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На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 
– др. одлука, 37/16 и 29/17) у вези с Покрајинском скупштин-
ском одлуком о годишњем програму коришћења средстава из 
Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 
2019. годину („Службени лист АПВ”, брoj 60/18 и 40/19-реба-
ланс) и у вези с Пословником о раду комисија за израду кон-
курса и правилника и поступање по конкурсима расписаним у 
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство, покрајински секретар за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство доноси

II ПРАВИЛНИК
О  ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ,
САНАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

ВОДНИХ ОБЈЕКАТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Опште одредбе

Члан 1.
 
II Правилником о додели средстава за суфинансирање из-

градње, санације и реконструкције водних објеката у јавној своји-
ни за 2019. годину (у даљем тексту: Правилник) прописује се на-
мена средстава, поступак додељивања средства, критеријуми за 
доделу средстава и друга питања значајна за реализацију актив-
ности из Годишњег програма коришћења средства из буџетског 
фонда за воде Аутoномне покрајине Војводине за 2019. годину (у 
даљем тексту: Програм) „Суфинансирање изградње, санације и 
реконструкције водних објеката у јавној својини у 2019. години” 
(тачка II, подтачка 1.1. Програма).

Програм из става 1. овог члана саставни је део Покрајинске 
скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средстава 
из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2019. 
годину („Службени лист АПВ”, брoj 60/18 и 40/19), а Покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у 
даљем тексту: Секретаријат) задужен је за његову реализацију.

Висина и начин доделе средстава

Члан 2.

Укупан износ средстава који се додељује по Правилнику и Кон-
курсу за доделу средстава за суфинансирање изградње, санације 
и реконструкције водних објеката у јавној својини у 2019. години 
(у даљем тексту: Конкурс) јесте до 120.259.349,98 динара. 

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

Бесповратна средства за изградњу, санацију или реконструк-
цију водних објеката у јавној својини по овом конкурсу утврђују 
се у износу до 80% од укупно прихватљивих трошкова. Преоста-
ли износ обезбеђује корисник средстава.

Јединице локалних самоуправа по овом конкурсу могу подне-
ти једну пријаву/пројекат за изградњу, санацију или реконструк-
цију водних објеката у јавној својини.  

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

Пријаве на конкурс подносе закључно са 11.10.2019. године.

Документација поднета на Конкурс се не враћа.

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

Намене за које се могу користити средства

Члан 3.

- изградњу, санацију или реконструкцију водних објеката у 
јавној својини, као што су постројења за припрему воде за пиће, 
пумпне станице, резервоари, јавне водоводне мреже, магистрал-
ни цевоводи до насеља или индустрије, набавка и уградња цево-
водне арматуре и електромашинске опреме у наведеним објекти-
ма, као и бушење и опремање бунара.
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Средства која се додељују по Конкурсу не могу се користити за:

- набавку опреме и делова опреме као резервних делова;
- набавку половне, недекларисане опреме и делове;
- плаћања пореза, судских и царинских трошкова;
- накнада за зараде;
- непредвиђене и накнадне радове.

Корисници средстава

Члан 4.

Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоупра-
ве с територије Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: 
Корисници средстава), за потребе својих месних заједница, јав-
них предузећа, јавних комуналних предузећа и привредних 
друштава која врше поверене послове из области комуналне – во-
допривредне делатности, а чији су оснивачи локалне самоуправе.  

Услови за учешће на конкурс

Члан 5.

Корисници средстава или месне заједнице, јавна предузећа, 
јавна комунална предузећа и привредна друштава која врше пове-
рене послове из области комуналне – водопривредне делатности 
а за чије потребе Корисници средстава аплицирају на Конкурс, 
морају имати измирене обавезе за водне накнаде за коришћење 
водног добра и за испуштену воду, а закључно са 31.12.2018. го-
дине, или потписан репрограм дуга или споразум о одлагању 
плаћања дуга. Уколико корисник средстава није обвезник нак-
наде, треба доставити оверену изјаву да није задуживан по том 
основу. Образац изјаве може се преузети с веб-странице: www.
psp.vojvodina.gov.rs и прилагодити називу корисника средстава.

Потребна документација којом се доказује испуњеност услова за 
учешће на конкурсу

Члан 6.

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

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

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

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

4. изјава председника општине/градоначелника којом – 
под пуном кривичном и материјалном одговорношћу – 
гарантује да за пројекте за које се конкурише није покре-
нут поступак јавне набавке радова и да није већ закљу-
чен уговор о извођењу радова.

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

6. извод из пројекта за грађевинску дозволу, односно из 
главног пројекта, израђеног по Закону о планирању и из-
градњи, односно у складу са Правилником о садржини, 
начину и поступку израде и начин вршења контроле тех-
ничке документације према класи и намени објекта; 

7. предмер и предрачун радова оверен од стране одговор-
ног пројектанта; 

8. уколико се радови за које се конкурише изводе по фаза-
ма, а само за поједине фазе подноси пријава, потребно је 
посебно назначити радове за које се средства траже, са 
исказаним укупним предмером и предрачуном и посеб-
но исказаним предмером и предрачуном за фазу/фазе за 
коју се подноси пријава;

9. изјава председника општине/градоначелника о томе да 
за фазу за коју се траже средстава раније нису Покрајин-
ска влада или други извори финансирања додељивали 
средства; 

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

11. за реконструкцију објеката на који се примењује члан 
145. Закона о планирању и изградњи, уместо документа-
ције утврђене т. 6. и 7. овог конкурса, приложити доку-
ментацију у складу с поменутим законом – решење којим 
се одобрава извођење радова и идејни пројекат; 

12. за набавку, замену и уградњу опреме (бунара, постројења 
за припрему воде за пиће, пумпних станица водовода), за 
које се примењује члан 145. Закона о планирању и из-
градњи, а у вези с чл. 2 став 1 тачка 35. – санација, прило-
жити документацију у складу с поменутим законом – ре-
шење којим се одобрава извођење радова и идејни проје-
кат и приложити предрачун за опрему; 

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

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

Поступање са непотпуним  пријавама

Члан 7.

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 одбијена као 
непотпуна.

Пријаве које су допуњене биће разматране тек након дос-
тављања документације која је тражена позивом из става 1. овог 
члана.

Комисија неће разматрати пријаве:

• које су поднела лица која немају право да учествују на 
Конкурсу;

• које су поднете  након истека рока који је прописан Кон-
курсом;

• које су поднете за инвестиције које нису предмет Кон-
курсa.

Одлучивање о додели средстава

Члан 8.

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 .

Комисија има право да заседа, када процени да су се стекли ус-
лови за доношење записника са предлогом одлуке о додели сред-
става у ком ће навести укупан број поднетих пријава са приказом 
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тражених средстава, прихватљиве пријаве са приказом бодова и 
износа, неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима непри-
хватљивости.

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 и бодови за доделу средстава

Члан 9.

р.б. Критеријуми Максимум бодова

1.

Степен обезбеђености сопствених средстава, докази о обезбеђености средстава за изградњу објеката/набавку 
опреме укључујући и одлуке надлежних органа и институција које учествују у финансирању изградње објеката/
набавке опреме  за водне објекте у јавној својини

До 20% 5

20,1–30% 10

30,1–40% 15

Преко 40% 20

2.
Захтеви који се односе на седиште града или општине  5

Захтеви који се односе на насеље које није седиште општине, односно града  10

3.
Постојећа проблематика у снабдевању водом (стварне потребе: хитност решавања 

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

10

4.

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

> 100 % 5

80 – 100 % 10

60 – 80 % 15

≤ 60 % 20

5.

Степен значаја пројекта, сврсисходност и очекивани ефекти пројекта

Низак 10

Средњи 20

Висок 40

                    Укупно :                                       100

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

Члан 10.

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 пријаве на основу предлога одлу-
ке.

Право приговора

Члан 11.

Поред наведених лица из члана 11. Правилника, право пригово-
ра има и сваки незадовољни подносилац пријаве коме су одобрена 
средства на основу Одлуке о додели средстава која је објављена 
на званичној интернет страни Покрајинског секретријата. 

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

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

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

О приговору одлучује се решењем. 

Коначна одлука

Члан 12.

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

Уговор о додели средстава

Члан 13.

