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OPШTI DEO

202.
На основу члана 63. став 1. 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, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 др. закон), као и члана 31. ал. друга и шеста
Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14),
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној дана 8. фебруара 2022.
године, д о н о с и
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Члан 1
У Покрајинској скупштинској одлуци о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Сл.
лист АП Војводине”, брoj 54/21), члан 2. мења се и гласи:
„Буџет Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, то јест свеобухватни план прихода и
примања и план расхода и издатака, организован је у два одвојена рачуна: а) рачун прихода и
примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку
нефинансијске имовине; б) рачун финансирања који обухвата примања од продаје финансијске
имовине и задуживања, издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

8. фебруар 2022.

А) РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Ред.
Бр.
I Приходи
II

НАЗИВ

80.042.789.955,05

Примања од продаје нефинансијске имовине

III Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
(I+II)
IV Расходи
V

ИЗНОС
у динарима

Издаци за нефинансијску имовину

10.450.000,00
80.053.239.955,05
84.666.373.712,75
3.371.145.237,81

VI Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину (IV+V)

88.037.518.950,56

VII НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (II–V)

‐3.360.695.237,81

VIII Буџетски дефицит (III–VI)

IX
X

‐ разлика између укупног износа прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за
нефинансијску имовину
Издаци за набавку финансијске имовине (с циљем спровођења
јавних политика)
Укупан фискални дефицит (VIII–IX)
‐ буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и
обавезама које су извршене с циљем спровођења јавних политика
и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске
имовине

‐7.984.278.995,51

20.000.000,00

8.004.278.995,51

Б) РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Ред.
Бр.
I

НАЗИВ
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
‐ примања од задуживања ‐ 688.000.000,00 динара

ИЗНОС
у динарима
712.510.000,00

‐ примања од продаје финансијске имовине ‐ 24.510.000,00 динара
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
II

‐ отплата главнице ‐ 1.086.866.066,17 динара

1.086.866.066,17

‐ набавка финансијске имовине ‐ 0,00 динара
III

Резултат рачуна финансирања (I–II)

‐374.356.066,17

IV Пренета неутрошена средства из ранијих година

8.378.635.061,68

V

8.004.278.995,51

Укупно за покриће укупног фискалног дефицита (III+IV)

"

8. фебруар 2022.
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Члан 2
Члан 3. мења се и гласи:
"Укупни приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и укупни расходи и издаци
планирају се према изворима финансирања и економским класификацијама у следећим износима и то:
ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
Извор
финансир ања

Економска
класификација

3
13

КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАСНА
ЕВИДЕНЦИЈА
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

15

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

31

КАПИТАЛ
13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

15

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

311

КАПИТАЛ
13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

15

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

32

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
13

321

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
13

7

Опис

01

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

56

Финансијска помоћ ЕУ

71

ПОРЕЗИ
01

711

Општи приходи и примања буџета

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
01

714
01

73

199.365.459,45
90.661.846,04

292.650.570,49
2.623.265,00
199.365.459,45
90.661.846,04

292.650.570,49
2.623.265,00
199.365.459,45
90.661.846,04

8.085.984.491,19
8.085.984.491,19

8.085.984.491,19
8.085.984.491,19

80.042.789.955,05
28.723.427.000,00
5.866.385,00
277.835.546,72
6.773.712,00
11.203.270,95
50.978.676.846,58
3.321.000,00
35.686.193,80

22.216.600.000,00
22.216.600.000,00

22.200.000.000,00
22.200.000.000,00

16.600.000,00

Општи приходи и примања буџета
Општи приходи и примања буџета

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

56

Финансијска помоћ ЕУ

ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА
05

8.088.607.756,19

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

01

732

8.378.635.061,68

Општи приходи и примања буџета

ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ

731

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

Донације од иностраних земаља

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

16.600.000,00

51.051.540.023,33
19.200.000,00
6.773.712,00
11.203.270,95
50.978.676.846,58
35.686.193,80

