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572.

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 са Законом о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 
10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Покрајинском скупштинском одлу-
ком о програму мера подршке за спровођење пољопривредне по-
литике за развој села на територији АП Војводине у 2019. години 
(„Службени лист АПВ”, број: 60/18) и Пословником о раду коми-
сије за израду конкурса и правилника и поступања по конкурси-
ма расписаних у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, покрајински секретар за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство доноси

ПРАВИЛНИК
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
 НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА

 И  ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА 
КОНУРЕНТНОСТИ 

У СМИСЛУ ДОДАВАЊА ВРЕДНОСТИ КРОЗ ПРЕРАДУ  
МЛЕКА

 И МЕСА НА ГАЗДИНСТВИМА
 У АП ВОЈВОДИНИ 2019 .ГОДИНИ

Опште одредбе

Члан 1.

Правилником за доделу подстицајних средстава за побољшање 
сточарске производње на пољопривредним газдинствима и  еко-
номске активности у циљу подизања конурентности у смислу 
додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинстви-
ма у АП Војводини у 2019. години (у даљем тексту: Правилник) 
прописује се висина и начин доделе средстава, намена средстава, 
поступак додељивања средстава, критеријуми за доделу средста-
ва и друга питања значајна за конкурс из Програма мера подршке 
за спровођење пољопривредне политике за развој села на тери-
торији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години ( у даљем 
тексту: Програм), који је саставни део Покрајинске скупштинске 
одлуке о програму мера подршке за спровођење пољопривред-
не политике за развој села на територији Аутономне покрајине 
Војводине у 2019. години („Службени лист АПВ”, број 60/18) на 
који је сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде број: 320-00-08181/2018-09 од 07.12.2018. године.

Програм из става 1. овог члана усвојила је Скупштина Аутном-
не покрајине Војводине, а Покрајински секретаријат за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински 
секретаријат) задужен је за његову реализацију.

Висина и начин доделе бесповратних средстава

Члан 2.

За реализацију Конкурса предвиђен је укупан износ дo 
20.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом Кон-
курсу утврђују се у износу до 50 % од прихватљивих трошкова 
инвестиције.

За подносиоце пријава: жене предузетнице и жене оснивачице 
правног лица, предузетнике и правна лица чија је инвестиција на 
подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, оснивач 
правног лица млађи од 40 година, бесповратна средства за подрш-
ку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60 % од 
укупних прихватљивих трошкова ивестиције. 

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза 
на додату вредност (ПДВ) 

У случају да правно лице има више оснивача и уколико је само 
један оснивач старији од 40 години, а други млађи, бесповратна 
средства утврђују се у износу до 50% од прихватљивих трошкова 
инвестиције.

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
не може прећи 2.000.000,00 динара, односно 2.200.000,00 дина-
ра за подносиоце пријава: жене предузетнице и жене оснивачице 
правног лица, предузетнике и правна лица чија је инвестиција на 
подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, оснивач 
правног лица млађи од 40 година.

Минималан износ бесповратних средстава по једној прија-
ви износи 200.000,00 динара, односно у разматрање ће бити 
узете пријаве чија је вредност инвестиције једнака или већа од 
400.000,00 динара.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање 
бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реали-
зоване након 01.01.2019. године.

Конкурс је отворен до 30.05.2019. године.
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Намена бесповратних средстава

Члан 3.

Суфинансираће се следеће инвестиције:

Шифра мере Мера подршке/инвестиција

Мера 304.5 Подршка преради на газдинству

Шифра инвестиције Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере

Прерада млека 304.5.1.1. НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ, ПРИЈЕМ, ПРЕРАДУ, ПУЊЕЊЕ И 
ПАКОВАЊЕ МЛЕКА И ПРОИЗВОДА ОД МЛЕКА:

– аутоматски уређаји за узорковање

– флексибилна црева са одговарајућим спојницама и прикључцима

– механички филтери

– одвајачи ваздуха (деаератори)

–  хладионици за млеко са пратећом опремом (вентили, температурне сонде и др.)

–  складишни танкови са пратећом опремом (мешалице, мерачи и индикатори 
нивоа, запремине и температуре, вентили и др.)

– цевоводи са вентилима

–  пастеризатори са пратећом опремом (балансни котлић, пумпе, вентили, сонде 
за мерење температуре, уређаји за припрему вруће воде и др.)

– центрифугални сепаратори за млеко са пратећом опремом

– бактофуге са пратећом опремом

– уређаји за микрофилтрацију млека са пратећом опремом

– уређаји за аутоматску стандардизацију млека са пратећом опремом

–  процесни танкови са пратећом опремом (мешалице, мерачи и индикатори ни-
воа, запремине и температуре, вентили и др)

–  дупликатори-ферментори са припадајућом опремом (мешалице, мерачи и ин-
дикатори нивоа, запремине, pH и температуре, вентили и др.)

– хомогенизатори за млеко

– упаривачи са припадајућом опремом

–  дозатори за разне врсте додатака (ароме, пастозни производи од воћа и поврћа 
и др)

–  цевасти и плочасти измењивачи топлоте, термизатори са пратећом опремом 
и др.

–  уређаји за припрему и растварање прашкастих материја (млека у праху, чо-
коладног праха и сл.)

– уређаји за отапање замрзнутих производа

– миксери (мешачи)

– тунели за хлађење и ферментацију

– танкови за производњу сирева

– уређаји за сољење сирева

– пресе за сир

– калупи за сир

– уређаји за резање сира

– уређаји за производњу маслаца (бућкалице)

– машине пунилице, разне са пратећом опремом

– машине за паковање транспортног (збирног) паковања

– машине за палетизирање

– уређаји за означавање и етикетирање

– транспортне траке и конвејери

– опрема за контролу и аутоматско управљање са одговарајућим софтверима

–  амбалажа за пуњење и паковање производа израђена од метала, стакла, по-
лимерних материјала, комбинованих материјала, метализованих и силико-
низованих полимерних филмова и фолија и др.
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–  процесна опрема за ултрафилтрацију млека (модули за ултрафилтрацију са 
пратећом опремом, танкови и др.)

– процесна опрема за производњу сирева (разне врсте)

– процесна опрема за производњу сирних и млечних намаза и топљених сирева

–  процесна опрема за производњу УХТ производа (стерилизатори, евапорато-
ри, хомогенизатори, асептик танкови и др.)

–  процесна опрема за сушење (млека, сурутке и др. укључујући и храну на бази 
млека за одојчад и малу децу)

– процесна опрема за производњу кондензованог млека

– процесна опрема за производњу сладоледа

– аутоматске линије за пуњење и паковање производа

Прерада меса 304.5.2.2.
НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА САКУПЉАЊЕ, ПРИЈЕМ, ЧУВАЊЕ/СКЛА-
ДИШТЕЊЕ (ХЛАЂЕЊЕ), УКЛАЊАЊЕ И ПРЕРАДУ СПОРЕДНИХ ПРОИЗ-
ВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА КОЈИ НИСУ ЗА ИСХРАНУ ЉУДИ:

–  систем за сакупљање крви на линији клања (шупљи ножеви, зупчаста пумпа 
и изоловани контејнер за привремено складиштење)

–  уређај и опрема за уклањање и пнеуматски транспорт садржаја дигестивног 
тракта из кланице до места за привремено одлагање

–  уређај и опрема за уклањање и пнеуматски транспорт споредних производа 
животињског порекла из кланице до места за привремено одлагање

–  вакуум уређај са опремом и сабирним танком за уклањање кичмене мождине 
из кичменог стуба говеда

– уређаји за вакуум – паковање меса и производа од меса

– уређаји за етикетирење производа и паковања

– аутоматске ваге са етикетирком

– уређаји за нарезивање меса и производа

– машине за паковање у МАП-у меса и производа од меса

– уређаји за скидање омотача

304.5.2.3.

НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА РАСЕЦАЊЕ, ОБРАДУ, ПРЕРАДУ, ПА-
КОВАЊЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ МЕСА И УСИТЊЕНОГ МЕСА, ПОЛУПРОИЗ-
ВОДА ОД МЕСА, МАШИНСКИ СЕПАРИСАНОГ МЕСА И ПРОИЗВОДА ОД 
МЕСА:

– транспортне траке за месо и/или посуде са сировинама

– опрема за расецање меса

– машине за сечење меса

– уређаји за скидање коже са масног ткива

– уређаји за обликовање уситњеног меса и полупроизвода од меса

– уређаји за производњу леда

– уређаји за млевење меса (Волф)

– уређаји за сечење смрзнутог меса („гиљотине”, дробилице и др.)

– уређаји за уситњавање меса (кутери, микрокутери и др.)