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

Средства ће се исплаћивати у више фаза и то:

• средства у вредности 80% од додељеног износа биће пре-
нета након потписивања уговора и достављања регистрова-
не менице, а у складу с приливом средстава у буџет АПВ; 
остатак средстава биће исплаћиван по правдању уплаћеног 
аванса, а по испостављеним привременим ситуацијама и 
окончаној ситуацији, у сразмери која је утврђена уговором; 
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• корисник средстава дужан је да покрене поступак јавне 
набавке у року од 30 дана од дана закључења уговора, 
као и да о томе достави доказ даваоцу средстава – ре-
шење о образовању комисије за јавну набавку и одлуку о 
покретању поступка јавне набавке;

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

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

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

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

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

• корисник средстава дужан је да додељена средства иско-
ристи до 30.06.2020. године

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

Праћење реализације уговора

Члан 14

Контролу реализације уговорених обавеза спроводи Сектор за 
водопривреду. 

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

Завршне одредбе

Члан 15.

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

Дана:  27.09.2019.
Покрајински секретар

др Вук В. Радојевић, с.р.

1044.

На основу члана 14. Одлуке о оснивању Покрајинског завода 
за равноправност полова („Сл. лист АП Војводине“ бр.14/04 и бр. 
3/06) и члана 17. Статута Покрајинског завода за равноправност 
полова, Управни одбор Покрајинског завода за равноправност по-
лова доноси

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К
О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ

БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
БРАЧНИМ ПАРОВИМА

НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 
ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА

СА ОКУЋНИЦОМ 

Члан 1.

Овим Правилником утврђују се услови и поступак за доделу 
бесповратних средстава брачним паровима на територији АП 
Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом из буџета Заво-
да за равноправност полова (у даљем тексту: Завод) и избор брач-
них парова, односно ванбрачних партнера (у даљем тексту: Учес-
ници конкурса) којима ће бити додељена бесповратна средства за 
куповину сеоских кућа са окућницом на територији АП Војводине.

Члан 2.

Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима 
на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућ-
ницом (у даљем тексту: Конкурс), расписује се на основу одлу-
ке директора/директорке Завода и објављује на сајту Завода и у 
Службеном листу АП Војводине.

Одлука из става 1. овог члана обавезно садржи:

1. укупан обим средстава која се додељују;
2. рок за подношење пријаве на Конкурс.

Члан 3.

Услови за доделу бесповратних средстава брачним паровима 
на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућ-
ницом из члана 2. овог Правилника односе се на утврђивање ис-
пуњености услова Учесника конкурса.

Учесници конкурса могу бити брачни парови и ванбрачни 
партнери који кумулативно испуњавају следеће услове:

1. да један од супружника/ванбрачних партнера није ста-
рији од 40 година живота у моменту подношења пријаве 
на Конкурс; 

2. да имају пребивалиште на територији АП Војводине;
3. супружници који су у брачној заједници у моменту под-

ношења пријаве, односно ванбрачни партнери са трај-
нијом заједницом живота (у складу са Законом);

4. да нису власници или сувласници било какве непокрет-
ности на територији Републике Србије и да исту нису 
отуђили у претходних 5 година од дана објављивања 
Конкурса; 

5. да је барем један од супружника, односно ванбрачних парт-
нера у радном односу. Уколико је Учесник конкурса у рад-
ном односу на одређено време, радни однос мора да траје 
најмање до истека рока за подношење пријава на Конкурс. 

6. да нису у крвном, тазбинском или сродству по усвојењу 
са потенцијалним продавцем непокретности;

7. да Учесници конкурса у моменту подношења пријаве не-
мају неизмирених доспелих обавеза по основу пореза и 
доприноса  у складу са прописима Републике Србије;

Учесници конкурса могу аплицирати само са једном пријавом, 
а висина тражених средстава не може бити већа од 1.000.000,00 
динара;

Учесници конкурса не могу да отуђе непокретност у наредних  
5 година, а остала питања у вези са средствима обезбеђења не-
покретности биће детаљно регулисана уговором.

Непокретност коју Учесници конкурса предлажу за куповину 
може да се налази на подручју свих насељених места на терито-
рији АП Војводине, осим градских и општинских администра-
тивних центара/седишта и приградских насеља.
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Непокретност коју Учесници конкурса предлажу за куповину 
мора бити безбедна и условна за становање.

Непокретност може бити у сувласништву више лица када се сви 
сувласници појављују као продавци својих сувласничких делова.

Не смеју постојати нерешени имовинско-правни односи на 
непокретности, не сме бити уписан било какав терет на листу 
непокретности, а непокретност и делови окућнице морају бити 
изграђени у складу са прописима о планирању и изградњи.

Члан 4.

Утврђивање испуњености услова из члана 3. овог Правилника, 
осим услова наведеног у ставу 6. члана 3. овог Правилника спро-
води Комисија за доделу бесповратних средстава.

Утврђивање испуњености услова да је непокретност коју 
Учесници конкурса предлажу за куповину безбедна и условна 
за становање обавља правно лице (привредно друштво или пре-
дузетник) које располаже стручним кадровским капацитетима, 
односно инжењерима одговарајуће струке.

Правно лице из става 2. овог члана је дужно да Комисији за 
доделу бесповратних средстава достави извештај о стању не-
покретности утврђеном приликом обиласка непокретности које 
су Учесници конкурса предложили за куповину.

Уколико стручно лице из става 2. овог члана након обиласка 
непокретности које су Учесници конкурса предложили за купо-
вину утврди да предметна непокретност није безбедна и/или ус-
ловна за становање, таква пријава ће бити одбијена.

Ради пружања услуга из става 2. овог члана Завод закључује 
уговор са правним лицем које располаже стручним кадровским 
капацитетима, односно инжењерима одговарајуће струке.

Учесници конкурса који испуњавају услове се рангирају доделом 
одговарајућег броја бодова и то према следећим критеријумима:

за сваког запосленог Учесника конкурса - по 10 бодова.

За сваког запосленог Учесника конкурса који има сопствени 
бизнис (самозапошљавање) у трајању од најмање годину дана од 
дана објављивања Конкурса - по 5 бодова;

за сваког Учесника конкурса који има:

- до 1 године стажа осигурања - 0 бодова,
- од 1 до 3 године стажа осигурања - по 2 бода,
- од 3 до 5 година стажа осигурања - по 4 бода, 
- од 5 до 7 година стажа осигурања - по 6 бодова, 
- од 7 до 10 година стажа осигурања - по 8 бодова,
- преко 10 година стажа осигурања - по 10 бодова.

4. за сваког Учесника конкурса који има средњу школу по 5 
бодова;

5. за сваког Учесника конкурса који има завршене струковне 
студије у трајању од три године - по 7 бодова;

6. за сваког Учесника конкурса који има завршене основне, 
мастер или специјалистичке академске студије - по 10 бодова;

7. за сваког Учесника конкурса који има докторат - по 15 бо-
дова.

У ситуацији када два или више Учесника конкурса имају исти 
број бодова, рангирање тих Учесника конкурса ће се вршити при-
меном следећих резервних критеријума и то према наведеном 
редоследу:

1. број деце Учесника конкурса и то тако што ће предност 
имати Учесници конкурса који имају већи број деце;

2. развијеност општине и то тако што ће предност имати 
Учесници конкурса чија се предложена непокретност 
налази на територији општине са статусом недовољно 
развијене и неразвијене (у складу са Уредбом о утврђи-
вању јединствене листе развијености региона и јединица 
локалне самоуправе за 2014. годину („Сл. гласник РС“, 
бр. 104/2014));

3. редослед пријема пријаве и документације у Завод и то 
тако што ће предност имати Учесници конкурса који су 
раније поднели пријаву и документацију на Конкурс.

Члан 5.

Испуњеност услова за учешће на Конкурсу наведених у овом 
правилнику Учесници конкурсa доказују достављањем следеће 
документације коју подносе уз пријаву на Конкурс:

1. фотокопије личне карте Учесника конкурса;
2. фотокопије оверене дипломе о стеченом образовању;
3. доказ о држављанству Републике Србије (не старији од 6 

месеци од дана објављивања Конкурса);
4. доказ о брачној заједници (извод из матичне књиге вен-

чаних Учесника конкурса, не старији од месец дана од 
дана објављивања Конкурса), а као доказ о ванбрачној 
заједници оверена изјава о ванбрачној заједници уз пот-
пис два сведока. Оверена изјава о ванбрачној заједници 
мора бити сачињена након расписивања Конкурса.