6.773.712,00
6.773.712,00

46.889.464,75

06

Донације од међународних организација

11.203.270,95

56

Финансијска помоћ ЕУ

35.686.193,80

733

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

50.997.876.846,58

01

Општи приходи и примања буџета

19.200.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

50.978.676.846,58

74

ДРУГИ ПРИХОДИ
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

741

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
01

742

6.758.583.546,72
6.477.427.000,00
277.835.546,72
3.321.000,00

6.116.607.000,00

Општи приходи и примања буџета

6.116.607.000,00

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

267.533.695,00

01

Општи приходи и примања буџета

106.800.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

160.733.695,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

8.400.000,00

743
01

744

Општи приходи и примања буџета

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

8.400.000,00

3.321.000,00
3.321.000,00
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Извор
финансир ања

Економска
класификација

745

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
01

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

771

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
03

772

Социјални доприноси

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
01

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

09

81

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Примања од продаје нефинансијске имовине

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
09

812

Примања од продаје нефинансијске имовине

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
09

82

Примања од продаје нефинансијске имовине

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
09

821

Примања од продаје нефинансијске имовине

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ
09

823

Примања од продаје нефинансијске имовине

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
09

9

Опис

01

77

8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

10

Примања од продаје нефинансијске имовине

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Примања од домаћих задуживања

11

Примања од иностраних задуживања

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

91

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

8. фебруар 2022.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

362.721.851,72
245.620.000,00
117.101.851,72

16.066.385,00
10.200.000,00
5.866.385,00

5.666.385,00
5.666.385,00

10.400.000,00
10.200.000,00
200.000,00

10.450.000,00
10.450.000,00

400.000,00
400.000,00

400.000,00
400.000,00

10.050.000,00
10.050.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

50.000,00
50.000,00

712.510.000,00
238.000.000,00
450.000.000,00
24.510.000,00

688.000.000,00

10

Примања од домаћих задуживања

238.000.000,00

11

Примања од иностраних задуживања

450.000.000,00

911

ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА
10

912

Примања од домаћих задуживања

ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА
11

92

Примања од иностраних задуживања

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
12

921

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

238.000.000,00
238.000.000,00

450.000.000,00
450.000.000,00

24.510.000,00
24.510.000,00

24.510.000,00
24.510.000,00

8. фебруар 2022.
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Преглед планираних прихода и примања
Извор
финанси
рања

01

Назив

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

Укупно

28.723.427.000,00
5.866.385,00
277.835.546,72
6.773.712,00
11.203.270,95

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

50.978.676.846,58

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

10

Примања од домаћих задуживања

238.000.000,00

11

Примања од иностраних задуживања

450.000.000,00

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

3.321.000,00
10.450.000,00

24.510.000,00
8.088.607.756,19

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

15

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

90.661.846,04

56

Финансијска помоћ ЕУ

35.686.193,80

Укупно:

199.365.459,45

89.144.385.016,73
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

8. фебруар 2022.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА
Извор
финансир ања

Економска
класификација

4

01

Опис

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

84.666.373.712,75
26.581.480.843,50
5.866.385,00
266.574.546,72
6.573.712,00
11.203.270,95
50.976.276.846,58
3.221.000,00
400.000,00
24.510.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

15

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

74.871.679,82

56

Финансијска помоћ ЕУ

31.856.483,80

41

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
01

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

411

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
01

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

412

Трансфери од других нивоа власти

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

413

Трансфери од других нивоа власти

НАКНАДЕ У НАТУРИ

6.683.538.944,38

4.188.988.478,80
4.052.985.818,22
5.866.385,00
12.614.695,00
117.419.080,58
102.500,00