– уређаји за мешање меса (са и/или без вакуума)

– машине за механичко сепарисање меса (сепаратори)

– уређаји и опрема за припрему саламуре

– уређаји и опрема за убризгавање саламуре (пикл-ињектори)

– уређаји за „масирање” меса (тамблери)

– вакуум пунилице

– опрема за детекцију физичких и механичких нечистоћа – „X-ray” детектори

– „клипсерице”

– пресе за месо

– уређаји и опрема за дозирање према врсти и капацитету технолошке линије

–  затварачице за конзервисане производе у херметички затвореним контејнери-
ма у складу са врстом и капацитетом технолошке линије
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–  уређаји и опрема за производњу (припрема, обрада, пуњење, димљење, фер-
ментацију/ зрење и сушење, складиштење и паковање ферментисаних произ-
вода од меса

–  амбалажа за пуњење и паковање производа израђена од метала, стакла, по-
лимерних материјала, метализованих и силиконизованих полимерних фил-
мова и фолија и др.

304.5.2.4. НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈИ ЗА ХЛАЂЕЊЕ, ПАСТЕРИЗАЦИЈУ И СТЕ-
РИЛИЗАЦИЈУ МЕСА И ПРОИЗВОДА ОД МЕСА:

–  опрема и уређаји за хлађење и/или замрзавање и складиштење смрзнутих 
сировина и производа

–  коморе за термичку обраду – пастеризацију („атмоси”, „пастер каде/пасте-
ризатори”)

– уређаји за термичку обраду – стерилизацију (аутоклави)

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу и за једну врсту производње (прерада меса или прерада млека).

Бесповратна средства која се додељују из Програма не могу се 
користити за:

• порезe, укључујући и порез на додату вредност;
• плаћање путем компензације и цесије;
• царинске, увозне и остале врсте административних так-

си, накнаде за потребне сагласности од државних инсти-
туција и јавних предузећа;

• промет између повезаних лица;
• новчане, финансијске казне и трошкове парничног по-

ступка;
• трошковe банкарске провизије;
• трошковe јемства и сличне накнаде;
• трошкове премера и геодетских снимања;
• трошкове за куповину половне опреме и материјала;
• трошкове превоза, монтаже опреме и друге оперативне 

трошкове;
• доприносе у натури.

Право на учешће на Конкурсу

Члан 4.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

1. предузетник носилац регистрованог комерцијалног поро-
дичног пољопривредног газдинства.

2. правно лице: - привредно друштво носилац регистрова-
ног комерцијалног пољопривредног газдинства.

Услови за учешће на Конкурсу

Члан 5.

1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар пољоприв-
редних газдинстава и да се налази у активном статусу;

2. Подносилац пријаве мора имати седиште на територији једи-
нице локалне самоуправе са територије АП Војводине, с тим 
што и место реализације инвестиције мора бити на територији 
јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине;

3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о 
накнадама за одводњавање/наводњавање закључно са 31.12. 
2018. годином;

4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске оба-
везе од стране надлежног органа јединице локалне самоупра-
ве, закључно са 31. 12. 2018. годином;

5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по уго-
ворима о закупу пољопривредног земљишта у државној 
својини, закључно са 31.12. 2018. годином, уколико је корис-
ник истог; 

6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев 
не сме користити подстицаје по неком другом основу (суб-
венције, подстицаји, донације) за исту намену, односно иста 

инвестиција не сме бити предмет другог поступка за ко-
ришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с посебним 
прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим 
пољопривредним газдинствима;

7. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних 
обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривре-
ду, водопривреду и шумарство, као ни према Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније 
потписаних уговора; 

8. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да предста-
вљају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о привред-
ним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11 и 99/11 и 
83/14, 5/15, 44/2018 и 95/2018);

9. Подносилац пријаве-предузетник и правно лице мора бити 
регистровано у Агенцији за привредне регистре; 

10. Према подносиоцу пријаве- правном лицу не сме бити по-
кренут поступак стечаја и/или ликвидације; 

11. Подносилац пријаве - правно лице мора бити разврстано 
у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се 
уређује рачуноводство; 

12. Да инвестицију која је предмет захтева за остваривање пра-
ва на подстицаје реализује у објекту који користи на основу 
права својине или на основу права закупа, односно уступања 
на коришћење без накнаде, у периоду од најмање пет година 
почев од календарске године за коју подноси захтев за оства-
ривање права на подстицаје. 

Специфични услови за учешће на конкурсу

Члан 6.

• за прераду млека: 
- пољопривредна газдинства која недељно прераде макси-

мално 5.000 литара сировог млека, односно годишње мак-
симално 250.000,00 литара;

- пољопривредна газдинства морају имати ОДОБРЕН 
ОБЈЕКАТ у складу са Правилником о малим количина-
ма примарних производа које служе за снабдевање потро-
шача, подручју за обављање тих делатности као и одсту-
пања која се односе на мале субјекте у пословању храном 
животињског порекла“ („Службени гласник РС“, број 
111/17).

• за прераду меса: 
- пољопривредна газдинства која недељно прераде мак-

симум 2000 килограма, односно годишње максимално 
100.000 килограма производа од меса;

- пољопривредна газдинства морају имати ОДОБРЕН 
ОБЈЕКАТ у складу са Правилником о малим количина-
ма примарних производа које служе за снабдевање потро-
шача, подручју за обављање тих делатности као и одсту-
пања која се односе на мале субјекте у пословању храном 
животињског порекла“ („Службени гласник РС“, број 
111/17).
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Потребна документација

Члан 7.

1. читко попуњен образац пријаве;
2.  фотокопија личне карте или очитана чипована лична кар-

та носиоца регистрованог пољопривредног газдинства или 
овлашћеног лица у правном лицу;

3.  оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава 
који издаје Управа за трезор(подаци о пољопривредном га-
здинству, прва страна Извода као и остале стране извода не 
старији од 30 дана);

4.  доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање 
(потврда ЈВП „Воде Војоводине“) закључно са 31.12.2018. го-
дине за подносиоца пријаве;

5.  доказ о измиреним доспелим пореским обавезама закључ-
но са 31.12.2018. године за подносиоца пријаве (издато од 
стране надлежног органа јединице локалне самоуправе пре-
бивалишта, односно седишта подносиоца пријаве, као и на-
длежног органа локалне самоуправе где се налази предметна 
инвестиција, уколико се предметна инвестиција налази на 
територији друге локалне самоуправе, на територији АПВ);

6.  доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп пољоприв-
редног земљишта у државној својини (потврда надлеж-
ног органа, или фотокопија уговора са Министарством 
пољопривреде, шумарства и водопривреде и доказ o изврше-
ном плаћању).

7.  за инвестиције које су преко 300.000,00 динара, може се по-
днети предрачун са спецификацијом опреме, а коначан ори-
гинал рачун мора бити идентичан предрачуну по износу, 
спецификацији и добављачу опреме;

8.  оригинал рачун за набавку предметне инвестиције са спе-
цификацијом опреме која садржи основне карактеристике 
конструкције и опреме (подаци исказани у обрасцу  пријаве 
морају бити исти као у рачуну);

9. отпремницу за набавку предметне инвестиције;
10.  доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 

извод оверен од стране банке, а у случају када је извршено 
готовинско или плаћање картицом може доставити само 
фискални исечак (фискални рачуни са назнаком „чек“ неће 
се узимати у разматрање);

11.  фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна инвес-
тиција набављена путем кредита;

12.  фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђе-
но важећим прописима;

13.  јединствена царинска исправа (уколико је подносилац прија-
ве директни увозник) – не старија од 01.01. 2019. године;

14. фотокопија дипломе о стеченом образовању;
15. ако је члан задруге- доставити потврду о чланству; 
16.  извод из катастра непокретности, односно извод из земљиш-

них књига ако није успостављен катастар непокретности, за 
објекат у којем се реализује инвестиција а који се налази у 
својини подносиоца захтева;

17.  уговор о закупу на најмање 5 година трајања почев од кален-
дарске године за коју подноси захтев остваривање права на 
подстицаје уколико се реализује инвестиција у објекту који 
је у закупу;. 

18.  ако је члан добровољног ватрогасног друштва-доставити по-
тврду о чланству;

19.  уколико је подносилац пријаве сертификован - доставити ко-
пију сертификата за органску производњу или сертификат о 
заштићеном географском пореклу;

20.  Решење о ОДОБРЕЊУ ОБЈЕКТА у складу са Правилником 
о малим количинама примарних производа које служе за 
снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делат-
ности као и одступања која се односе на мале субјекте у 
пословању храном животињског порекла („Сл.гласник РС“, 
бр. 111/2017) издато од Министарства пољопривреде, шу-
марства и водопривреде- Управе за ветерину

21.  извод из Агенције за привредне регистре, с пореским иден-
тификационим бројем;

22.  потврда Агенције за привредне регистре о томе да над прав-
ним лицем није покренут поступак стечаја и/или ликвида-
ције;

23.  потврда Агенције за привредне регистре о томе да је правно 
лице разврстано у микро или мало правно лице, у складу 
са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 
62/2013).

Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је сас-
тавни део пријаве о томе да ли ће документацију наведену под 
тачкама 3, 4, 5  прибавити сам или ће Покрајински секретаријат 
по службеној дужности од надлежних органа прибављати подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу 
са законом који уређује општи управни поступак.

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац 
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски 
језик, од стране овлашћеног судског тумача. Уколико је рачун/
предрачун исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу 
пријаве унети вредност опреме у динарској противвредности, 
обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/
предрачуна.

Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга 
документа.

Поступак доношења одлуке је у складу са Пословником.

Поступање с непотпуним пријавама

Члан 8.

Подносиоци непотпуних пријава, ће бити позвани да исте  до-
пуне у року од осам (8) дана од дана пријема позива.

Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претход-
ног става не допуне документацију, пријава ће бити одбачена као 
непотпуна.

Пријаве које су допуњене биће разматране тек након дос-
тављања документације која је тражена позивом из става 1. овог 
члана и сматраће се од почетка уредним..

Комисија ће одбацити:

• Неблаговремене пријаве,
• Недозвољене пријаве,
• Пријаве које су поднела лица која немају право да учест-

вују на конкурсу.

Одлучивање о додели средстава

Члан 9.

Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија), 
коју је именовао покрајински секретар, разматра поднете пријаве 
и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава. 

Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају 
услове на основу достављене документације, у складу с Конкур-
сом и Правилником. У складу с критеријумима, који су дефини-
сани Правилником, формира се бодовна листа на основу које се 
додељују бесповратна средства до утрошка средстава опредеље-
них Конкурсом. 

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца 
пријаве затражи додатну документацију, као и да од пољоприв-
редне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде тражи да изврши контролу реализације предмета 
уговора, посебно у случају рачуна и предрачуна које су издали 
добављачи опреме који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су 
знатно изнад тржишне вредности.

Комисија заседа када процени да су се стекли услови за доно-
шење записника са предлогом одлуке о додели средстава у ком 
ће навести укупан број поднетих пријава са приказом тражених 
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средстава, прихватљиве пријаве са приказом бодова и износа, 
неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима неприхватљи-
вости.

Предлогом одлуке о додели средстава утврђени су појединачни 
износи средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена сред-
ства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства 
нису одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања.

Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на ос-
нову предлога Комисије. 

Одлука се објављује на званичној интернет страни Покрајин-
ског секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Критеријуми за доделу бесповратних средстава

Члан 10.

Комисија даје предлог за доделу средстава на основу поднете 
документације, критеријума и бодова прописаних овим чланом, 
и то према табели:

Критеријум Начин бодовања Бодови

Укупан број бодова 160

Подносилац захтева је лице млађе од 40 година да/не 10/0

Подносилац захтева је жена да/не 10/0

Отежани услови рада у пољопривреди да/не 10/0

Пребивалиште

Град 5

Општина 10

Остала насељена места 15

Власништво поседа (објекти у употреби)

У власништву 20

У закупу 10

Уступљено на коришћење без накнаде 5

 Корисник је сертификован за органску производњу и/или    
производи сировину или готов производ са географским по-
реклом

да/не 10/0

Корисник је задруга или члан задруге да/не 10/0

Корисник је члан  добровољног ватрогасног друштва да/не 10/0

Степен стручне спреме

основна школа 5

средња школа 10

пољопривредни факултет 15

Досадашње коришћење средстава први пут 10

Покрајинског секретаријата за пољопривреду, други пут 5

водопривреду и шумарство три и више пута 0

Оцена одрживости инвестиције неодржива/ниска/средња/висока 0/10/20/40

У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, 
формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна 
средства. Пријаве на Конкурс које остваре мање од 50 бодова не 
улазе у даље разматрање Комисије.

Поступање с пријавама које су одбијене/одбачене или нису у 
потпуности прихваћене

Члан 11.

На основу одлуке Комисија сачињава, а покрајински секретар 
доноси, решење са образложењем и поуком о правном средству 
за подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или 
нису у потпуности прихваћене на основу предлога одлуке.

Право приговора

Члан 12.

Поред наведених лица из члана 10. Правилника, право пригово-
ра има и сваки незадовољни подносилац пријаве, којем су одобрена 
средства на основу одлуке о додели средстава која је објављена на 
званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.

Приговор се улаже покрајинском секретару у року од три (3) 
дана од достављања појединачног решења, односно најкасније у 
року од 7 дана од дана објављивања на веб страни Покрајинског 
секретаријата.

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

Покрајински секретар може да одбаци приговор као неблаго-
времен, недозвољен, поднет од стране неовлашћеног лица, да га 
усвоји у потпуности или делимично или да одбије приговор као 
неоснован.

О приговору се одлучује решењем.

Коначна одлука

Члан 13.

Коначну одлуку доноси Покрајински секретар, на основу доне-
тих решења по основу евентуалних приговора, а која се објављује 
на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.

Уговор о додели средстава

Члан 14.

Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава, по-
крајински секретар у име Покрајинског секретаријата закључује 
уговор о додели средстава с корисником, којим се регулишу пра-
ва и обавезе уговорних страна.

Корисник средстава у обавези је да, приликом потписивања 
уговора са Покрајинским секретаријатом о коришћењу средстава 
– достави регистровану меницу са меничном изјавом, као сред-
ство обезбеђења да опрема неће бити отуђена у року од 5 година.



15. мај 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 22 - Страна 1615

Исплата бесповратних средстава

Члан 15.

Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвести-
ције, односно након што корисник бесповратних средстава уради 
монтажу опреме и достави Секретаријату следећу документацију:

• захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку 
средстава

• оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Спе-
цификација опреме треба да садржи основне карактерис-
тике машина и опреме (подаци исказани у обрасцу прија-
ве морају бити исти као у рачуну);

• отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, 
у складу са посебним прописима, утврђена обавеза изда-
вања отпремнице;

• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско или плаћање картицом може 
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са на-
знаком „чек“ неће се узимати у разматрање);

• фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

• фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима;

• јединствену царинску исправу (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) – не старија од 01.01. 2019. го-
дине;

• оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинста-
ва који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривред-
ном газдинству, прва страна Извода као и остале стране 
извода са подацима о површинама и броју животиња, не 
старији од 30 дана)

Секретаријат путем надлежног сектора може да наложи 
Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине 
да изврши чињенично стање пре инвестиције (нулту контролу) 
као и да се на крају инвестиције утврди чињенично стање реали-
зације инвестиције  (завршну контролу) на терену  достављањем 
извештаја и записника Секретаријату.

Секретаријат може да од пољопривредне инспекције Минис-
тарства пољопривреде, шумарства и водопривреде затражи да 
се изврши контрола реализације предмета уговора, а посебно у 
случају рачуна и предрачуна који су издати од добављача опреме 
који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тр-
жишне вредности.

Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом 
средстава у буџет АП Војводине.

Обавезе корисника средстава

Члан 16.

Корисник бесповратних средстава по Конкурсу дужан је да: 

1. покретну ствар, односно непокретност која је предмет ин-
вестиције за коју је остварио подстицаје, користи у скла-
ду с предвиђеном наменом; 

2. покретну ствар, односно непокретност која је предмет ин-
вестиције за коју је остварио подстицаје, не отуђи и/или 
даје другом лицу на употребу најмање пет година од дана 
исплате подстицаја 

3. сву документацију која је у вези са инвестицијом чува нај-
мање пет година од дана исплате подстицаја.

Корисник средстава по Конкурсу за ког се утврди да није по-
ступао у складу са одредбама Конкурса и уговора, корисник који 
је Покрајинском секретаријату онемогућио да обави контролу, 
односно корисник који је достављао нетачне податке, дужан је да 
врати примљени износ бесповратних средстава с припадајућом 
законском затезном каматом која се обрачунава од дана исплате 
бесповратних средстава до дана враћања средстава.

Праћење извршавања уговора

Члан 17.

 Административну контролу, односно испуњеност обавеза из 
уговора прати и контролише ресорни сектор Покрајинског секре-
таријата. 

