивић, саветник у Покрајинском секретаријару за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице. “

127 Број: 022-232/2018
Нови Сад, 26. септембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

955.
На основу члана 15. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
(„Службени лист АПВ”, број: 10/02 и 1/12) и чл. 35. и 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 26. септембра 2018. године,
д о н е л а 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
плана Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2018. годину, који је усвојио Управни одбор Покрајинског завода за спорт и медицину спорта, на 37. седници одржаној 13. септембра 2018. године.

26. септембар 2018.
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II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

127 Број: 022-673/2018
Нови Сад, 26. септембар 2018. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-27/2018-3
Нови Сад, 26. септембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

956.
На основу члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда РС) и чл. 35. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези са чланом 48. став
1. и члана 52. став 1. тачка 1. Закона о ученичком и студентском
стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/2010, 55/2013 и 27/18
– др. закон), Покрајинска влада, на седници одржаној 26. септембра 2018. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

958.
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–
други закон и 113/17 – други закон), Одлуке о оснивању Завода за
јавно здравље Сомбор („Службени лист АПВ”, број: 11/06), члана
32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 26. септембра 2018. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Разрешава се дужности у Управном одбору Завода за јавно
здравље Сомбор:
- чланица:
прим. мр сци. мед. др Драгослава Чубрило, докторка медицине,
спец. хигијене из Сомбора, из реда запослених.

I
Разрешава се члан Управног одбора Дома ученика средњих
школа у Сомбору, на лични захтев:
Зоран Богданић, радник обезбеђења из Сомбора, представник
из реда запослених.

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

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

II

127 Број: 022-27/2018-51
Нови Сад, 26. септембар 2018. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-803/2018
Нови Сад, 26. септембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

957.
На основу члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању
надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени
гласник РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУz
353/2009), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези
са чланом 48. став 1. и члана 49. став 1. Закона о ученичком и
студентском стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/2010,
55/2013 и 27/18 – др. закон), Покрајинска влада, на седници
одржаној 26. септембра 2018. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
Мирослав Пауновић из Пригревице, васпитач у Дому ученика
средњих школа Сомбор, представник из реда запослених, именује
се за члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у
Сомбору.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

959.
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 оснивању Завода за јавно здравље Сомбор
(„Службени лист АПВ”, број: 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 26. септембра 2018. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
У Управни одбор Завода за јавно здравље Сомбор, именујe се:
- за чланицу:
Снежана Вишекрунић, дипл. економисткиња из Сомбора, из
реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-27/2018-52
Нови Сад, 26. септембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Страна 2278 - Броj 47

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

26. септембар 2018.

960.
На основу члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/2009, 67/2012 – УС РС), члана 48. став 1. Закона
о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”,
број: 18/2010 и 55/2013 ), члана 32. став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 52. став
1. тачка 1. Закона о ученичком и студентском стандарду, Покрајинска влада, на седници одржаној 26. септембра 2018. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
Александар Мирковић, дипломирани географ из Суботице,
разрешава се дужности члана Управног одбора Студентског центра „Суботица” у Суботици, на лични захтев.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-632/2018
Нови Сад, 26. септембар 2018. године

 рста буџетске класиВ
фикације

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

961.
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
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
(„Службени лист АПВ”, бр. 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 члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 26. септембра 2018. године,
до н о с и
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 26.401.589,00 динара (словима: двадесет шест милиона
четири стотине једна хиљада пет стотитна осамдесет девет динара и 00/100) – према буџетским класификацијама приказаним
у следећој табели:
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

 рограмска активност/
П
пројекат

1006 Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

 ункционална класиФ
фикација

450 Саобраћај

Извор финансирања

01 00 Приходи из буџета

 кономска класифиЕ
кација

463 Трансфери осталим нивоима власти

26.401.589,00

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

26.401.589,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17:

26.401.589,00

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 26.401.589,00 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 по-

ступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 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 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.
3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-1187/2018-4
Нови Сад, 26. септембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

26. септембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

962.