5. доказ о радном односу Учесника конкурса (пријава на 
пензијско-инвалидско осигурање – М образац и фото-
копија уговора о раду). Уколико је Учесник конкурса у 
радном односу на одређено време, радни однос мора да 
траје најмање до истека рока за подношење пријава на 
Конкурс.

6. доказ о стажу осигурања Учесника конкурса, и то потвр-
да издата од стране надлежне организационе јединице 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
у оквиру које је наведен укупно остварен пензијски стаж;

7. оверену изјаву Учесника конкурса  да на територији Ре-
публике Србије не поседују у власништву/сувласништву 
непокретност (стамбени објекат, грађевинско земљиште 
или пољопривредно земљиште) и да исту нису отуђили 
у претходних 5 година од дана објављивања Конкурса;

8. потврду Министарства финансија РС - Пореске управе 
да није било преноса права власништва или сувласништ-
ва на име Учесника конкурса;

9. потврду Министарства финансија РС - пореске управе да 
је Учесник конкурса да је измирио доспеле порезе и до-
приносе;

10. потврду издату од стране РГЗ – служба за катастар не-
покретности о непоседовању имовине у месту пребива-
лишта Учесника конкурса;

11. извод издат од стране РГЗ – служба за катастар непокрет-
ности за непокретност коју Учесници конкурса пред-
лажу за куповину;

12. изјаву потенцијалног продавца/продаваца да је/су при-
хватио/ли услове Конкурса укључујући и садржину Оба-
вештења о обради података о личности и да је/су сагла-
сан/сагласни са истим;

13. потврду о пребивалишту Учесника конкурса издату од 
стране МУП;

14. оверену изјаву Учесника конкурса да ће становати у пре-
дметној кући и да исту неће отуђити у периоду од 5 го-
дина од дана потписивања уговора.

15. оверену изјаву Учесника конкурса да они и продавац/
продавци непокретности међусобно нису крвни сродни-
ци у правој линији до било ког степена, а у побочној за-
кључно са другим степеном, као ни у тазбинском срод-
ству или сродству по усвојењу.

Потврде, уверења и изводи надлежних органа из става 1. тачка 
6), 8), 9), 10), 11), и 13) овог члана морају бити издате након распи-
сивања Конкурса.

Документација поднета на Конкурс се не враћа.
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Неће се разматрати пријаве које су:

1. Неблаговремене (пријаве које су поднете након истека 
рока предвиђеног у тексту конкурса);

2. Недопуштене (пријаве поднете од стране лица која нису 
предвиђена конкурсом, односно на која се циљеви кон-
курса и намена средстава не односе);

3. Непотпуне и неразумљиве (пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази и документација, непотписа-
не, са непопуњеним рубрикама, попуњене графитном 
оловком, послате факсом или електронском поштом и 
које садрже неразумљиве или нечитке податке).

Члан 6.

Непокретност за чију куповину се додељују бесповратна сред-
ства у складу са овим правилником мора кумулативно да испуња-
ва следеће услове:

- да се ради о непокретности која је уписана у Катастар не-
покретности, односно у земљишне књиге, на име прода-
вца/продаваца, без терета;

- да продавац/продавци непокретности и Учесници кон-
курса нису крвни сродници у правој линији до било ког 
степена, а у побочној закључно са другим степеном, као 
ни у тазбинском сродству или сродству по усвојењу; 

- да не постоје нерешени имовинско-правни односи на не-
покретности;

- да је безбедна и условна за становање;
- непокретност  предлажу Учесници конкурса;
- да је непокретност, као и сви делови окућнице који се на-

лазе на катастарској парцели на којој је и непокретност, 
изграђена у складу са прописима који регулишу плани-
рање и изградњу, односно да не постоји забележба да је 
непокретност или део окућнице изграђена без дозволе.

Утврђивање испуњености услова из става 1. овог члана врши се 
на основу доказа наведених у члану 5. став 1. тачка 12) и 16) овог 
Правилника, као и на основу извештаја правног лица из члана 4. 
став 2. овог правилника.

Члан 7.

Стручне послове у поступку по Конкурсу обавља Комисија за 
доделу бесповратних средстава (у даљем тексту: Комисија).

Чланови Комисије не могу у исто време бити примаоци сред-
става која се додељују по основу Јавног конкурса.

Правилник о раду Комисије из става 1. овог члана, којим се 
ближе уређује начин рада и одлучивања Комисије, доноси  ди-
ректор/ка Завода.

Члан 8.

Комисија је дужна да:

- размотри поднете пријаве по објављеном Конкурсу за 
доделу бесповратних средстава, а ради утврђивања да ли 
су благовремене и потпуне;

- за све благовремене и потпуне пријаве утврди испуње-
ност услова из члана 3. овог Правилника, осим услова из 
става 6. члана 3. овог Правилника;

- да на основу извештаја поднетог од стране правног лица 
из члана 4. став 2. овог Правилника констатује испуње-
ност услова који се односи на безбедност и условност 
становања непокретности предложених за куповину;

- да сачини предлог листе Учесника конкурса којима се 
додељују средства (у даљем тексту: Корисници средста-
ва) и да га достави директору/директорки Завода и Уп-
равном одбору Завода ради коначног одлучивања.

Комисија није у обавези да тражи додатну документацију или 
информације од Учесника конкурса или надлежних органа, као 
ни да се обраћа надлежним органима, већ оцену и размaтрање 
поднетих пријава Комисија врши искључиво на основу докумен-
тације коју су Учесници конкурса поднели до истека рока пред-
виђеног у тексту конкурса.

Члан 9.

Корисници средстава се обавезују да ће становати у предмет-
ној  непокретности.

Трошкове преноса власништва и установљавања терета на не-
покретности која је предмет Конкурса сносе Корисници средстава. 

Члан 10.

Комисија је дужна  да у року од 30 дана од дана истека рока за под-
ношење пријава на Конкурс сачини предлог листе Учесника конкурса 
којима се додељују средства и достави га директору/директорки Завода.

Одлуку о додели средстава Завода доноси директор/ка Завода 
на предлог Комисије и уз сагласност Управног одбора.

Члан 11.

Одлука  о додели средстава објављује се на огласној табли и на 
сајту Завода. 

Учесници конкурса могу у року од 4 дана од дана објаве одлуке 
о додели средстава да изврше увид у сопствену документацију 
коју су поднели на Конкурс, и то искључиво на основу писаног 
захтева упућеног Комисији путем поште или електронске поште 
(мејлом). Након истека наведеног рока увид није дозвољен.

У року од 15 дана од дана доношења одлуке о додели средстава, 
Корисници средстава закључују уговор са Заводом и уговор са 
продавцем непокретности следећим редоследом: Завод и корис-
ници, затим корисници и продавац/продавци.

Завод ће средства пренети на наменски рачун Корисника сред-
става у банци коју изабере Корисник средстава, а Корисник сред-
става је дужан да у року од 3 дана средства пренесе на рачун про-
давца/продаваца у банци и извод из банке достави Заводу. 

Учесници конкурса којима су одлуком додељена средства 
дужни су да некретнину, на основу закљученог уговора, упишу у 
катастар непокретности/земљишне књиге у по 1/2 сувласничких 
делова непокретности и да у лист непокретности упишу хипо-
теку за будуће и условно потраживање у корист АП Војводине. 

Члан 12.

Пријава на Конкурс подноси се на прописаном обрасцу. 

Пријава на Конкурс подноси се непосредно Заводу лично или 
путем поште препорученом пошиљком на адресу: Покрајински 
завод за равноправност полова, Нови Сад, Булевар Михајла Пу-
пина 6, са назнаком „Конкурс за доделу бесповратних средстава 
брачним паровима на територији АП Војводине за куповину се-
оских кућа са окућницом“.

Члан 13.

Питања која се односе на заштиту података о личности Учесника 
конкурса и Корисника средстава су регулисана Обавештењем о об-
ради података о личности, које чини саставни део овог Правилника.