Провера стања на терену обавља се и у току пет (5) година на-
кон преноса средстава, осим за опрему чији је век експлоатације 
краћи од годину дана, а прати је овлашћени сектор Покрајинског 
секретаријата, путем извештаја и записника Пољопривредне 
стручне и саветодавне службе АП Војводине с терена. 

Завршне одредбе

Члан 18.

Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу АП Војводине“.

У Новом Саду 10. 05. 2019. године 
Покрајински секретар

др Вук В. Радојевић с.р. 

573.

Na osnovu člana 66. stav 1, tačka 1 Statuta Advokatske komore 
Vojvodine, Skupština Advokatske komore Vojvodine održana 11. 05. 
2019. godine usvojila je i donela

IZMENE I DOPUNE 
STATUTA ADVOKATSKE KOMORE VOJVODINE

I

Briše se član 99. Satuta Advokatske komore Vojvodine .

II

Briše se član 100. Satuta Advokatske komore Vojvodine .

III

U preostalim odredbama Statut Advokatske komore Vojvodine( 
Službeni list APV 36/2012, 23/2013, 52/2015 i 50/2017) ostaje 
neizmenjen.

IV

Ova odluka stupa  na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “ 
Službenom listu AP Vojvodine”.

Predsednik
Advokatske komore Vojvodine

Vladimir Beljanski s.r.
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574.

На основу чл. 33. Закона о јавним предузећима („Службе-
ни гласник РС“ број:15/16) и чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске 
скупштинске oдлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ“, број: 37/14),  Покрајинска влада, на седници одржаној 15. 
маја 2019. године,  д о н е л а   је 

ОДЛУКУ
 О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ

 ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА
 ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

 ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ“,
 ПЕТРОВАРАДИН

Члан 1.

Образује се Комисија за спровођење конкурса за избор дирек-
тора Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин (у дањем 
тексту: Комисија).

Члан 2.

Комисија има председника и три члана.

У Комисију се именују:

за председника:

 – Небојша Војновић, вршилац дужности подсекретара По-
крајинског секретаријата за регионални развој, међуреги-
оналну сарадњу и локалну самоуправу;

за чланове:

 – Павле Почуч, заменик покрајинског секретара за привреду 
и туризам;

 – Саша Стевановић, вршилац дужности помоћника по-
крајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство;

 – Милица Ивковић, виши саветник, начелник Одељења за 
нормативно правне послове, за радне односе и послове 
писарнице у Управи за заједничке послове покрајинских 
органа.

Члан 3.

Једног члана Комисије именује Одбор за пољопривреду 
Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на период од три 
године.

Члан 4.

Задатак Комисије је да спроведе поступак по јавном конкурсу 
за избор директора у складу са законом, да сачини листу са три 
најбоље рангирана кандидата са бројчано исказаним и утврђеним 
резултатима према мерилима прописаним за именовање и исту са 
Записником о спроведеном поступку достави Покрајинском се-
кретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ради 
припреме предлога акта о именовању директора и достављања 
Покрајинској влади, на разматрање и одлучивање.

Члан 5.

Стручне и администартивне послове за потребе Комисије 
обавља Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство.

Члан 6.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-394/2019
Нови Сад, 15. мај 2019. године

 Председник
  Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

575.

 На основу члана 15. став 2. Покрајинске скупштинске одлу-
ке 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 („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 15. маја 2019. 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 2019. 
годину, који је усвојио Управни одбор Покрајинског завода за 
спорт и медицину спорта, на 40. седници одржаној 23. априла 
2019. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-16/2019 
Нови Сад, 15. мај 2019. године 

Председник
  Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

576.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Хрвата („Службени лист АПВ“, број: 7/08 и 6/09), 
члана 32. тачка 9, и чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 15. маја 2019. године,                 
д о н е л а  је

ПОСЕБНИ ДЕО
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Статут Завода за културу војвођанских 
Хрвата, који је донео Управни одбор Завода за културу војвођан-
ских Хрвата, на седници одржаној 12. априла 2019. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-360/2019
Нови Сад, 15. мај 2019. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

577.

На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУз 353/2009), чла-
на 32. тачка 22, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске 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 и 10/2019), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 15. маја 2019. године, д о н е л а  ј е

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 на подручју Општине Апатин, број: 011-5/2019-I, од 28. фе-
бруара 2019. године, коју је донела Скупштина Општине Апатин, 
на седници одржаној 28. фебруара 2019. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-216/2019
Нови Сад, 15. мај 2019. године 

Председник
  Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

578.

  На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУз 353/09), члана 
32. тачка 22, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
а у вези с чланом 104. став 5. и чланом 185. став 1. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број: 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 15. маја 2019. године, д о н е л а  ј е

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 основ-
них школа на територији Општине Чока, број: 016-1/2019-V-XXX, 

од 22. фебруара 2019. године, коју је донела Скупштина Општине 
Чока, на седници одржаној 22. фебруара 2019. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-203/2019
Нови Сад, 15. мај 2019. године 

Председник
  Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

579.

На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУз 353/09), члана 
32. тачка 22, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
а у вези с чланом 104. став 5. и чланом 185. став 1. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број: 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 15. маја 2019. године, д о н е л а  ј е

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 основних школа 
на територији Града Сомбора, број: 61-4/2019-I од 12. фебруара 
2019. године, коју је донела Скупштина Града Сомбора, на седни-
ци одржаној  12. фебруара 2019. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-186/2019
Нови Сад, 15. мај 2019. године 

Председник
  Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

580.

На основу члана 10. став 2. тачка 9. Покрајинске скупштинске 
одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“ („Службени лист 
АПВ“, број: 53/16), члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ“, број: 37/14), а у вези са чл. 107. став 2. и 110. Закона о 
накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, 
број: 95/18), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. маја 2019. 
године, д о н е л а је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о накнадама за коришћење Спе-
цијалног резервата природе  „Горње Подунавље“, коју је донео 
Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, број: 744/V-
11, на седници одржаној 28. фебруара 2019. године. 

II

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

127 Број: 322-142/2019-2
Нови Сад, 15. мај 2019. године 

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р

581.

На основу члана 10. став 2. тачка 9. Покрајинске скупштинске 
одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“ („Службени лист 
АПВ“, број: 53/16), члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ“, број: 37/14), а у вези са чл. 107. став 2. и 110. Закона о 
накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, 
број: 95/18), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. маја 2019. 
године, д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о накнадама за коришћење Спе-
цијалног резервата природе „Делиблатска пешчара“, коју је донео 
Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, број: 744/V-
12, на седници одржаној 28. фебруара 2019. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 322-142/2019-3
Нови Сад, 15. мај 2019. године

Председник
  Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р..

582.

На основу члана 10. став 2. тачка 9. Покрајинске скупштинске 
одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“ („Службени лист 
АПВ“, број: 53/16), члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ“, број: 37/14), а у вези са чл. 107. став 2. и 110. Закона о 
накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, 
број: 95/18), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. маја 2019. 
године, д о н е л а је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о накнадама за коришћење Спе-
цијалног резервата природе „Ковиљско-Петроварадински рит“, 
коју је донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, 
број: 744/V-13, на седници одржаној 28. фебруара 2019. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 322-142/2019-4
Нови Сад, 15. мај 2019. године

Председник
  Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

583.

На основу члана 10. став 2. тачка 9. Покрајинске скупштинске 
одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“ („Службени лист 
АПВ“, број: 53/16), члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ“, број: 37/14), а у вези са чл. 107. став 2. и 110. Закона о 
накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, 
број: 95/18), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. маја 2019. 
године, д о н е л а је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Даје се сагласност на Одлуку о накнадама за коришћење Спе-
цијалног резервата природе  „Багремара“, коју је донео Надзорни 
одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, број: 744/V-14, на сед-
ници одржаној 28. фебруара 2019. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 322-142/2019-5
Нови Сад, 15. мај 2019. године 

Председник
  Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

584.

На основу члана 10. став 2. тачка 9. Покрајинске скупштинске 
одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“ („Службени лист 
АПВ“, број: 53/16), члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ“, број: 37/14), а у вези са чл. 107. став 2. и 110. Закона о 
накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, 
број: 95/18),  Покрајинска влада, на седници одржаној 15. маја  
2019. године, д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Даје се сагласност на Одлуку о накнадама за коришћење Спе-
цијалног резервата природе  „Обедска бара“, коју је донео Надзор-
ни одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, број: 744/V-10, на 
седници одржаној 28. фебруара 2019. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 322-142/2019-1
Нови Сад, 15. мај 2019. године 

Председник
  Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

585.

На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
15. маја 2019. године, д о н е л а   је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Правилник о организацији и системати-
зацији послова Дома за децу и омладину „Мирослав Антић-Ми-
ка“ Сомбор, који је донела директорка Дома за децу и омладину 
„Мирослав Антић-Мика“ Сомбор,   8. марта 2019. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-224/2018-01
Нови Сад, 15. мај 2019. године

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

586.