3.203.655.703,47
3.101.663.897,55
185.000,00
5.100.000,00
96.706.805,92

527.210.434,44
510.678.624,78
31.385,00
849.150,00
15.651.274,66

38.823.895,37

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

766.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

760.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

37.250.395,37

47.500,00

133.690.650,87

01

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

5.650.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

4.552.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

417

ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК
01

Општи приходи и примања буџета

122.688.650,87

800.000,00

102.307.760,96
99.356.215,96
845.545,00
2.051.000,00
55.000,00

71.833.853,69
69.881.853,69
502.000,00
1.450.000,00

111.466.180,00
111.466.180,00

8. фебруар 2022.
Извор
финансир ања

Економска
класификација

42

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Опис

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

Број 7 - Страна 327

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

3.542.288.520,98

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

11.203.270,95
48.881.028,00

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

3.140.219.867,45
249.074.851,72
6.443.712,00

2.860.000,00
400.000,00
10.000,00
12.125.330,99

15

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

43.357.802,37

56

Финансијска помоћ ЕУ

27.712.657,50

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

07

Трансфери од других нивоа власти

487.645.124,77
464.036.328,87
10.898.000,00
15.000,00
11.700.028,00

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

191.500,00

15

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

313.567,90

56

Финансијска помоћ ЕУ

422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

490.700,00

99.357.115,79

01

Општи приходи и примања буџета

66.642.090,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

26.295.000,00

05

Донације од иностраних земаља

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

15

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

10.000,00
1.525.000,00
82.000,00
1.396.765,79
3.406.260,00

995.309.104,07

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

3.491.675,00

06

Донације од међународних организација

9.491.082,16
4.881.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

874.348.082,72
62.670.229,00

740.000,00
2.894.000,00

15

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

22.535.937,69

56

Финансијска помоћ ЕУ

14.257.097,50

424

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

1.088.263.662,02

01

Општи приходи и примања буџета

914.929.250,10

04

Сопствени приходи буџетских корисника

123.303.128,00

05

Донације од иностраних земаља

2.852.037,00

06

Донације од међународних организација

1.535.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

6.175.830,99

15

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

4.855.415,93

56

Финансијска помоћ ЕУ

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

15

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

426

МАТЕРИЈАЛ
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

23.735.000,00
2.045.000,00
400.000,00
10.000,00

8.423.000,00

168.277.608,60
150.265.463,60
5.560.060,00
900.000,00
1.680.000,00
9.872.085,00

703.435.905,73
669.998.652,16
20.348.434,72
75.000,00
177.188,79

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

1.102.000,00

15

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

4.384.030,06

6.140.000,00
75.000,00

Страна 328 - Броj 7
Извор
финансир ања

Економска
класификација

56

44

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Опис

Финансијска помоћ ЕУ

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

441

ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

442

ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА
01

444

Општи приходи и примања буџета

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

45

СУБВЕНЦИЈЕ

8. фебруар 2022.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

1.135.600,00

119.230.957,06
118.807.957,06
423.000,00

95.348.707,06
95.238.707,06
110.000,00

4.996.250,00
4.996.250,00

18.886.000,00
18.573.000,00
313.000,00

8.414.140.050,03

01

Општи приходи и примања буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

900.000.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

321.979.116,60

451

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

7.192.160.933,43

7.560.610.050,03

01

Општи приходи и примања буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

900.000.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

315.979.116,60

453

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
01

454

Општи приходи и примања буџета

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
01

Општи приходи и примања буџета

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

46

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

15

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

462

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

6.344.630.933,43

84.300.000,00
84.300.000,00

769.230.000,00
763.230.000,00
6.000.000,00

65.612.435.361,34
9.354.260.170,64
140.000,00
49.909.926.738,00
61.000,00
24.500.000,00
6.319.340.956,77
631.527,13
3.574.968,80