Члан 14.

Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брач-
ним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских 
кућа са окућницом број: 33/2019 од 31.01.2019. године  се ставља 
ван правне снаге.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објављује се 
на огласној табли и сајту Завода.

Број:295/2019  
Датум: 16.09.2019.

Председница Управног одбора 
Покрајинског завода за равноправност полова 

Сања Шифлиш
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1045.

На основу члана 15. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист 
АПВ”, број: 21/2010 и 29/2012),  члана 32. тачка 6,  чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 2. октобра 2019. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Војвођанског симфонијског оркестра за 2019. годину, које је до-
нео Управни одбор Војвођанског симфонијског оркестра, на 11. 
седници одржаној 26. септембра 2019. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-12/2019-48
Нови Сад, 2. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1046.

На основу члана 15. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист 
АПВ”, број: 21/2010 и 29/2012) и  чл. 32. тачка 6, 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
2. октобра  2019. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Војвођан-
ског симфонијског оркестра за 2019. годину, које је донео Управни 
одбор Војвођанског симфонијског оркестра, на 11. седници одр-
жаној 26. септембра 2019. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-94/2019-02
Нови Сад, 2. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1047.

На основу чл. 113. став 4. и члана 123. став 4. тачка 6. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/2019), члана 
32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  2. октобра  2019. године,   д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Mилана Вучетић, из Пригревице, разрешава се дужности чла-
на  Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију  
„Јунаковић“ Апатин, по сили закона.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-25/2019-19
Нови Сад, 2. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1048.

На основу члана 56. став 1. Закона о запосленима у аутономним по-
крајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 
број: 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18-др. закон) и чл. 35. и 36. став 
6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj: 37/14), а у вези с чланом 4. став 2. Одлуке о оснивању 
Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутоном-
не покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 25/12), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 2. октобра 2019. године,   д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Биљана Молдованов-Иштванов, мастер економиста, поставља 
се за вршиоца дужности директора Службе за интерну ревизију 
корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине, 
на период од три месеца, почев од 2. октобра 2019. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-118/2019
Нови Сад, 2. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

ПОСЕБНИ ДЕО
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1049.

На основу члана 61. ст. 12. и 13. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 
, 113/17, 95/18 и 31/19), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине 
за 2019. годину („Службени лист АПВ”, бр. 60/18 и 40/19), те у 
складу с чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, као и на 
основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 2. октобра 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 одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину – од 
укупно 132.500.000,00 динара (словима: сто тридесет два мили-
она петсто хиљада динара и 00/100) – према буџетским класифи-
кацијама приказаним у следећој табели:

Врста буџетске
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ  

(у динарима)

Раздео 17 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Глава 00 00 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Програм 1505 Регионални развој 132.500.000,00

Програмска
активност / пројекат 5028 Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду 132.500.000,00

Функционална
класификација 960 Помоћне услуге образовању 132.500.000,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета  132.500.000,00

Економска
класификација 511 Зграде и грађевински објекти 132.500.000,00

5112 Изградња зграда и објеката 132.500.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17 132.500.000,00

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 01 00 Општи приходи и 
примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 
4991 Средства резерве.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке смањује се у 
оквиру Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војво-
дине за укупно 132.500.000,00 динара, а у истом износу увећава 
се апропријација текуће буџетске резерве у оквиру Покрајинског 
секретаријата за финансије. 

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Управа за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-3092/2019-9
Нови Сад, 2. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1050.

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 31/2019), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. го-
дину („Службени лист АПВ”, бр. 60/18 и 40/19), као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14),Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 2. октобра 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 финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
06 – Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, упра-
ву и националне мањине – националне заједнице, Програм 2004 
Средње образовање, Програмска активност 1005 Модернизација 
инфраструктуре средњих школа, функционална класификација 
920 Средње образовање, извор финансирања 01 00 Општи приходи 
и примања буџета, економска класификација  463 Трансфери оста-
лим нивоима власти, односно 4632 Капитални трансфери осталим 
нивоима власти, износ од 7.053.657,00 динара (словима: седам ми-
лиона педесет три хиљаде шест стотина педесет седам динара и 
00/100), а због недовољно планираних средстава на апропријацији 
за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се 
за 7.053.657,00 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 ут-
врђује 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 класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Гимназији „Јо-
ван Јовановић Змај ,ˮ Нови Сад, а намењено је за суфинансирање 
трошкова реализације пројекта коришћења геотермалне енергије 
за грејање и хлађење – за уградњу енергетски ефикасне термо-
машинске опреме и инсталацију у објекту поменуте гимназије.
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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 – нацио-
налне заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, 
или другог правног акта, уколико другачије није законом про-
писано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-182/2019-99
Нови Сад, 2. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1051.

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, 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 и 40/19), као и члана 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 2. октобра 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 накласифико-
вана на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи прихо-
ди и примања буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери 
осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим 
нивоима власти, износ од 4.650.000,00 динара (словима: четири 
милиона шест стотина педесет хиљада динара и 00/100), због не-
довољно планираних средстава на апропријацији за реализацију 
намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 4.650.000,00 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 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 допуну пројектно-техничке документације идејног 
пројекта за инвестиционо одржавање Дома за одрасла и старија 
лица на Новом Насељу.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, ста-
раће се Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
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: 401-182/2019-91
Нови Сад, 2. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1052.

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”, бр. 60/18 и 40/19), као и члана 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 2. октобра 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 2003 Основно образовање, Програмска активност 1006 
Модернизација инфраструктуре основних школа, функционална 
класификација 910 Предшколско и основно образовање, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, од-
носно 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ 
од 1.740.000,00 динара (словима: један милиона седам стотина 
четрдесет хиљадa динара и 00/100), због непланираних средстава 
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 1.740.000,00 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 образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, намењено је Школи за ос-
новно музичко образовање „Музичка школа ,ˮ Бачка Топола, за 
финансирање набавке музичког инструмента (клавира).

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.
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4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за образовање, прописе, управу и националне мањине – нацио-
налне заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, 
или другог правног акта, уколико другачије није законом про-
писано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-182/2019-94
Нови Сад, 2. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1053.

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 и 95/18 и 31/2019), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. го-
дину („Службени лист АПВ”, бр. 60/18 и 40/2019), као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 2. октобра 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 секретаријат за образовање, 
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, 
Програм 2003 Основно образовање, Програмска активност 1006 
Модернизација инфраструктуре основних школа, функционална 
класификација 910 Предшколско и основно образовање, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација  463 Трансфери осталим нивоима власти, од-
носно 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти у износу 
од 25.795.000,00 динара (словима: двадесет пет милион седам 
стотина деведесет пет хиљада динара и 00/100), а због неплани-
раних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 
2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 25.795.000,00 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 образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Основној школи 
„Жарко Зрењанинˮ у Госпођинцима за финансирање извођења 
радова на текућем одржавању објекта школе.

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: 401-182/2019-93
Нови Сад, 2. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1054.

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, 31/19), члана 9. ст 3. и 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину 
(„Службени лист АПВ”, бр. 60/18 и 40/19), као и члана 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 2. октобра 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 2003 Основно образовање, Програмска активност 1006 
Модернизација инфраструктуре основних школа, функционална 
класификација 910 Предшколско и основно образовање, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
скa класификацијa 463 Трансфери осталим нивоима власти, 
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 
4.067.976,00 динара (словима: четири милиона шездесет седам 
хиљада девет стотина седамдесет шест динара и 00/100), због не-
довољно планираних средстава на апропријацији за реализацију 
намене из тачке 2. овог решења

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 4.067.976,00 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 класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Основној шко-
ли „Милица Стојадиновић Српкиња” у Врднику, а намењено је 
за финансирање трошкова извођења радова на адаптацији кро-
ва објекта издвојеног одељења Јазак, Основнe школe „Милица 
Стојадиновић Српкиња” у Врднику. 

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.
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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: 401-182/2019-97
Нови Сад, 2. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1055.