На основу члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању на-
длежности 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 4. Закона о ученичком и студентском 
стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/2010, 55/2013, 27/18 – 
др. закон и 10/2019), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. 
маја 2019. године, д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Јудит Фелвинц, васпитачица из Суботице, представник из реда 
запослених, разрешава се дужности члана Управног одбора Дома 
ученика средњих школа Суботица, због престанка основа по 
којем је именована.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-244/2019
Нови Сад, 15. мај 2019. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

587.

На основу члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању на-
длежности 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 стан-
дарду („Службени гласник РС”, број: 18/2010, 55/2013, 27/18 – др. 
закон и 10/2019), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. маја 
2019. године, д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Арнолд Тибор, васпитач из Суботице, именује се за члана Уп-
равног одбора Дома ученика средњих школа Суботица, као пред-
ставник из реда запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-159/2019 
Нови Сад, 15. мај 2019. године 

Председник
  Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

588.

На основу члана 61. ст. 12. и 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 , 
113/17, 95/2018 и 31/2019), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 2. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводи-
не за 2019. годину („Службени лист АПВ”, број: 60/18) и у складу 
с 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 15. маја 2019. 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 одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину – од уку-
пно 34.752.246,75 динара (словима: тридесет четири милиона седам 
стотина педесет две хиљаде двеста четрдесет шест динара и 75/100) 
– према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Врста буџетске класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ (у динарима)

Раздео  17 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војво-
дине

Глава   00 00 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине 

Програм 1505 Регионални развој 

Програмска активност/пројекат  5015 Изградња пословног објекта Јавне медијске установе ‚‘Ра-
дио-телевизија Војводине‘‘

Функционална класификација 830 Услуге емитовања и штампања 

Извор финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 
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Економска класификација  451 Субвенције јавним нефинансијким предузећима и органи-
зацијама 34.752.246,75

 4512 Капиталне  субвенције јавним нефинансијким предузећи-
ма и организацијама 34.752.246,75

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17 34.752.246,75

преноси се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајински 
секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска сред-
ства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функ-
ционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласифико-
ване на другом месту, извор финансирања 13 00 Нераспоређен 
вишак прихода из ранијих година, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве.

Годишњи план апропријације и периодично право потрошње 
– квота – из става 1. ове тачке смањује се у оквиру Управе за 
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине за укупно 
34.752.246,75 динара, а у истом износу увећава се апропријација 
текуће буџетске резерве у оквиру Покрајинског секретаријата за 
финансије, на годишњем и периодичном нивоу права потрошње. 

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Упрва 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: 401-3092/2019-2 
Нови Сад, 15. мај 2019. године 

Председник
  Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

589.

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, 
113/17, 95/18 и 31/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину 
(„Службени лист АПВ”, број 60/18), као и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
15. маја 2019. 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 2019. 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 финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобра-
ва се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама, Програм 1201 
Уређење и развој система у области културе и информисања, 
Програмска активност 1001 Уређење и надзор, администрација 
и управљање у области културе, функционална класификација 
820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи 
и примања буџета, повећање на економским класификацијама: 
423 Услуге по уговору – у износу од 2.750.000,00 динара, однос-
но 4235 Стручне услуге – у износу од 2.550.000,00 динара и 4237 
Репрезентација – у износу од 200.000,00 динара, 472 Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета, односно 4727 Накнаде из буџета 
за образовање, културу, науку и спорт – у износу од 510.000,00 
динара и 515 Нематеријална имовина, односно 5151 Нематеријал-

на имовина – у износу од 200.000,00 динара, што износи укупно 
3.460.000,00 динара (словима: три милиона четири стотине шез-
десет хиљада динара и 00/100), а због непланираних средстава за 
реализацију намена из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се 
за 3.460.000,00 динара, а периодично право потрошње – квот а– 
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 апропријација за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, намењено је за: 

 –  спровођење Покрајинске уредбе о поступку за доделу на-
граде Аутономне покрајине Војводине „Михајло Пупин” 
и Покрајинске уредбе о поступку за доделу покрајинских 
признања (за идејно решење дипломе за покрајинско при-
знање, награду и уметнички предмет и за израду уметнич-
ког предмета; новчани део награде „Михајло Пупин” и 
новчани део покрајинских признања за област културе и за 
област уметности и за накнаду за рад чланова комисије за 
доделу покрајинске награде и покрајинских признања) – у 
износу од 1.360.000,00 динара; 

 –  за накнаде члановима радне групе за праћење имплемен-
тације пројекта „Музеј XX века”, односно послове праћења 
активности потребних за реконструкцију објекта РТВ и 
трансформацију постојећег објекта у „Музеј XX века” – у 
износу од 2.100.000,00 динара.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат 
за финансије.

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-182/2019-30 
Нови Сад, 15. мај 2019. године 

Председник
  Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

590.

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, 
113/17, 95/18 и 31/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину 
(„Службени лист АПВ”, број 60/18) као и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
15. маја 2019. године,  д о  н  о  с  и 
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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 2019. 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 финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 13 Покрајинском секретаријату за високо образовање 
и научноистраживачку делатност, Програм 0201 Развој науке и 
технологије, Програмска активност 1012 Подршка развоју науч-
но-истраживачке делатности, функционална класификација 140 
Основно истраживање, извор финансирања 01 00 Општи приходи 
и примања буџета, економска класификација 472 Накнаде за со-
цијалну заштиту из буџета, односно 4727 Накнаде из буџета за 
образовање, културу, науку и спорт у износу од 130.000,00 динара 
(словима: сто тридесет хиљада динара и 00/100), а због неплани-
раних средстава за реализацију намена из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава 
се за  130.000,00 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 секре-
таријат 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 за исплату новчаног дела покрајинског при-
знања у области науке „Милутин Миланковић” за 2018. годину.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, ста-
раће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научно-
истраживачку 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, уко-
лико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-182/2019-31 
Нови Сад, 15. мај 2019. године 

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

591.

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, 
113/17, 95/18 и 31/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину 
(„Службени лист АПВ”, број 60/18), као и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
15. маја 2019. 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 2019. 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 финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно ин-
формисање и односе с верским заједницама, Глава 01 Индирект-
ни корисници у области културе, Програм 1203 Јачање културне 
продукције и уметничког стваралаштва, Програмска активност 
1006 Подршка раду установа у области стваралаштва, функцио-
нална класификација 820 Услуге културе, извор финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, због недовољно планира-
них средстава на апропријацијама за реализацију намене из тачке 
2. овог решења износ од 6.370.000,00 динара (словима: шест мили-
она три стотине седамдесет хиљада динара и 00/100), и то:

 – износ од 2.770.000,00 динара (словима: два милиона седам 
стотина седамдесет хиљада динара и 00/100) на економској 
класификацији 425 Текуће поправке и одржавање, односно 
4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката износ 
од 2.100.000,00 динара (словима: два милиона сто хиљада 
динара и 00/100) и 4252 Текуће поправке и одржавање оп-
реме износ од 670.000,00 динара (словима: шест стотина 
седамдесет хиљада динара и 00/100);

 – износ од 2.250.000,00 динара (словима: два милиона две 
стотине педесет хиљада динара 00/100), на економској 
класификацији 511 Зграде и грађевински објекти, односно 
5114 Пројектно планирање износ од 2.250.000,00 динара 
(два милиона две стотине педесет хиљада динара и 00/100); 

 – износ од 1.350.000,00 динара (словима: један милион три 
стотине педесет хиљада динара и 00/100) на економској кла-
сификацији 512 Машине и опрема, односно 5128 Опрема за 
јавну безбедност износ од 350.000,00 динара (словима: три 
стотине педесет хиљада динара и 00/100) и 5129 Опрема за 
производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема износ 
од 1.000.000,00 динара (један милион динара и 00/100). 

Годишњи план апропријацијa из става 1. ове тачке увећава се 
за 6.370.000,00 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 секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, усмериће се Српском народном позоришту, Нови 
Сад, а намењено је за финансирање отклањања недостатака у сис-
тему заштите од пожара у згради Српског народног позоришта 
и за израду пројеката реконструкције климатизационог система.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат 
за финансије.

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-182/2019-32 
Нови Сад, 15. мај 2019. године 

Председник
  Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р
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592.