6.117.200,00

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

40.000,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

60.000,00

15

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

4.757.200,00

610.000,00
650.000,00

59.853.973.495,10

01

Општи приходи и примања буџета

6.806.631.495,41

07

Трансфери од других нивоа власти

49.909.926.738,00

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

464

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

24.500.000,00
3.112.602.461,69
312.800,00

5.200.838.863,65

01

Општи приходи и примања буџета

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

3.184.666.863,65

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

551.505.802,59

465
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

15

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

47

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

2.016.171.000,00
1.000,00

526.700.475,23
100.000,00
22.071.631,43
21.527,13
2.612.168,80

585.197.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

205.000,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

300.000,00

472

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

584.692.000,00

585.197.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

205.000,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

300.000,00

584.692.000,00

8. фебруар 2022.
Извор
финансир ања

Економска
класификација

48

Опис

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Број 7 - Страна 329

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

955.646.009,89

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

29.991.040,02

15

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

30.882.350,32

56

Финансијска помоћ ЕУ

481

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

Општи приходи и примања буџета

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

889.906.762,05
4.117.000,00
130.000,00
50.000,00

568.857,50

795.287.430,00
765.438.389,98
29.849.040,02

13.527.581,54

01

Општи приходи и примања буџета

9.673.724,04

04

Сопствени приходи буџетских корисника

2.561.000,00

05

Донације од иностраних земаља

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

142.000,00

15

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

402.000,00

56

Финансијска помоћ ЕУ

483

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

484
01

485

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ
ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА
Општи приходи и примања буџета

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

15

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

49
01

499
01

5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

01

130.000,00
50.000,00

568.857,50

112.342.648,03
111.066.648,03
1.276.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

33.488.350,32
2.728.000,00
280.000,00
30.480.350,32

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА
ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

1.248.447.334,65

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

1.248.447.334,65

Општи приходи и примања буџета
Општи приходи и примања буџета

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

1.248.447.334,65
1.248.447.334,65

3.371.145.237,81
2.121.946.156,50
11.261.000,00
200.000,00
2.400.000,00
100.000,00
10.050.000,00

10

Примања од домаћих задуживања

238.000.000,00

11

Примања од иностраних задуживања

450.000.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

517.568.205,09

15

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

10

Примања од домаћих задуживања

15.790.166,22
3.829.710,00

3.243.130.112,34
2.004.061.031,03
11.211.000,00
200.000,00
2.400.000,00
100.000,00
238.000.000,00

11

Примања од иностраних задуживања

450.000.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

517.538.205,09

15

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

511

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

10

Примања од домаћих задуживања

15.790.166,22
3.829.710,00

2.399.920.411,42
1.787.361.453,00
80.000,00
38.000.000,00

11

Примања од иностраних задуживања

450.000.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

124.392.800,00

15

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

86.158,42
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Извор
финансир ања

Економска
класификација

512

Опис

МАШИНЕ И ОПРЕМА
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

15

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

513

ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА

8. фебруар 2022.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

225.576.424,46
194.981.338,03
9.981.000,00
200.000,00
2.400.000,00
100.000,00
4.455.405,09
11.558.971,34
1.899.710,00

591.688.800,00

01

Општи приходи и примања буџета

10

Примања од домаћих задуживања

200.000.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

388.000.000,00

56

Финансијска помоћ ЕУ

515

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

15

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

52

ЗАЛИХЕ
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

521

РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
01

Општи приходи и примања буџета

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

1.828.800,00

1.860.000,00

25.944.476,46
19.889.440,00
1.150.000,00
690.000,00
4.145.036,46
70.000,00

128.015.125,47
117.885.125,47
50.000,00
10.050.000,00
30.000,00

127.885.125,47
117.885.125,47
10.000.000,00

ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

130.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

50.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

50.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

30.000,00

523

6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

01

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Општи приходи и примања буџета

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

61

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

1.106.866.066,17
20.000.000,00
887.500.606,72
199.365.459,45

1.086.866.066,17

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

887.500.606,72

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

199.365.459,45

611

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА

1.086.866.066,17

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

887.500.606,72

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

199.365.459,45

62

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
01

621

Општи приходи и примања буџета

НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
01

Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00
20.000.000,00

20.000.000,00
20.000.000,00

8. фебруар 2022.
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Преглед планираних расхода
Извор
финанси
рања

Назив

01

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

Укупно

28.723.427.000,00
5.866.385,00
277.835.546,72
6.773.712,00
11.203.270,95

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

50.978.676.846,58

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

10

Примања од домаћих задуживања

238.000.000,00

11

Примања од иностраних задуживања

450.000.000,00

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

3.321.000,00
10.450.000,00

24.510.000,00
8.088.607.756,19

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

15

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

90.661.846,04

56

Финансијска помоћ ЕУ

35.686.193,80

Укупно:

199.365.459,45

89.144.385.016,73

"
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Члан 4. мења се и гласи:

8. фебруар 2022.