Број 47 - Страна 2279

РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

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 члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 26. септембра 2018. године, д о н о с и
 Врста буџетске класификације

1. Део средстава, планиран Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину – од
укупно 10.000.000,00 динара (словима: десет милиона динара и
00/100) – према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Шифра и назив буџетске класификације

Износ
(у динарима)

Раздео

08 Покрајински секретаријат за здравство

Глава

08 00 Покрајински секретаријат за здравство

Програм

1807 Развој инфраструктуре здравствених установа

 рограмска активност/пројеП
кат

1 001 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

Економска класификација

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

10.000.000,00

4642 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

10.000.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08:

10.000.000,00

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 Покрајинског секретаријата за здравство за укупно
10.000.000,00 динара, а у истом износу увећава се 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.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински
секретаријат за финансије.
3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-1187/2018-5
Нови Сад, 26. септембар 2018. године

Врста буџетске
класификације

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

963.
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
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
(„Службени лист АПВ”, бр. 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 члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 26. септембра 2018. године,
до н о с и
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 1.000.000,00 динара (словима: један милион динара и
00/100) – према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Шифра и назив буџетске класификације

Раздео

05 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Глава

05 00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Програм

0101 уређење и надзор у области пољопривреде

Износ
(у динарима)

Страна 2280 - Броj 47

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

26. септембар 2018.

 рограмска акП
тивност/пројекат

1001 Администрација, управљање и инспекцијски надзор

 у н к ц иона л на
Ф
класификација

421 Пољопривреда

 звор финансиИ
рања

01 00 Приходи из буџета

 кономска клаЕ
сификација

463 Трансфери осталим нивоима власти

1.000.000,00

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти

1.000.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08:

1.000.000,00

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 Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство за укупно 1.000.000,00 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.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство и Покрајински секретаријат за
финансије.
3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-1187/2018-6
Нови Сад, 26. септембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

964.
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
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
(„Службени лист АПВ”, бр. 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 члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 26. септембра 2018. године,
до н о с и
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 8.293.056,54 динара (словима: осам милиона две стотине деведесет три хиљаде педесет шест динара и 54/100) – према
буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:
Износ
(у динарима)

 рста
В
буџетске
класификације

Шифра и назив буџетске класификације

Раздео

19 Управа за заједничке послове покрајинских органа

Глава

19 00 Управа за заједничке послове покрајинских органа

Програм

06 06 Подршка раду органа јавне управе

3.735.183,95

 рограмска активП
ност/пројекат

1004 Администрација и управљање

100.000,00

 ункционална клаФ
сификација

133 Остале опште услуге

Извор финансирања

01 00 Приходи из буџета

 кономска
Е
фикација

423 Услуге по уговору

100.000,00

класи-

4235 Стручне услуге

100.000,00

 рограмска активП
ност/пројекат

1005 Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа

3.635.183,95

 ункционална клаФ
сификација

133 Остале опште услуге

Извор финансирања

01 00 Приходи из буџета

26. септембар 2018.
 кономска
Е
фикација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

класи-

Број 47 - Страна 2281

425 Текуће поправке и одржавање

641.500,00

4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

641.500,00

426 Материјал

139.342,80

4269 Материјал за посебне намене

139.342,80

511 Зграде и грађевински објекти

2.577.563,80

5113 Капитално одржавање зграда и објеката

1.845.563,80

5114 Пројектно планирање

732.000,00

512 Машине и опрема

276.777,35

5128 Опрема за јавну безбедност

276.777,35

Програм

0614 Информационе технологије и електронска управа

4.557.872,59

 рограмска активП
ност/пројекат

1001 ИКТ подршка раду покрајинских органа

4.557.872,59

 ункционална клаФ
сификација

133 Остале опште услуге

Извор финансирања

01 00 Приходи из буџета

 кономска
Е
фикација

423 Услуге по уговору

4.557.872,59

4232 Компјутерске услуге

4.557.872,59

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19:

8.293.056,54

класи-

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, у оквиру
Управе за заједничке послове покрајинских органа, смањује
се за укупно 8.293.056,54 динара, а у истом износу увећава се
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.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Управа за заједничке послове покрајинских органа и
Покрајински секретаријат за финансије.
3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-1187/2018-7
Нови Сад, 26. септембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