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”, бр. 60/18 и 40/19), као и члана 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 2. октобра 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 06 Покрајинском секретаријату за образовање, пропи-
се, управу и националне мањине – националне заједнице, Про-
грам 2007 Подршка у образовању ученика и студената, Програм-
ска активност 1006 Модернизација инфраструктуре установа 
ученичког стандарда, функционална класификација 960 Помоћне 
услуге образовању, извор финансирања 01 00 Општи приходи и 
примања буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери оста-
лим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим ниво-
има власти, износ од 892.836,00 динара (словима: осам стотина 
деведесет две хиљаде осам стотина тридесет и шест динара и 
00/100), због непланираних средстава на апропријацији за реали-
зацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава 
се за 892.836,00  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 класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Дому ученика 
средњих школа – Суботица и употребиће се за финансирање 
трошкова израде катастарско-топографског плана, идејног ре-
шења и урбанистичког пројекта за доградњу новог крила за 
смештај ученика. 

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: 401-182/2019-98
Нови Сад, 2. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1056.

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 и 40/19 – ребаланс), као и чла-
на 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 2. октобра 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 финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
13 Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноис-
траживачку делатност, Програм 2005 Високо образовање, Проје-
кат 5004 Изградња зграде Научнотехнолошког парка у Новом 
Саду, функционална класификација 940 Високо образовање, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска 
класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, у износу од 
170.000.000,00 динара (словима: сто седамдесет милиона динара и 
00/100), а због недовољно планираних средстава на апропријацији 
за реализацију намена из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 170.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински 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, усмериће се Факултету техничких наука Нови Сад, Уни-
верзитета у Новом Саду, а намењено је за финансирање завршет-
ка изградње зграде „Научно-технолошког паркаˮ у Новом Саду.

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.



Страна 2580 - Броj 42 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 2. октобар 2019.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-182/2019-96
Нови Сад, 2. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1057.

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 и 95/18 и 31/2019), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. го-
дину („Службени лист АПВ”, број 60/18 и 40/2019), као и члана 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 2. октобра 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. годину 
и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финан-
сије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Про-
грам 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, одобрава се Разделу 14 Покрајински секретаријат за 
енергетику, грађевинарство и саобраћај, Програм 0502 Eнер-
гетска ефикасност, Програмска активност 4011 Подршка гаси-
фикације у јединицама локалне самоуправе на територији АП 
Војводине, функционална класификација 430 Гориво и енергија, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, 
економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима 
власти, односно 4632 Капитални трансфери осталим нивоима 
власти у износу од 13.920.890,00 динара (словима: тринаест ми-
лиона девет стотина двадесет хиљада осамсто деведест динара 
и 00/100), а због непланираних средстава на апропријацији за 
реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 13.920.890,00 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 енергетику, грађевинарство и саобраћај, по основу упо-
требе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду 
према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, ус-
мериће се Општини Врбас за финансирање спровођења изградње 
гасног прикључка за потребе гасификације објеката Средње 
стручне школе „4. јули” Врбас, Основне школе „Светозар Миле-
тић” Врбас и вртића „Полетарац” Предшколске установе „Бошко 
Буха” Врбас.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинар-
ство и саобраћај и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
енергетику, грађевинарство и саобраћај преузеће обавезу на ос-
нову писаног уговора, или другог правног акта, уколико друга-
чије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-182/2019-101
Нови Сад, 2. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1058.

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 и 40/19-ребаланс), као и члана 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 2. октобра 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. годи-
ну и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за фи-
нансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска актив-
ност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална класифи-
кација 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, одобрава се Разделу 15 Покрајински секре-
таријат за спорт и омладину, Програм 1303 Развој спортске 
инфраструктуре, Програмска активност 1001 Одржавање и 
опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренаж-
них ценатара, функционална класификација 810 Услуге ре-
креације и спорта, извор финансирања 01 00 Општи приходи 
и примања буџета, износ од 17.404.860,74 динара (словима: 
седаманест милиона четири стотине четири хиљаде осамсто 
шездесет динара и 74/100), на економској класификацији 463 
Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632 Капитал-
ни тренсфери осталим нивоима власти, а због непланираних 
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. 
овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 17.404.860,74 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 спорт и омладину, по основу употребе средстава те-
куће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се општини 
Бачка Паланка, а за финансирање реализације пројекта уградње 
унутрашњих инсталација са санацијом дела равног крова у 
спортској хали у Гајдобри, Општина Бачка Паланка.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за спорт и омладину и По-
крајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину, преузеће обавезу на основу писаног уговора, 
или другог правног акта, уколико другачије није законом пропи-
сано.
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5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-182/2019-102
Нови Сад, 2. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1059.

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 31/2019), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. го-
дину („Службени лист АПВ”, број 60/18 и 40/19), као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 2. октобра 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 06 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице, Програм 
2002 Предшколско васпитање, Програмска активност 1002 Мо-
дернизација инфраструктуре предшколских установа, функцио-
нална класификација 910 Предшколско и основно образовање, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, у 
укупном износу од 11.492.506,80 динара (словима: једанаест ми-
лиона четири стотине деведесет две хиљаде пет стотина шест ди-
нара и 80/100), и то на следећим економским класификацијама: 
463 Трансфери осталим нивоима власти, 4631 Текући трансфери 
осталим нивоима власти у износу од 1.020.552,00 динара, однос-
но 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти у износу 
од 10.471.954,80 динара, а због непланираних средстава на апро-
пријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 11.492.506,80 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

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 класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се општини Ковин, 
за финансирање набавке опреме за Предшколску установу „Наша 
радост”, Ковин.

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: 401-182/2019-95
Нови Сад, 2. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1060.

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 и 95/18 и 31/2019), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. го-
дину („Службени лист АПВ”, број 60/18 и 40/2019), као и члана 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 2. октобра 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, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 06 Покрајински секретаријат за образовање, 
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, 
Програм 2004 Средње образовање, Програмска активност 1005 
Модернизација инфраструктуре средњих школа, функционална 
класификација 920 Средње образовање, извор финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 
463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632 Капитал-
ни трансфери осталим нивоима власти у износу од 1.822.000,00 
динара (словима: један милион осам стотина двадесет две хиљаде 
динара и 00/100), а због недовољно планираних средстава на ап-
ропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 1.822.000,00 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 образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Школи за ос-
новно и средње образовање „Јелена Варјашки” Вршац (у даљем 
тексту: Школа), а за финансирање трошкова израде пројект-
но-техничке документације за реконструкцију поткровља објек-
та Школе.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-182/2019-100
Нови Сад, 2. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1061.

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 и 40/19), као и члана 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 2. октобра 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 08 Покрајинском секретаријату за здравство, Програм 
1807 Развој инфраструктуре здравствених установа, Програмска 
активност 1001 Изградња и опремање здравствених установа у 
државној својини чији је оснивач АП Војводина, функционална 
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, еко-
номскa класификацијa 464 Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања, 4642 Капиталне дотације организацијама 
обавезног социјалног осигурања, износ од 19.720.250,10 динара 
(словима: деветнаест милиона седамсто двадесет хиљада двесто 
педесет  динара и 10/100), због недовољно планираних средстава 
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 19.720.250,10 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 здравство, по основу употребе средстава текуће буџет-
ске резерве, у износу и распореду према буџетским класифика-
цијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Клиничком центру 
Војводине, Нови Сад и употребиће се за финансирање стручног 
надзора у пројекту санације и реконструкције објекта Клинике за 
интерне болести у Новом Саду у износу од 12.986.833,38 динара, 
техничког пријема објекта у износу од 6.493.416,72 динара и до-
бијања сертификата о енергетским својствима објекта у износу 
од 240.000,00 динара, што све укупно износи 19.720.250,10 динара 
са урачунатим ПДВ-ом. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-182/2019-92
Нови Сад, 2. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1062.

На основу чл. 51. тачка 1) и  56. став 1. Закона о запосленима 
у aутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др. за-
кон и 95/18- др. закон ) и члана 70. Пословника о раду Скупшти-
не Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 60/2018), Одбор за административна и мандатна питања 
Скупштине Аутономне покрајине Војводине,  на седници одржа-
ној 27. септембра 2019. године, донео  је   

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ 
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА 
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

ВОЈВОДИНЕ 

I

Предрагу Рајићу, вршиоцу дужности помоћника генералног 
секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине, престаје 
дужност вршиоца дужности помоћника генералног секретара 
Скупштине Аутономне покрајине Војводине - службеника на по-
ложају, закључно са 28. септембром   2019. године, због истека  
времена  на који је постављен. 