Члан 3

"Буџетски дефицит и укупан фискални дефицит, у складу с дефиницијама из члана 2. став 1. т. 24. и 25. Закона о
буџетском систему, као и покриће укупног фискалног дефицита утврђују се у износима и на начин приказан
следећом табелом:
Ред.
Бр.

Опис

Економска класификација

Планирана средства

1

2

3

I

УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)

II

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)

1.

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

7

80.042.789.955,05

2.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

8

10.450.000,00

3.

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

9

712.510.000,00

3.1. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

91

688.000.000,00

3.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

92

24.510.000,00

3

8.378.635.061,68

4+5+6

89.144.385.016,73

III ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)

3+7+8+9

89.144.385.016,73

7+8+9

80.765.749.955,05

4.

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

4

84.666.373.712,75

5.

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

5

3.371.145.237,81

6.

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

6

1.106.866.066,17

6.1. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

61

1.086.866.066,17

6.2. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

62

20.000.000,00

V

УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Износ корекције буџетског дефицита – планирани издаци за

VI набавку финансијске имовине, који се у смислу одредаба Закона о
буџетском систему сматрају расходима

VII БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (1+2)‐(4+5)
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ
IX

ДЕО ИЗДАТАКА ИСКАЗАН У РАЧУНУ ФИНАНСИРАЊА (6.2‐ VI)

X

ДЕО СРЕДСТАВА РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА (3.2.‐IX)

(3+7+8+9)‐(4+5+6)
Део 62

0,00
20.000.000,00

(7+8)‐(4+5)

‐7.984.278.995,51

(7+8)‐(4+5+део 62)

‐8.004.278.995,51

62 део
92‐62 део

0,00
24.510.000,00

ДЕО СРЕДСТАВА РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА – ЗАДУЖИВАЊЕ –
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3.1.‐6.1)
ПОКРИЋЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА ИЗ РАЧУНА
XII
ФИНАНСИРАЊА
ПОКРИЋЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА ИЗ ПРЕНЕТИХ
XIII
НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

91‐61

‐398.866.066,17

(X+XI)

‐374.356.066,17

3

8.378.635.061,68

XIV СВЕГА ЗА ПОКРИЋЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА

(XII+XIII)

8.004.278.995,51

(VIII+XIV)

0,00

XI

XV

ИЗНОС УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА КОЈИ ОСТАЈЕ
НЕПОКРИВЕН

Укупан фискални дефицит утврђен је у износу од 8.004.278.995,51 динара, а средства за покриће фискалног
дефицита обезбеђују се из примања од продаје финансијске имовине и пренетих неутрошених средстава из
ранијих година."

8. фебруар 2022.
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Члан 4
У члану 7. ст. 4. и 5. мењају се и гласе:
„Задуживање Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, за потребе финансирања капиталних
инвестиционих расхода и издатака, планирано је овом одлуком у износу од укупно 688.000.000,00
динара, од чега се 238.000.000,00 динара планира повлачењем кредитних транши на основу
Покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих
расхода („Службени лист АП Војводине”, број 9/2021), а 450.000.000,00 динара задуживањем на
иностраном тржишту, односно од Европске банке за обнову и развој.
Задуживање од Европске банке за обнову и развој, из става 4. овог члана, планира се у пројекту
дугорочног финансирања у облику зајма у укупном износу од 12.000.000,00 евра, при чему се за 2022.
годину планира повлачење средстава у износу од 3.600.000,00 евра, односно у динарској
противвредности која је пројектована у висини од 450.000.000,00 динара и реализоваће се по
претходно усвојеном акту о задуживању, а према поступку, условима и правилима утврђеним
прописима који уређују јавни дуг.”
Члан 5
У члану 9. у ставу 1. износ: „518.909.483,74” мења се и гласи: „1.248.447.334,65”.
У ставу 3. износ: „498.909.483,74” мења се и гласи: „1.228.447.334,65”.
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Члан 6
У члану 11. став 1. број: „88.414.847.165,82” замењује се бројем: „89.144.385.016,73”.
Раздео 05 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство мења се и гласи:
"
Извор
финансир ања