965.
На основу члана 69. ст 2. и 4. 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), 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 и 29/18) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
26. септембра 2018. године, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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 04
Секретаријат Покрајинске владе, Програм 2102 Подршка раду
Владе, Програмска активност 1002 Стручни, административни
и оперативни послови секретаријата, функционална класификација 111 Извршни и законодавни органи, извор финансирања 01
00 Приходи из буџета, износ од 387.000,00 динара (словима: три
стотине осамдесет седам хиљада динара и 00/100) на економској
класификацији 512 Машине и опрема, односно 5122 Административна опрема, а због непланираних средстава на апропријацији за
реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава
се за 387.000,00 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 одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Секретаријат Покрајинске владе, по основу употребе средстава текуће буџетске
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама
из тачке 1. овог решења, намењено је за набавку фотографске опреме за потребе Бироа за односе са јавношћу Секретаријата Покрајинске владе.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Секретаријат Покрајинске владе и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Секретаријат Покрајинске
владе преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог
правног акта, уколико другачије није законом прописано.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

127 Број: 401-94/2018-61
Нови Сад, 26. септембар 2018. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-94/2018-60
Нови Сад, 26. септембар 2018. године

26. септембар 2018.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р

966.
На основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/14,
68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 9. ст.
4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”,
број: 57/2017, 17/2018 и 29/18) и члана 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 26.
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
13 – Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, Програм 2007 Подршка у образовању
ученика и студената, Програмска активност 1001 Систем установа студентског стандарда, функционална класификација 960-Помоћне услуге образовању, извор финансирања 01 00 Приходи из
буџета, економске класификације 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти,
износ од 25.000.000,00 динара (словима: двадесет пет милиона
динара и 00/100), због недовољно планираних средстава за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 25.000.000,00 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 одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период, које утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност,
по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу
и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог
решења, намењено је установи Студентски културни центар,
Нови Сад, за трошкове реализације Програма обележавања стогодишњице присаједињења Војводине Краљевини Србији и стогодишњице завршетка Великог рата.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
високо образовање и научноистраживачку делатност 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”.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р..

967.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, брoj: 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 и 29/18) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
26. 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 11
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу, Програм 0608 Систем локалне самоуправе, Програмска активност 1003 Подршка развоју локалне
самоуправе, функционална класификација 180 Трансфери општег
карактера између различитих нивоа власти, извор финансирања
01 00 Приходи из буџета, износ од 31.540.971,06 динара (словима:
тридесет један милион пет стотина четрдесет хиљада деветсто
седамдесет један динар 06/100) на економској класификацији 463
Трансфери осталим нивоима власти, односно 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, а због непланираних средстава на
апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се
за 31.540.971,06 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.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу
и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Граду Новом Саду, а за трошкове поправке степеништа испред Српског народног позоришта у Новом Саду.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самопуправу и Покрајински
секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 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: 401-94/2018-63
Нови Сад, 26. септембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

26. септембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

968.
На основу члана 69. ст 2. и 4. 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 113/2017), 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 и 29/18) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
26. септембра 2018. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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 6.599.000,00
динара (словима: шест милиона петсто деведесет девет хиљада
динара и 00/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из тачке 1. ове тачке увећава се
за 6.599.000,00 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 одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за оређени 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 става 1. овог решења, намењено је Институту за онкологију
Војводине, Сремска Каменица, за трошкове финансирања санације влаге и последица изливања воде на том институту.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински
секретаријат за финансије.
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99/2016 и 113/2017), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, бр. 57/2017, 17/18 и 29/18) и члана 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 26. септембра 2018. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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 07
Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, Програм 1203 Јачање културне продукције и уметничког ствараластва, Програмска активност 1006
Подршка раду установа у области стваралаштва, функционална
класификација 820 Услуге културе, извор финансирања 01 00
Приходи из буџета, економскa класификацијa 424 Специјализоване услуге, 4242 Услуге образовања, културе и спорта износ од
3.500.000,00 динара (словима: три милиона пет стотина хиљада
динара и 00/100) и економска класификација 426 Материјал, 4266
Материјали за образовање, културу и спорт износ од 1.500.000,00
динара (словима: један милион пет стотина хиљада динара), што
укупно износи 5.000.000,00 динара (словима: пет милиона динара
и 00/100), због недовољно планираних средстава за реализацију
намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се
за 5.000.000,00 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 које утврђије
покрајински орган надлежан за послове финансија.
Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве,
у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке
1. овог решења намењено је Српском народном позоришту, Нови
Сад, за суфинансирање пројекта „Светозар”, Милована Витезовића, с тематиком присаједињења Војводине Краљевини Србији.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 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.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
преузеће обавезу, на основу писаног уговора или другог правног
акта, уколико другачије није законом прописано.