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, 
113/17,  95/18 и 31/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину 
(„Службени лист АПВ”, број 60/18), као и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
15. мaja 2019. године, д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. го-
дину 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 Општи приходи и примања буџета, економска 
класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одо-
брава се Разделу 06 Покрајинском секретаријату за образовање, 
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, 
Програм 2004 Средње образовање, Програмска активност 1002 
Подизање квалитета средњег образовања, функционална кла-
сификација 920 Средње образовање, извор финансирања 01 00 
Општи приходи и примања буџета, економска класификација 463 
Трансфери осталим нивоима власти, односно 4631 Текући транс-
фери осталим нивоима власти износ од 226.654,00 динара (сло-
вима: две стотине двадесет шест хиљада шест стотина педесет 
четири динара и 00/100), а због непланираних средстава на апро-
пријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава 
се за 226.654,00 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 секре-
таријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским кла-
сификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Карловачкој 
гимназији, Сремски Карловци, а намењено је за финансирање 
дела трошкова организације VII књижевне олимпијаде.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, уп-
раву и националне мањине – националне заједнице и Покрајин-
ски 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 дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-182/2019-33
Нови Сад, 15. мај 2019. године

Председник
  Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р..

593.

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 
113/17, 95/18 и 31/19), члана 9. ст 3. и 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину 
(„Службени лист АПВ”, број 60/18) као и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
15. мaja 2019. 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 2019. 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 финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 09 Покрајинском секретаријату за социјалну полити-
ку, демографију и равноправност полова, Програм 0902 Социјал-
на заштита, Програмска активност 1014 Развој услуга социјалне 
заштите – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ, функ-
ционална класификација 090 Социјална заштита накласификова-
на на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и 
примања буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери оста-
лим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим нивои-
ма власти, износ од 7.969.450,00 динара (словима: седам милиона 
девет стотина шездесет девет хиљада четристо педесет 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 7.969.450,00 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 одобрног 
обима расхода и издатака (квоте) за оређени период који утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за социјалну политику, демографију и равноправност по-
лова, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, усмериће се Геронтолошком центру Нови Сад, 
Нови Сад, за финансирање набавке опреме за смештај корисника 
Дома за заштиту одраслих и старих лица у Футогу.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за социјалну политику, де-
мографију и равноправност полова и Покрајински секретаријат 
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова преу-
зеће 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: 401-182/2019-34
Нови Сад, 15. мај 2019. године

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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594.

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 
113/17, 95/18 и 31/19), члана 9. ст 3. и 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину 
(„Службени лист АПВ”, број 60/18) као и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада , на седници одржаној 
15. маја 2019. године,   д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. 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 финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 03 Покрајинска влада,  Програм 2102 Подршка раду 
Владе, Програмска активност 1001 Организација, редован рад и 
одлучивање, функционална класификација 111 Извршни и зако-
нодавни органи, извор финансирања 01 00 Општи приходи и при-
мања буџета, економскa класификацијa 423 Услуге по уговору,  
4239 Остале опште услуге, износ од  700.000,00 динара (словима: 
седам стотина хиљада динара и 00/100). 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава 
се за 700.000,00 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 издата (квоте) за оређени период који утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Повећање апропријације из тачке 1. овог решења одобрава 
се за финансирање трошкова услуга поводом Дана обележавања 
Мајске скупштине и уручења покрајинских признања „Павле Јо-
вановић” и „Милутин Миланковић”, а због недовољно планира-
них средстава на апропријацији за реализацију ове намене.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Секретаријат Покрајинске владе и Покрајински секре-
таријат 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.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-182/2019-35
Нови Сад, 15. мај 2019. године

Председник
  Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

OGLASNI DEO

595.

На основу члана 11. раздео 13, члана 20, 21, 22. став 4., чла-
на 24, 25. и 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2019. годину (‚‘Службени лист 
АПВ‘‘, број: 60/2018) и члана 3. Правилника о критеријумима за 
финансирање пројекатa који се бави истраживачко-уметничким 
стваралаштвом у пољу уметности c територије АП Војводине, 
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистра-
живачку делатност расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
 ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 КОЈИ СЕ БАВЕ ИСТРАЖИВАЧКО-УМЕТНИЧКИМ
 СТВАРАЛАШТВОМ У ПОЉУ УМЕТНОСТИ,  

С ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ  
У 2019. ГОДИНИ

1. 

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-
траживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат) финанси-
раће пројекте за развој науке, ради повећања научноистраживач-
ких капацитета унапређивања стваралаштва у пољу уметности, 
које подносе акредитоване високошколске установе које обављају 
научноистраживачку делатност, и које имају акредитован сту-
дијски програм из поља уметности с територије АП Војводине, 
у складу са Законом о научноистраживачкој делатности. Фи-
нансијска средства за ову намену предвиђена су буџетом АП 
Војводине, а обим средстава утврђује се финансијским планом 
Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистра-
живачку делатност.

Приоритетне области истраживања:

 – примењене уметности (науке о примењеним уметностима; 
примењено стваралаштво и дизајн);

 – музичка уметност (науке о музичкој уметности; музичко 
стваралаштво; музичко извођаштво);

 – ликовне уметности (науке о ликовним уметностима; ли-
ковно стваралаштво); 

 – драмске уметности (науке о драмским уметностима; драм-
ско и аудио визуелно стваралаштво);

 – примењене области из научног истраживања примењеног 
на интердисциплинарне области у којима

 – постоји уметничка компонента: пројекти из области реста-
урације и конзервације (очување културног наслеђа),

 – архитектура (истраживање архитектонског стваралаштва).

За ове намене, финансијским планом Секретаријата планирано 
је да се издвоји укупно 6.000.000,00 динара, при чему је максима-
лан износ по пројекту – 500.000,00 динара.

2.

Финансијске обавезе реализоваће се у складу с могућностима 
буџета АП Војводине.

3. 

Конкурс је отворен од датума расписивања конкурса до 17. јуна 
2019. године.

4. 

Пријаву с предлогом пројекта подносе акредитоване високош-
колске установе које обављају научноистраживачку делатност, и 
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које имају акредитован студијски програм из поља уметности с 
територије АП Војводине, у складу са Законом о научноистражи-
вачкој делатности, уз сагласност наставно-научног већа. Уколико 
реализација пројекта подразумева учешће више институција, уз 
пријаву се доставља сагласност наставно-научног већа свих учес-
ница на пројекту. 

Рок за реализацију пројекта јесте најдуже 12 месеци.

Пријаве и потребна документација подносе се у затвореној ко-
верти, с назнаком „за учешће на јавном конкурсу за финансирање 
пројеката који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом 
у пољу уметности”, на адресу: 

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-
траживачку делатност.

Булевар Михајла Пупуна 16
21108 Нови Сад
Образац пријаве може се преузети на интернет страници Се-

кретаријата (http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs) и дос-
тавља се у два примерка и у електронској форми.

На поменутој интернет страници налази се и текст Правилника 
о критеријумима за финансирање пројеката који се баве истражи-
вачко-уметничким стваралаштвом у пољу уметности.

Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу с јав-
ним конкурсом и Правилником о критеријумима за финансирање 
пројеката који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом 
у пољу уметности.

Контакт особа за додатне информације:

Данијела Доведeн
број телефона: 021/487-45-50
имејл: danijela.culic@vojvodina.gov.rs 

596.

На основу члана 5. Покрајинске скупштинске одлуке о доде-
ли буџетских средстава за финансирање и суфинансирање про-
грамских активности и пројеката у области основног и средњег 
образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној по-
крајини Војводини («Службени лист АПВ“, број 14/15 и 10/17) и 
члана 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Сл. лист АП Војводине“, бр. 37/2014, 54/2014 - др. Одлу-
ка, 37/16 и 29/17), покрајински секретар  расписује:

КОНКУРС
  ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА

 ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА - НАБАВКЕ 
ДОДАТНИХ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА

 ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
 И ИНВАЛИДИТЕТОМ

 У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА
 СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ
 АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине-национале заједнице (у даљем тексту: Се-
кретаријат) у оквиру свог раздела издваја 4.000.000,00 динара за 
подизање квалитета основног образовања, путем финансирања 
набавке додатних наставних средстава за ученике са сметњама 
у развоју и инвалидитетом у основним школама.  Од укупно  
4.000.000,00 динара, додељује се по 40.000,00 динара за набаку 
комплета додатних наставних средстава за све образовне предме-
те (осим страног језика) и за све разреде основне школе.

УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Подносиоци захтева 

Право на доделу средстава имају основне школе и школе за об-
разовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, чији је 

оснивач република, аутономна покрајина или јединица локалне 
самоуправе, а које имају седиште на територији АП Војводине. 