II

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

Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне покрајине  Војводине

101 БРОЈ: 112-123 /2019-18
Нови Сад, 27. септембар 2019. године

Председник Одбора 
Милан Влаисављевић

1063.

На основу члaна 56. став 1. Закона о запосленима у aутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 
РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др.закон и 95/18- др.закон) и чла-
на 70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводи-
не („Службени лист АПВ”, број: 60/2018), Одбор за административ-
на и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине,  
на седници одржаној  27. септембра 2019. године, донео  је

Р Е Ш Е Њ Е 
О   ПОСТАВЉЕЊУ   ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА 
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ 

I

Предраг Рајић, дипломирани правник из Новог Сада, по-
ставља се за вршиоца дужности помоћника генералног секрета-
ра Скупштине Аутономне покрајине Војводине,     почев од 29. 
септембра 2019. године до постављења службеника на положај по 
спроведеном јавном конкурсу.
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II

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

Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне покрајине  Војводине

101 БРОЈ: 112-124 /2019-18
Нови Сад, 27. септембар   2019. године

Председник Одбора 
Милан Влаисављевић

1064.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући KLETT д.о.о., Београд, изда-
вање и употреба превода уџбеника СВЕТ ОКО НАС 2, уџбеник за 
други разред основне школе, на русинском језику, аутора Драги-
це Миловановић и Зорана Б. Гаврића за наставни предмет Свет 
око нас, за други разред основне школе, писан на русинском јези-
ку и писму, од школске 2019/2020. године.

II

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

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

Број:  128-61-778/2019-01
Дана:  02. 10. 2019. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

1065.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд, 
издавање и употреба превода уџбеничког комплета СВИЈЕТ ОКО 
НАС  (Уџбеник и Радна биљежница уз Уџбеник) за други разред 
основне школе, на хрватском језику, ауторки Сање Благданић, 
Славице Јовић и Зорице Ковачевић за наставни предмет Свијет 
око нас, за други разред основне школе, писан на хрватском јези-
ку и писму, од школске 2019/2020. године.

II

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

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

Број:  128-61-752/2019-01
Дана:  30. 09. 2019. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/
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1066.

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист 
АПВ”, брoj 60/2018 и 40/2019-ребаланс), у вези с Покрајинском 
скупштинском одлуком о годишњем програму коришћења 
средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине 
Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”, брoj 60/18 
и 40/2019-ребаланс), у вези с Пословником о раду комисија за 
израду конкурса и правилника и поступање по конкурсима рас-
писаним у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство,  Покрајински секретаријат за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) 
расписује

II КОНКУРС
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА

СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ,
САНАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

У 2019. ГОДИНИ

1. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ КОНКУРСА

Предмет конкурса јесте суфинансирање изградњe, санације 
и реконструкцијe водних објеката у јавној својини ради уна-
пређивања животних услова у градским, приградским и сеос-
ким насељима на целокупној територији Аутономне покрајине 
Војводине. Циљ конкурса јесте обезбеђивање санитарно чисте 
пијаће воде за потребе домаћинстaва и индустријских зона. 
Обезбеђивањем основних, неопходних услова за живот, спре-
чава се миграција становништва из приградских и руралних 
насеља. 

Радови у смислу овог конкурса подразумевају изградњу, сана-
цију или реконструкцију водних објеката у јавној својини, као 
што су постројења за припрему воде за пиће, пумпне станице, 
резервоари, јавне водоводне мреже, магистрални цевоводи до на-
сеља или индустрије; набавка и уградња цевоводне арматуре и 
електромашинске опреме у наведеним објектима, као и бушење 
и опремање бунара.

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Укупан износ средстава који се додељује по конкурсу за водне 
објекте у јавној својини јесте до 120.259.349,98 динара. 

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

Бесповратна средства за изградњу, санацију или реконструк-
цију водних објеката у јавној својини по овом конкурсу утврђују 
се у износу до 80% од укупно прихватљивих трошкова. Преоста-
ли износ обезбеђује корисник средстава.

Јединице локалних самоуправа по овом конкурсу могу подне-
ти једну пријаву/пројекат за изградњу, санацију или реконструк-
цију водних објеката у јавној својини.  

3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоу-
праве с територије Аутономне покрајине Војводине (у даљем 
тексту: Корисници средстава), за потребе својих месних зајед-
ница, јавних предузећа, јавних комуналних предузећа и прив-
редних друштава која врше поверене послове из области кому-
налне – водопривредне делатности, а чији су оснивачи локалне 
самоуправе.  

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Корисници средстава или месне заједнице, јавна предузећа, 
јавна комунална предузећа и привредна друштава која врше пове-
рене послове из области комуналне – водопривредне делатности 
а за чије потребе Корисници средстава аплицирају на Конкурс,  
морају имати измирене обавезе за водне накнаде за коришћење 
вода и за испуштену воду, а закључно са 31.12.2018. године, или 
потписан репрограм дуга или споразум о одлагању плаћања дуга. 
Уколико корисник средстава није обвезник накнаде, треба доста-
вити оверену изјаву да није задуживан по том основу. Образац 
изјаве може се преузети с веб-странице: www.psp.vojvodina.gov.rs 
и прилагодити називу корисника средстава.

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Пријаве на конкурс подносе закључно са 11.10.2019. године.  

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

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

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

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

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

4. изјава председника општине/градоначелника којом – 
под пуном кривичном и материјалном одговорношћу – 
гарантује да за пројекте за које се конкурише није покре-
нут поступак јавне набавке радова и да није већ закљу-
чен уговор о извођењу радова.

5. важећа грађевинска дозвола, а за бушење бунара и 
решење Покрајинског секретаријата за енергети-
ку, грађевинарство и саобраћај којим се одобрава из-
вођење примењених геолошких истраживања подзем-
них вода;

OGLASNI DEO
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6. извод из пројекта за грађевинску дозволу, односно из 
главног пројекта, израђеног по Закону о планирању и из-
градњи, односно у складу са Правилником о садржини, 
начину и поступку израде и начин вршења контроле тех-
ничке документације према класи и намени објекта; 

7. предмер и предрачун радова оверен од стране одговор-
ног пројектанта; 

8. уколико се радови за које се конкурише изводе по фаза-
ма, а само за поједине фазе подноси пријава, потребно је 
посебно назначити радове за које се средства траже, са 
исказаним укупним предмером и предрачуном и посеб-
но исказаним предмером и предрачуном за фазу/фазе за 
коју се подноси пријава;

9. изјава председника општине/градоначелника о томе да за 
фазу за коју се траже средстава раније нису Покрајинска 
влада или други извори финансирања додељивали средства; 

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

11. за реконструкцију објеката на који се примењује члан 
145. Закона о планирању и изградњи, уместо документа-
ције утврђене т. 6. и 7. овог конкурса, приложити доку-
ментацију у складу с поменутим законом – решење којим 
се одобрава извођење радова и идејни пројекат; 

12. за набавку, замену и уградњу опреме (бунара, постројења 
за припрему воде за пиће, црпних станица водовода и ка-
нализације, уређаја/постројења за пречишћавање отпад-
них вода), за које се примењује члан 145. Закона о пла-
нирању и изградњи, а у вези с чл. 2 став 1 тачка 35. – са-
нација, приложити документацију у складу с поменутим 
законом – решење којим се одобрава извођење радова и 
идејни пројекат и приложити предрачун за опрему; 

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

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

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

Поступак доношења одлуке регулисан је у складу с Пословни-
ком о раду комисија за израду конкурса и правилника и посту-
пање по конкурсима расписаним у Секретаријату  и Правилни-
ком о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и 
реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фе-
калне канализације на територији АП Војводине у 2019. години.

8. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

1) Додељена средства не могу се користити за:
1.1. набавку опреме и делова опреме као резервних делова;
1.2. набавку половне, недекларисане опреме и делове;
1.3. плаћања пореза, судских и царинских трошкова;
1.4. за накнаде за зараде;
1.5. непредвиђене и накнадне радове;

2) средства у вредности 80 % од додељеног износа биће пренета 
након потписивања уговора и достављања регистроване менице, 
а у складу с приливом средстава у буџет АПВ; остатак средстава 
биће исплаћиван по правдању уплаћеног аванса, а по испоставље-
ним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, у сразмери 
која је утврђена уговором; 

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

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

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

6) корисник средстава дужан је да додељена средства иско-
ристи до 30.06.2020. године.