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-94/2018-64
Нови Сад, 26. септембар 2018. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

127 Број: 401-94/2018-65
Нови Сад, 26. септембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

969.

970.

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, 68/2015 ‒ др.закон, 103/2015,

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, 68/2015 ‒ др.закон, 103/2015,
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99/2016 и 113/2017), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, бр. 57/2017, 17/18 и 29/18) и члана 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 26. септембра 2018. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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 07
Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, Програм 1202 Унапређење система
заштите културног наслеђа, Програмска активност 1002 Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног
културног наслеђа, функционална класификација 820 Услуге
културе, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4631
Текући трансфери другим нивоима власти, износ од 500.000,00
динара (словима: пет стотина хиљада динара и 00/100), због недовољно планираних средстава за реализацију намене из тачке
2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 500.000,00 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 одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период, које утврђије покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве,
у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Граду Зрењанину, а намењена су
Месној заједници „Војвода Стеван Книћанин” у Книћанину, за
суфинансирање трошкова пројекта обележавања седамдесете годишњице од затварања колективног логора немаца у селу Книћанин и помена на страдале.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат
за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
преузеће обавезу, на основу писаног уговора или другог правног
акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-94/2018-66
Нови Сад, 26. септембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

26. септембар 2018.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „КОВИЉАК“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Ковиљак“ установљено на територији општине Врбас, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-300/2012-05 од 26.03.2012.
године („Службени лист АПВ“ број 8/12) и Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство о изменама решења о установљавању ловишта „Ковиљак“, број 104324-300/2012-05-3 од 04.09.2018. године („Службени лист АПВ“
број 43/18) даје се на газдовање Ловачком удружењу „Јегричка
2018“ из Змајева и то на период од 10 година.
II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Јегричка 2018“ из Змајева у складу са Законом о дивљачи и ловству.
III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324-44/2017-07-6
Нови Сад, 25.09.2018. године

Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић, с.р.

972.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10),
члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи („Службени лист АПВ“, број бр. 37/14, 54/14 - др. одлука,
37/16 и 29/17), покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ВРБАС“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Врбас“ установљено на територији општине Врбас,
Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-44/2018-07-5 од 04.09.2018. године
(„Службени лист АПВ“ број 43/18) даје се на газдовање Ловачком
удружењу „Врбас 2018“ из Врбаса и то на период од 10 година.
II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Врбас 2018“ из Врбаса у
складу са Законом о дивљачи и ловству.
III

971.

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10),
члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи („Службени лист АПВ“, број бр. 37/14, 54/14 - др. одлука,
37/16 и 29/17), покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324-44/2018-07-7
Нови Сад, 25.09.2018. године
Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић, с.р.

26. септембар 2018.
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973.

974.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10),
члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи („Службени лист АПВ“, број бр. 37/14, 54/14 - др. одлука,
37/16 и 29/17), покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10),
члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи („Службени лист АПВ“, број бр. 37/14, 54/14 - др. одлука,
37/16 и 29/17), покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ЈЕГРИЧКА“ НА ГАЗДОВАЊЕ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ВИНОГРАДИ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

I

Ловиште „Јегричка“ установљено на територији општине Врбас и Србобран, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-298/2012-05 од
26.03.2012. године („Службени лист АПВ“ број 8/12) даје се на
газдовање Ловачком удружењу „Јегричка 2018“ из Змајева и то на
период од 10 година.

Ловиште „Виногради“ установљено на територији општине Врбас, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-134/2012-05 од 26.01.2012. године
(„Службени лист АПВ“ број 7/12) даје се на газдовање Ловачком
удружењу „Врбас 2018“ из Врбаса и то на период од 10 година.

II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Јегричка 2018“ из Змајева у складу са Законом о дивљачи и ловству.
III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324-44/2017-07-8
Нови Сад, 25.09.2018. године

Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић, с.р.