2. Критеријуми расподеле средстава

Приликом одређивања висине средстава, примењују се следећи 
критеријуми: 

• број ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом,
• број наставника који раде са ученицима са сметњама у 

развоју и инвалидитетом,
• оправданост  у смислу даљег подизања квалитета осно-

вног образовања.

НАЧИН АПЛИЦИРАЊА 

Пријава се подноси у писаној форми, на јединственом обрасцу 
који се објављује на интернет страници Секретаријата. Једно 
правно лице у оквиру једне пријаве може конкурисати за више 
комплета додатних наставних средстава. 

Уз пријаву на Конкурс, подноси се следећа документација:

1. понуда за набавку додатних наставних средстава са до-
казом да су одабрана наставна средства одобрена од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, 
односно Завода за унапређивање  образовања и васпитања,

Комисија неће разматрати:

 - непотпуне пријаве, 
 - неблаговремене пријаве, 
 - недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране лица која су 

неовлашћена и субјеката који нису предвиђени конкурсом),
 - пријаве које се не односе на конкурсом предвиђене намене. 

ОДЛУЧИВАЊЕ О ЗАХТЕВИМА И НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

О додели средстава корисницима одлучује покрајински се-
кретар надлежан за послове образовања на предлог Комисије за 
спровођење конкурса, која разматра пристигле захтеве. Секре-
таријат задржава право да од подносиоца захтева, по потреби, 
затражи додатну документацију или информације. 

Резултати конкурса се објављују на  интернет страници Секре-
таријата.

Рок за подношење пријава на конкурс је 24. мај 2019. године.

Пријаве са потребном документацијом се подносе на адресу: По-
крајински секретаријат за образовање, прописе, управу и нацио-
налне  мањине-национале заједнице - „Конкурс за финансирање 
подизања квалитета основног образовања - набавке додатних на-
ставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидите-
том у основним школама са седиштем на територију АП Војводине 
у 2019. години“, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.

Образац упитника се може преузети од 15. маја 2019. годи-
не на званичној Web презентацији Секретаријата : www.puma.
vojvodina.gov.rs .

Додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу се 
добити  на телефон 021/487-4867 и 021/487-4512.

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш,с.р.)

597.

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ“, 
брoj 60/18) у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о Про-
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граму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за 
развој села на територији АП Војводине у 2019. години („Служ-
бени лист АПВ“, број 60/18) и Пословником о раду комисије за 
израду конкурса и правилника и поступања по конкурсима рас-
писаних у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство, Покрајински секретаријат за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту:Покрајински 
секретаријат) расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

 ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
 НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА

 И  ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА 
КОНУРЕНТНОСТИ

 У СМИСЛУ ДОДАВАЊА ВРЕДНОСТИ КРОЗ ПРЕРАДУ  
МЛЕКА

И МЕСА НА ГАЗДИНСТВИМА
 У АП ВОЈВОДИНИ 2019 .ГОДИНИ

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ конкурса je побољшање квалитета млека  и меса, по-
већање сточног фонда, упосленост чланова домаћинстава која 
се баве сточарском производњом, проширење асортимана новим 
производима, брендирање производа и повећање животног стан-
дарда на селу.

Предмет конкурса је суфинансирање потребне нове опреме у 
области производње и прераде меса и млека.

2. ВИСИНА И НАМЕНА  ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА:

За реализацију Конкурса предвиђен је укупан износ дo 
20.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом Кон-
курсу утврђују се у износу до 50 % од прихватљивих трошкова 
инвестиције.

За подносиоце пријава: жене предузетнице и жене оснивачице 
правног лица, предузетнике и правна лица чија је инвестиција на 
подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, оснивач 
правног лица млађи од 40 година, бесповратна средства за подрш-
ку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60 % од 
укупних прихватљивих трошкова ивестиције. 

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза 
на додату вредност (ПДВ) 

У случају да правно лице има више оснивача и уколико је само 
један оснивач старији од 40 години, а други млађи, бесповратна 
средства утврђују се у износу до 50% од прихватљивих трошкова 
инвестиције.

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
не може прећи 2.000.000,00 динара, односно 2.200.000,00 дина-
ра за подносиоце пријава: жене предузетнице и жене оснивачице 
правног лица, предузетнике и правна лица чија је инвестиција на 
подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, оснивач 
правног лица млађи од 40 година.

Минималан износ бесповратних средстава по једној прија-
ви износи 200.000,00 динара, односно у разматрање ће бити 
узете пријаве чија је вредност инвестиције једнака или већа од 
400.000,00 динара.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање 
бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реали-
зоване након 01.01.2019. године.

Суфинансираће се следеће инвестиције:

Сектор млеко:

• Набавка опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и 
паковање млека и производа од млека 

Сектор месо:

• Набавка опреме за сакупљање, пријем, чување/складиштење 
(хлађење), уклањање и прераду споредних производа живо-
тињског порекла који нису за исхрану људи 

• Набавка опреме и уређаја за расецање, обраду, прераду, па-
ковање и означавање меса и уситњеног меса, полупроизвода 
од меса, машински сепарисаног меса и производа од меса 

• Набавка опреме и уређаји за хлађење, пастеризацију и стери-
лизацију меса и производа од меса 

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по кон-
курсу и за једну врсту производње (прерада меса или прерада 
млека).

3. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

1. предузетник носилац регистрованог комерцијалног поро-
дичног пољопривредног газдинства.

2. правно лице: - привредно друштво носилац регистрова-
ног комерцијалног пољопривредног газдинства.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар пољоприв-
редних газдинстава и да се налази у активном статусу;

2. Подносилац пријаве мора имати седиште на територији једи-
нице локалне самоуправе са територије АП Војводине, с тим 
што и место реализације инвестиције мора бити на територији 
јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине;

3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о 
накнадама за одводњавање/наводњавање закључно са 31.12. 
2018. годином;

4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске оба-
везе од стране надлежног органа јединице локалне самоупра-
ве, закључно са 31. 12. 2018. годином;

5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по уго-
ворима о закупу пољопривредног земљишта у државној 
својини, закључно са 31.12. 2018. годином, уколико је корис-
ник истог; 

6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев 
не сме користити подстицаје по неком другом основу (суб-
венције, подстицаји, донације) за исту намену, односно иста 
инвестиција не сме бити предмет другог поступка за ко-
ришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с посебним 
прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим 
пољопривредним газдинствима;

7. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних 
обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривре-
ду, водопривреду и шумарство, као ни према Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније 
потписаних уговора; 

8. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да предста-
вљају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о привред-
ним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11 и 99/11 и 
83/14, 5/15, 44/2018 и 95/2018);

9. Подносилац пријаве-предузетник и правно лице мора бити 
регистровано у Агенцији за привредне регистре; 

10. Према подносиоцу пријаве- правном лицу не сме бити покре-
нут поступак стечаја и/или ликвидације; 

11. Подносилац пријаве - правно лице мора бити разврстано 
у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се 
уређује рачуноводство; 

12. Да инвестицију која је предмет захтева за остваривање права 
на подстицаје реализује у објекту који користи на основу пра-
ва својине или на основу права закупа, односно уступања на 
коришћење без накнаде, у периоду од најмање пет година по-
чев од календарске године за коју подноси захтев за оствари-
вање права на подстицаје. 
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Специфични услови за учешће на конкурсу

• за прераду млека: 
 –  пољопривредна газдинства која недељно прераде макси-

мално 5.000 литара сировог млека, односно годишње мак-
симално 250.000,00 литара;

 –  пољопривредна газдинства морају имати ОДОБРЕН ОБЈЕ-
КАТ у складу са Правилником о малим количинама при-
марних производа које служе за снабдевање потрошача, 
подручју за обављање тих делатности као и одступања која 
се односе на мале субјекте у пословању храном животињс-
ког порекла“ („Службени гласник РС“, број 111/17).

• за прераду меса: 
 –  пољопривредна газдинства која недељно прераде мак-

симум 2000 килограма, односно годишње максимално 
100.000 килограма производа од меса;

 –  пољопривредна газдинства морају имати ОДОБРЕН ОБЈЕ-
КАТ у складу са Правилником о малим количинама при-
марних производа које служе за снабдевање потрошача, 
подручју за обављање тих делатности као и одступања која 
се односе на мале субјекте у пословању храном животињс-
ког порекла“ („Службени гласник РС“, број 111/17).

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен до 30. 05. 2019.