9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА И РОКОВИ

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

10. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације у вези с конкурсом могу се добити у Секретарија-
ту, од 10 до 12 часова, путем броја телефона 021/4881-635. Особа 
за контакт: Игор Црнобарац, мејл igor.crnobarac@vojvodina.gov.rs

11. ПОДАЦИ О ПРЕУЗИМАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

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

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

1067.

На основу члана 5. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за 
равноправност полова („Сл. лист АП Војводине“ бр. 14/04 и бр. 
3/06), члана 6. Статута Покрајинског завода за равноправност по-
лова, Финансијског плана и годишњег програма рада Покрајинског 
завода за равноправност полова за 2019. годину број: 541/2018 од 
31.12.2018. године и Националне стратегије за родну равноправ-
ност за период од 2016. до 2020. године и члана 2. Закона о равноп-
равности полова („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009) и Правилника о 
условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на 
територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом 
број: 295/2019 од 16.09.2019. године, директорка Покрајинског заво-
да за равноправност полова дана 01.10.2019. године расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

БРАЧНИМ ПАРОВИМА 
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА

СА ОКУЋНИЦОМ

I

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет Конкурса је додела бесповратних средстава за купо-
вину сеоских кућа са окућницом, супружницима и ванбрачним 
партнерима (у даљем тексту: Учесници/це конкурса) са пребива-
лиштем на територији АП Војводине који немају стамбени прос-
тор у власништву/сувласништву. 

Под сеоским кућама из става 1. сматрају се непокретности које 
се налазе у селима изван градских и општинских седишта и при-
градских насеља.

Укупна средства која се додељују по овом конкурсу износе 
20.000.000,00 динара. 

Учесници/це конкурса могу да аплицирају само са једном 
пријавом, а висина додељених средстава не може бити већа од 
1.000.000,00 динара.
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II

ЦИЉЕВИ КОНКУРСА

Циљеви конкурса усмерени су на:

– подстицање развоја руралних средина
– повећање броја жена власница непокретности

III

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ  

Право учешћа на Конкурсу имају:

– супружници који су у брачној заједници у складу са За-
коном и 

– ванбрачни партнери са трајнијом заједницом живота, у 
складу са Законом.

IV

УСЛОВИ КОНКУРСА 

Учесници конкурса могу бити брачни парови и ванбрачни 
партнери који кумулативно испуњавају следеће услове:

1. да један од супружника/ванбрачних партнера није ста-
рији од 40 година живота у моменту подношења пријаве 
на Конкурс; 

2. да имају пребивалиште на територији АП Војводине;
3. супружници који су у брачној заједници у моменту под-

ношења пријаве, односно ванбрачни партнери са трај-
нијом заједницом живота (у складу са Законом);

4. да нису власници или сувласници било какве непокрет-
ности на територији Републике Србије и да исту нису 
отуђили у претходних 5 година од дана објављивања 
Конкурса; 

5. да је барем један од супружника, односно ванбрачних 
партнера у радном односу. Уколико је Учесник конкур-
са у радном односу на одређено време, радни однос мора 
да траје најмање до истека рока за подношење пријава на 
Конкурс. 

6. да нису у крвном, тазбинском или сродству по усвојењу 
са потенцијалним продавцем непокретности;

7. да Учесници конкурса у моменту подношења пријаве не-
мају неизмирених доспелих обавеза по основу пореза и 
доприноса  у складу са прописима Републике Србије;

V

OБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Испуњеност услова за учешће на Конкурсу наведених у Пра-
вилника о условима за доделу бесповратних средстава брачним 
паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа 
са окућницом,  Учесници конкурсa доказују достављањем сле-
деће документације коју подносе уз пријаву на Конкурс:

1. фотокопије личне карте Учесника конкурса;
2. фотокопије оверене дипломе о стеченом образовању;
3. доказ о држављанству Републике Србије (не старији од 6 

месеци од дана објављивања Конкурса);
4. доказ о брачној заједници (извод из матичне књиге вен-

чаних Учесника конкурса, не старији од месец дана од 
дана објављивања Конкурса), а као доказ о ванбрачној 
заједници оверена изјава о ванбрачној заједници уз пот-
пис 2 сведока.  Оверена изјава о ванбрачној заједници 
мора бити сачињена након расписивања Конкурса.

5. доказ о радном односу Учесника конкурса (пријава на 
пензијско-инвалидско осигурање – М образац и фото-
копија уговора о раду). Уколико је Учесник конкурса у 
радном односу на одређено време, радни однос мора да 
траје најмање до истека рока за подношење пријава на 
Конкурс.

6. доказ о стажу осигурања Учесника конкурса, и то потвр-
да издата од стране надлежне организационе јединице 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
у оквиру које је наведен укупно остварен пензијски стаж;

7. оверену изјаву Учесника конкурса да на територији Ре-
публике Србије не поседују у власништву/сувласништву 
непокретност (стамбени објекат, грађевинско земљиште 
или пољопривредно земљиште) и да исту нису отуђили 
у претходних 5 година од дана објављивања Конкурса;

8. потврду Министарства финансија РС - Пореске управе 
да није било преноса права власништва или сувласништ-
ва на име Учесника конкурса;

9. потврду Министарства финансија РС - пореске управе да 
је Учесник конкурса измирио доспеле порезе и доприносе;

10. потврду издату од стране РГЗ – служба за катастар не-
покретности о непоседовању имовине у месту пребива-
лишта Учесника конкурса;

11. извод издат од стране РГЗ – служба за катастар непокрет-
ности за непокретност коју Учесници конкурса пред-
лажу за куповину;

12. изјаву потенцијалног продавца/продаваца да је/су прихва-
тио/ли услове Конкурса заједно са Обавештењем о обради 
података о личности и да је/су сагласан/сагласни са истим;

13. потврду о пребивалишту Учесника конкурса издату од 
стране МУП-а;

14. оверену изјаву Учесника конкурса да ће становати у пре-
дметној кући и да исту неће отуђити у периоду од 5 го-
дина од дана потписивања уговора;

15. оверену изјаву Учесника конкурса да они и продавац/
продавци непокретности међусобно нису крвни сродни-
ци у правој линији до било ког степена, а у побочној за-
кључно са другим степеном, као ни у тазбинском срод-
ству или сродству по усвојењу.

VI

Непокретност за чију куповину се додељују бесповратна сред-
ства у складу са Правилником мора кумулативно да испуњава 
следеће услове:

1. да се ради о непокретности која је уписана у Катастар не-
покретности, односно у земљишне књиге, на име прода-
вца/продаваца, без терета;

2. да продавац/продавци непокретности и Учесници кон-
курса нису крвни сродници у правој линији до било ког 
степена, а у побочној закључно са другим степеном, као 
ни у тазбинском сродству или сродству по усвојењу; 

3. да не постоје нерешени имовинско-правни односи на не-
покретности;

4. да је безбедна и условна за становање;
5. непокретност  предлажу Учесници конкурса;
6. да је непокретност, као и сви делови окућнице који се на-

лазе на катастарској парцели на којој је и непокретност, 
изграђена у складу са прописима који регулишу плани-
рање и изградњу, односно да не постоји забележба да је 
непокретност или део окућнице изграђена без дозволе.

VII

1. Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом дос-
тављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински завод за 
равноправност полова (у даљем тексту: Завод), Нови Сад, Бул. 
Михајла Пупина 6, поштом или лично на горе наведену адресу са 
назнаком „Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним 
паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа 
са окућницом“.

2. Неће се разматрати пријаве које су:

1. Неблаговремене (пријаве које су поднете након истека 
рока предвиђеног у тексту конкурса);

2. Недопуштене (пријаве поднете од стране лица која нису 
предвиђена конкурсом, односно на која се циљеви кон-
курса и намена средстава не односе);
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3. Непотпуне и неразумљиве (пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази и документација, непотписа-
не, са непопуњеним рубрикама, попуњене графитном 
оловком, послате факсом или електронском поштом и 
које садрже неразумљиве или нечитке податке).