II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Врбас 2018“ из Врбаса у
складу са Законом о дивљачи и ловству.
III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324-44/2017-07-9
Нови Сад, 25.09.2018. године

Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић, с.р.
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OGLASNI DEO

975.
На основу члана 3. Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу
и националне мањине - националне заједнице за финансирање
и суфинансирање програмa и пројеката у области основног и
средњег образовања и васпитања у Аутономној покрајини Војводини („Службени лист АПВ“, бр. 6/17), члана 3. Покрајинске
скупштинске одлуке о додели буџетских средстава организацијама националних мањина – националних заједницa (“Службени
лист АПВ”, број 14/2015), а у вези сa Покрајинском скупштинском
одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
(„Службени лист АПВ“, бр. 57/2017), Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и националне мањине-националне
заједнице расписује
КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА
И ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈА
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ
ЗАЈЕДНИЦА
У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине-национале заједнице (у дањем тексту: Секретаријат), у складу са Финансијским планом и финансијским
могућностима у буџетској 2018. години, финансира и суфинансира удружења са седиштем на територији АП Војводине, за
програме и пројекте, у области основног и средњег образовања
у АП Војводини у износу од 362.500,00 динара и у области активности и рада организација националних мањина у износу од
1.800.000,00 динара.
I) РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА
Право учествовања на Конкурсу имају удружења са седиштем
на територији АП Војводине која су као један од циљева удруживања статутом предвидела активности у области образовања.
Средства у износу од 362.500,00 динара намењена су за финансирање и суфинансирање следећих приоритета:
1. модернизације образовно-васпитног рада;
2. усаглашавање образовања са потребама тржишта рада;
3. неговање мултикултуралности/интеркултуралности и традиције, матерњег језика припадника националних мањина
– националних заједница;
4. подршку инклузивном образовању и превенција раног напуштања формалног образовања;
5. подстицање ваннаставних активности.
Критеријуми за доделу средстава су:
1) одговор на тему програма/пројекта;
2) утицај предложеног програма/пројекта;
3) компетентност предлагача и досадашње искуство.
Потребна документација која се подноси уз пријаву:
фотокопија решења о упису у регистар код агенције за привредне регистре;

1) фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;
2) фотокопија извода из статута удружења или оснивачког
акта (у коме је утврђено да
3) се циљеви удружења остварују у области која је предвиђена
конкурсом), оверено од стране удружења.
II) РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ АКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Право учестовања на Конкурсу имају регистрована правна
лица – организације и удружења припадника етничких заједница са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине,
чија се делатност заснива на очувању и неговању националног и
културног идентитета или чија се делатност заснива на очувању
и унапређењу међунационалне толеранције са територије Аутономне покрајине Војводине које се баве:
• очувањем и неговањем језика, народних обичаја и старих заната;
• неговањем и подстицањем народног стваралаштва;
• организацијом програма и пројеката мултикултуралног карактера у циљу развијања духа толеранције;
• представљањем културних добара од изузетног значаја за националне заједнице;
• заштитом и презентацијом фолклорног наслеђа;
• неговањем књижевног, драмског, сценског, музичког и ликовног стваралаштва;
• организацијом меморијала, фестивала, манифестација, јубилеја, колонија, кампова;
• неговањем и развојем аматеризма;
• научним и другим истраживањима;
• неговањем сарадње са матичним земљама и других облика
међународне сарадње;
• издаваштвом у области права националних заједница- националних мањина;
• очувањем и неговањем међунационалне толеранције;
• очувањем и неговањем националног и културног идентитета
припадника ромске националне заједнице ради реализације
афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома;
• организовањем семинара, конференција и других облика научних и едукативних скупова, односно културних, образовних, спортских и других манифестација;
• осталим програмима и пројектима усмереним на остваривање права националних мањина
Средства у износу од 1.800.000,00 динара намењена су за суфинансирање :
- редовне делатности
- набавке опреме и
- програма и пројеката организација националних мањина - националних заједница са територије Аутономне
покрајине Војводине
Критеријуми за доделу средстава су:
- процентуално учешће поједине националне мањине-националне заједнице у укупној мањинској популацији у АП
Војводини;
- бројност њених организација и њихове активности у чијем
се суфинансирању учествује;
- укупни материјални трошкови;
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- просторни карактер и значај манифестације или пројекта (међународни, мултиетнички, од ширег значаја, међуопштински, локални итд.);
- временско трајање манифестације или пројекта;
- број учесника манифестације или пројекта;
- интересовање и посећеност публике;
- континуитет и редовност одржавања манифестације;
- медијски публицитет (телевизијски и радио преноси или
снимци, извештавање штампе и други начини презентације);
- пратеће и накнадне активности (посебан наступ и представљање победника, гала вечери, издавање зборника, каталога и других публикација и сл.);
- број запослених лица код подносиоца захтева;
- остале активности, манифестације и приредбе које организује подносилац захтева;
- финансирање манифестација од других органа, организација, фондова, спонзора или донатора из земље или
иностранства
Потребна документација која се подноси уз пријаву
1. Фотокопија решења о упису у регистар код агенције за
привредне регистре
2. Потврде о пореском идентификационом броју (ПИБ);
3. доказ о отвореном рачуну код пословне банке или доказ о
отвореном рачуну код Управе за трезор са назнаком јединственог броја корисника јавних средстава код Управе (ЈБ
КЈС).
ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
• Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима
Секретаријата, за немене предвиђене овим конкурсом - за
област образовање образац 1, за област националних мањина-националних заједница образац 2;
• На Конкурс се не могу пријављивати директни буџетски
корисници;
• Неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене
пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених
лица, као ни пријаве које нису предмет Конкурса неће се
узимати у разматрање;
• пријаве од стране учесника на конкурсу којима су додељена средства на основу претходних конкурса Секретаријата,
а нису измирили преузете обавезе по тим конкурсима или
нису благовремено затражили од Секретаријата продужење
рока за реализацију средстава добијених по основу ранијих
конкурса Секретаријата неће се узимати у разматрање;
• Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве по
потреби затражи додатну документацију и информације
или изађе на лице места, односно да за доделу средстава одреди испуњење додатних услова;
• Секретаријат није обавезан да образложи своје одлуке;
• Против одлуке од додели средстава не може се уложити
жалба;
• Пријаве на конкурс се подносе од дана објављивања конкурса, а најкасније до 15.новембра 2018.године;
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• Расподела средстава по конкурсу вршиће се до утрошка
средстава опредељених конкурсом, у року од 45 дана од
дана подношења пријаве;
• Пријаве и приложена документација се подносиоцима не
враћају;
• Једно правно лице може да поднесе највише једну пријаву;
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ
• Образац 1 и образац 2 пријаве као и текст конкурса може
се преузети од дана објављивања конкурса у просторијама
Секретаријата (канцеларија 63/I) или на web адреси Секретаријата www.puma.vojvodina.gov.rs
• Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на
језику националне мањине-националне заједнице који је
у службеној употреби у раду органа Аутономне покрајине
Војводине;
• Пријаве се подносе:
1.) лично предајом писарници покрајинских органа управе
у Новом Саду;
2) поштом на адресу: Покрајински секретаријат за образовање,прописе управу и националне мањине – националне заједнице 21000 Нови Сад, Булевар Михаила Пупина
16. СА НАЗНАКОМ: За конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области образовања или
За конкурс за суфинансирање активности и рада организација
националних мањина
ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Уколико се на корисник средстава Конкурса примењује члана
2. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник
Р. Србије”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015), односно уколико ће се
средства остварена по овом конкурсу користити за набавку радова, добара или услуга, а учешће тих средстава чини више од 50%
вредности набавке, корисник средстава ће се сматрати наручиоцем и у обавези је да примењује Закон о јавним набавкама.
ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ
СРЕДСТАВА
• Поднете пријаве разматра комисија коју образује покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице;
• Решење о расподели средстава доноси покрајински секретар, на основу предлога конкурсне комисије;
• Са подносиоцима пријава којима су одобрена средства, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине - националне заједнице ће закључити
уговор о финансирању односно суфинансирању;
• Резултати конкурса се објављују на званичној web адреси
Секретаријата.
Покрајински секретар
Nyilas Mihály
(Михаљ Њилаш,с.р.)
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образовања и за суфинансирање организација националних мањина – националних заједница у АП Војводини за 2018. годину.
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Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,
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