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1. читко попуњен образац пријаве;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична кар-

та носиоца регистрованог пољопривредног газдинства или 
овлашћеног лица у правном лицу;

3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава 
који издаје Управа за трезор(подаци о пољопривредном га-
здинству, прва страна Извода као и остале стране извода не 
старији од 30 дана);

4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање 
(потврда ЈВП „Воде Војоводине“) закључно са 31.12.2018. го-
дине за подносиоца пријаве;

5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама закључно 
са 31.12.2018. године за подносиоца пријаве (издато од стра-
не надлежног органа јединице локалне самоуправе пребива-
лишта, односно седишта подносиоца пријаве, као и надлеж-
ног органа локалне самоуправе где се налази предметна ин-
вестиција, уколико се предметна инвестиција налази на тери-
торији друге локалне самоуправе, на територији АПВ);

6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп пољоприв-
редног земљишта у државној својини (потврда надлежног ор-
гана, или фотокопија уговора са Министарством пољопривре-
де, шумарства и водопривреде и доказ o извршеном плаћању).

7. за инвестиције које су преко 300.000,00 динара, може се под-
нети предрачун са спецификацијом опреме, а коначан ориги-
нал рачун мора бити идентичан предрачуну по износу, специ-
фикацији и добављачу опреме;

8. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције са специ-
фикацијом опреме која садржи основне карактеристике кон-
струкције и опреме (подаци исказани у обрасцу  пријаве мо-
рају бити исти као у рачуну);

9. отпремницу за набавку предметне инвестиције;
10. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то из-

вод оверен од стране банке, а у случају када је извршено гото-
винско или плаћање картицом може доставити само фискални 
исечак (фискални рачуни са назнаком „чек“ неће се узимати у 
разматрање);

11. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна инвести-
ција набављена путем кредита;

12. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено 
важећим прописима;

13. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац пријаве 
директни увозник) – не старија од 01.01. 2019. године;

14. фотокопија дипломе о стеченом образовању;
15. ако је члан задруге- доставити потврду о чланству; 

16. извод из катастра непокретности, односно извод из земљиш-
них књига ако није успостављен катастар непокретности, за 
објекат у којем се реализује инвестиција а који се налази у 
својини подносиоца захтева;

17. уговор о закупу на најмање 5 година трајања почев од календар-
ске године за коју подноси захтев остваривање права на подсти-
цаје уколико се реализује инвестиција у објекту који је у закупу;. 

18. ако је члан добровољног ватрогасног друштва-доставити по-
тврду о чланству;

19. уколико је подносилац пријаве сертификован - доставити ко-
пију сертификата за органску производњу или сертификат о 
заштићеном географском пореклу;

20. Решење о ОДОБРЕЊУ ОБЈЕКТА у складу са Правилником о 
малим количинама примарних производа које служе за снаб-
девање потрошача, подручју за обављање тих делатности као 
и одступања која се односе на мале субјекте у пословању хра-
ном животињског порекла издато од Министартва пољоприв-
реде, шумарства и водопривреде- Управе за ветерину

21. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским иденти-
фикационим бројем;

22. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над прав-
ним лицем није покренут поступак стечаја и/или ликвидације;

23. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је правно 
лице разврстано у микро или мало правно лице, у складу са За-
коном о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/2013).

Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је сас-
тавни део пријаве о томе да ли ће документацију наведену под 
тачкама 3, 4, 5  прибавити сам или ће Покрајински секретаријат 
по службеној дужности од надлежних органа прибављати подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу 
са законом који уређује општи управни поступак.

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац 
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски 
језик, од стране овлашћеног судског тумача. Уколико је рачун/
предрачун исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу 
пријаве унети вредност опреме у динарској противвредности, 
обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/
предрачуна.

Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга 
документа.

Поступак доношења одлуке је у складу са Пословником.

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са 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 за доделу бесповратних средстава за опре-
мање сточарских фарми у АП Војводини у 2019.години.

8. ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвести-
ције, односно након што корисник бесповратних средстава уради 
монтажу опреме и достави Секретаријату следећу документацију:

• захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку сред-
става

• оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Специ-
фикација опреме треба да садржи основне карактеристике 
машина и опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве мо-
рају бити исти као у рачуну);

• отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, у 
складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања 
отпремнице;

• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то из-
вод оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице 
извршило готовинско или плаћање картицом може доста-
вити само фискални исечак (фискални рачуни са назнаком 
„чек“ неће се узимати у разматрање);
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• фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна инвес-
тиција набављена путем кредита;

• фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима;

• јединствену царинску исправу (уколико је подносилац прија-
ве директни увозник) – не старија од 01.01. 2019. године;

• оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава 
који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном га-
здинству, прва страна Извода као и остале стране извода са 
подацима о површинама и броју животиња, не старији од 
30 дана)

Секретаријат путем надлежног сектора може да наложи 
Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине 
да изврши чињенично стање пре инвестиције (нулту контролу) 
као и да се на крају инвестиције утврди чињенично стање реали-
зације инвестиције  (завршну контролу) на терену  достављањем 
извештаја и записника Секретаријату.

Секретаријат може да од пољопривредне инспекције Минис-
тарства пољопривреде, шумарства и водопривреде затражи да 
се изврши контрола реализације предмета уговора, а посебно у 
случају рачуна и предрачуна који су издати од добављача опреме 
који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тр-
жишне вредности.

Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом 
средстава у буџет АП Војводине.

9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

 Пријаву на Конкурс с траженом документацијом достављати 
ПОШТОМ НА АДРЕСУ:
Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина број 16
с назнаком:
„КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

ПРЕРАДУ МЛЕКА И МЕСА У 2019.ГОДИНИ”
или лично на писарници покрајинских органа управе у згради 

Покрајинске владе АП Војводине, сваког радног дана од 9.00 до 
14.00 часова.

10 КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације можете добити путем телефона: 
021/4881-852 од 10-12 часова

10.1. ПОДАЦИ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕК-
ТРОНСКОЈ ФОРМИ

Текст конкурса, образац пријаве и Правилник могу се преузе-
ти на веб-сајту Покрајинског секретаријата за пољоривреду, водо-
привреду и шумарство АП Војводине: 

http://www.psp.vojvodina.gov.rs
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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

ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

572. Правилник за доделу подстицајних средстава за по-
бољшање сточарске производње на пољопривред-
ним газдинствима и економске активности у циљу 
подизања конурентности у смислу додавања вредно-
сти кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП 
Војводини 2019. години;

АДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ

573. Измене и допуне Статута Адвокатске коморе Војво-
дине;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

574. Одлука о образовању Комисије за спровођење кон-
курса за избор директора Јавног предузећа „Војво-
динашуме“, Петроварадин;

575. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
финансијског плана Покрајинског завода за спорт и 
медицину спорта за 2019. годину;

576. Решење о давању сагласности на Статут Завода за 
културу војвођанских Хрвата;

577. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи 
јавних основних школа на подручју Општине Апа-
тин;

578. Решење о давању сагласности на Одлуку о мре-
жи јавних основних школа на територији Општине 
Чока;

579. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи 
основних школа на територији Града Сомбора;

580. Решење о давању сагласности на Одлуку о накна-
дама за коришћење Специјалног резервата природе 
„Горње Подунавље“;

581. Решење о давању сагласности на Одлуку о накна-
дама за коришћење Специјалног резервата природе 
„Делиблатска пешчара“;

582. Решење о давању сагласности на Одлуку о накна-
дама за коришћење Специјалног резервата природе 
„Ковиљско – Петроварадински рит“;

583. Решење о давању сагласности на Одлуку о накна-
дама за коришћење Специјалног резервата природе 
„Багремара“;

584. Решење о давању сагласности на Одлуку о накна-
дама за коришћење Специјалног резервата природе 
„Обедска бара“;

585. Решење о давању сагласности на Правилник о орга-
низацији и систематизацији послова Дома за децу и 
омладину „Мирослав Антић - Мика“ Сомбор;

586. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома 
ученика средњих школа Суботица;

587. Решење о именовању члана Управног одбора Дома 
ученика средњих школа Суботица;

588. Решење о преносу средстава у текућу буџетску ре-
зерву број: 401-3092/2019-2;

589. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-182/2019-30;

590. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-182/2019-31;

591. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-182/2019-32;

592. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-182/2019-33;

593. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-182/2019-34;

594. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-182/2019-35;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ

595. Јавни конкурс за финансирање пројеката који се баве 
истраживачко – уметничким стваралаштвом у пољу 
уметности, с територије АП Војводине у 2019. годи-
ни;

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

596. Конкурс за финансирање подизања квалитета осно-
вног образовања – набавке додатних наставних сред-
става за ученике са сметњама у развоју и инвалиди-
тетом у основним школама са седиштем на терито-
рији АП Војводине у 2019. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

597. Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољ-
шање сточарске производње на пољопривредним га-
здинствима и  економске активности у циљу поди-
зања конурентности у смислу додавања вредности 
кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП 
Војводини 2019. години;
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