Пријаве ће бити разматране и о њима се одлучивати по кри-
теријумима и поступку утврђеним Правилником о условима за 
доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији 
АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом. 

3. Документација се не подноси у оригиналу, већ се прилажу фо-
токопије тражених докумената, с тим што Завод задржава право 
да пре потписивања уговора затражи оригинал документације на 
увид. Завод не враћа запримљену документацију, већ се она чува у 
архиви Завода. Завод није у обавези да о току и резултатима Кон-
курса информише сва лица која су се пријавила, већ ће контакти-
рати само она лица која су ушла у ужи избор, односно која су се 
нашла на предлогу Одлуке о додели бесповратних средстава.

4. Предлог одлуке о додели бесповратних средстава сачињава 
се након бодовања према критеријумима из Правилника о усло-
вима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на те-
риторији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом. 

5. Одлуку о додели бесповратних средстава доноси директор-
ка Завода на предлог Комисије и уз сагласност Управног одбора 
Завода.

6. Након донете одлуке о додели бесповратних средстава, ко-
рисници се позивају да потпишу уговор са Заводом. Уколико се 
корисници не одазову позиву за потписивање уговора у року 15 
дана од дана обавештења да су им бесповратна средства одобре-
на, сматраће се да су одустали.

VIII

Пријаве на Конкурс ће се примати до 15.11.2019. године.

Конкурсна документација може се преузети на сајту Завода за 
равноправност полова www.ravnopravnost.org.rs, а све додатне ин-
формације могу се добити у Покрајинском заводу за равноправност 
половa путем имејла на адресу zavod.ravnopravnost@gmail.com

1068.

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други 
пропис и 37/2016, 29/2017 и 24/2019) и члана 21., члана 22. став 4. 
и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војво-
дине за 2019. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 60/2018 и 
40/2019-ребаланас) Покрајински секретаријат за регионални раз-
вој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

 
КОНКУРС

ЗА ПОДРШКУ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИ ДОПРИНОСЕ САРАДЊИ 
ЈАВНОГ И ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА

I

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионал-
ну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат) 
у оквиру својих надлежности, одобрене Програмске структуре за 
2019. годину и Финансијског плана за 2019. годину, суфинанси-
раће реализацију пројекaта организација цивилног друштва који 
доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора.

Циљ конкурса: сарадња јавног и цивилног сектора и активно 
укључивање цивилног сектора у реализацији акционих планова 
везаних за стратешке планове развоја јединица локалних само-
управа. 

Мере и активности, које се спроводе у оквиру пројекта, мо-
рају се реализовати на територији АП Војводине, а требало би 
да допринесу: 

- подстицању дијалога и дебата о процесу стратешког раз-
воја ЈЛС (организација јавних расправа, научних скупо-
ва, панел дискусија, фокус група, везаних за теме које се 
тичу локалног економског развоја на територији ЈЛС);

- подстицање повезивања људи са територије ЈЛС ради 
размене мишљења о актуелним темама и дефинисању 
заједничких приоритета са циљем покретања иниција-
тива везаних за локални економски развој.

II

Средства опредељена за овај конкурс износе 2.000.000,00 дина-
ра. Обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџе-
ту АП Војводине за 2019. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 
60/2018), у оквиру Програма 0608 систем локалне самоуправе, 
Програмска активност 06081002 Подршка уређењу система ло-
калне самоуправе, економска класификација 481 Дотације невла-
диним организацијама.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегио-
налну сарадњу и локалну самоуправу суфинансираће до 85 % од 
укупне вредности пројекта тј. подносилац мора обезбедити соп-
ствено учешће од минимално 15% вредности пројекта. Највиши 
износ средстава која могу бити одобрена од стране Секретаријата 
по појединачном пројекту је 300.000,00 динара. Преостали износ 
средстава мора обезбедити подносилац пројекта из сопствених 
извора, средстава партнера или из других извора.

Оцењивање предлога пројеката вршиће се у складу са по-
стављеним циљевима и установљеним критеријумима конкурса.

III

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1) Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта 
имају удружења грађана регистрована у Републици Ср-
бији са седиштем на територији АП Војводине.

2) Учесници на конкурсу могу аплицирати само са једним 
пројектом као носиоци предлога пројекта. 

3) Пријаве на конкурс морају бити предате на пријавним 
конкурсним обрасцима, попуњеним у складу са Смерни-
цама за подносиоце предлога пројекта. 

4) Конкурсна документација се може преузети са интер-
нет странице Покрајинског секретаријата за регионални 
развој, међурегионалну сарадњу и  локалну самоуправу 
www.region.vojvodina.gov.rs 

5) Попуњени обрасци конкурсне документације дос-
тављају се у штампаном облику - оригинал оверен печа-
том и потписан од стране овлашћеног лица.

6) На коверти мора да стоји назив „НЕ ОТВАРАТИ КОН-
КУРС за подршку организацијама цивилног друштва за 
пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сек-
тора“.

7) Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секрета-
ријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупи-
на 16, поштом или лично на писарници покрајинских ор-
гана управе у згради Покрајинске владе.

8) Рок за предају предлога пројекта је 15. октобар 2019. го-
дине – благовременим ће се сматрати само пријаве које 
буду предате (поштом или на писарници) до истакнутог 
рока за предају предлога пројеката.
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9) Неблаговремене и некомплетне пријаве као и прија-
ве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног 
лица неће се разматрати. Конкурсна документација се не 
враћа.

10) Покрајински секретар за регионални развој, међурегио-
налну сарадњу и локалну самоуправу донеће Одлуку о 
додели бесповратних средстава. На Одлуку се не може 
уложити жалба, нити друга правна средства. 

11) Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског 
секретаријата за регионални развој, међурегионалну са-
радњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs 

12) Покрајински секретар ће за сваког корисника средстава 
донети Решење о додели бесповратних средстава.

13) Корисник средстава ће закључити Уговор о коришћењу 
бесповратних средстава са Секретаријатом.

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс 
заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на 
olga.knezevic@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021/487-40-71 
и marijana.rakic@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021/487-42-
08, радним даном од 9 до 15 часова.
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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

1043. II Правилник о додели средстава за суфинансирање 
изградње, санације и реконструкције водних објека-
та у јавној својини;

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1044. Правилник о условима за доделу бесповратних сред-
ства брачним паровима на територији АП Војводине 
за куповину сеоских кућа са окућницом;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1045. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Војвођанског симфонијског ор-
кестра за 2019. годину;

1046. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра 
за 2019. годину;

1047. Решење о разрешењу дужности члана Надзорног од-
бора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јуна-
ковић“ Апатин;

1048. Решење о постављењу за вршиоца дужности дирек-
тора Службе за интерну ревизију корисника буџет-
ских средстава Аутономне покрајине Војводине;

1049. Решење о преносу средстава у текућу буџетску ре-
зерву број: 401-3092/2019-9;

1050. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-182/2019-99;

1051. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-182/2019-91;

1052. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-182/2019-94;

1053. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-182/2019-93;

1054. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-182/2019-97;

1055. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-182/2019-98;

1056. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-182/2019-96;

1057. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-182/2019-101;

1058. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-182/2019-102;

1059. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-182/2019-95;

1060. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-182/2019-100;

1061. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-182/2019-92;

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА 
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ

1062. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
помоћника генералног секретара Скупштине Ауто-
номне покрајине Војводине;

1063. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка генералног секретара Скупштине Аутономне по-
крајине Војводине;

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1064. Решење о одобравању за издавање и употребу прево-
да уџбеника Свет око нас 2, за други разред основне 
школе на русинском језику и писму;

1065. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеничког комплета Свијет око нас (Уџбеник 
и радна биљежница уз Уџбеник) за други разред ос-
новне школе, на хрватском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

1066. II Конкурс о додели средстава за суфинансирање из-
градње, санације и реконструкције водних објеката 
у јавној својини на територији АП Војводине у 2019. 
години;

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1067. Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним 
паровима на територији АП Војводине за куповину 
сеоских кућа са окућницом;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ 
РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И 

ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

1068. Конкурс за подршку организацијама цивилног 
друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног 
и цивилног сектора;
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