Економска
кла сификација

Функционална
кла сификација

Програмска
структура

Гл ава

Програм

Раз део

05

Назив

Планирана средства

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

0500

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Програм 0101
Програмска
активност 1001
421

Уређење и надзор у области пољопривреде
Администрација, управљање и инспецијски надзор
Пољопривреда

411

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
01
07

412

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

01

Општи приходи и примања буџета

413

НАКНАДЕ У НАТУРИ

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета
СТАЛНИ ТРОШКОВИ

01

422

Општи приходи и примања буџета
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

01

423

Општи приходи и примања буџета
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

01

424

Општи приходи и примања буџета
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

01

426

Општи приходи и примања буџета
МАТЕРИЈАЛ

01

444

Општи приходи и примања буџета
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01

463

Општи приходи и примања буџета
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

481

Општи приходи и примања буџета
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483

Општи приходи и примања буџета
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

01

515
01

Општи приходи и примања буџета

100.814.715,17
75.461.265,81
25.353.449,36
16.281.576,50
12.186.994,43
4.094.582,07
935.000,00
935.000,00
3.800.000,00
3.800.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
450.000,00
450.000,00
8.570.000,00
8.570.000,00
700.000,00
700.000,00
57.750.000,00
57.750.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
700.000,00
700.000,00
5.000,00
5.000,00
4.316.000,00
4.316.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
15.000,00
15.000,00
5.598.057,12

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

5.598.057,12
920.000,00

Општи приходи и примања буџета

920.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01
07
Укупно за функцију 421

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

197.407.317,36
29.448.031,43
226.855.348,79

8. фебруар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансир ања

Економска
кла сификација

Функционална
кла сификација

Програмска
структура

Гл ава

Програм

Раз део

Назив

Број 7 - Страна 335

Планирана средства

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

Укупно за програмску активност - 0101 1001

197.407.317,36
29.448.031,43
226.855.348,79

Извори финансирања за програм Уређење и надзор у области пољопривреде
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

Укупно за програм 0101 - Уређење и надзор у области пољопривреде

Програм 0102
Програмска
активност 1001
421

197.407.317,36
29.448.031,43
226.855.348,79

Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем
Подршка заштити пољопривредног земљишта

Пољопривреда

426

МАТЕРИЈАЛ
01

451
01

463

Општи приходи и примања буџета
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

01

481
13

Општи приходи и примања буџета

30.000.000,00
30.000.000,00
142.807.000,00
142.807.000,00
5.000.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

5.000.000,00
20.000.000,00

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

20.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Укупно за функцију 421

177.807.000,00
20.000.000,00
197.807.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Укупно за програмску активност - 0102 1001

Програмска
активност 1002
421

177.807.000,00
20.000.000,00
197.807.000,00

Подршка уређењу пољопривредног земљишта
Пољопривреда

451
01

463
01
13

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета

249.873.933,43

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

249.873.933,43
371.153.534,86

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

300.000.000,00
71.153.534,86

Извори финансирања за функцију 421
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Укупно за функцију 421

549.873.933,43
71.153.534,86
621.027.468,29

Извори финансирања за програмску активност 1002
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Укупно за програмску активност - 0102 1002

549.873.933,43
71.153.534,86
621.027.468,29

Страна 336 - Броj 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансир ања

Економска
кла сификација

Функционална
кла сификација

Програмска
структура

Гл ава

Програм

Раз део

Програмска
активност 1003
421

Назив

8. фебруар 2022.

Планирана средства

Подршка коришћењу пољопривредног земљишта
Пољопривреда

451
01
13

463

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

01

465

Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

589.971.906,80
570.000.000,00
19.971.906,80
26.000.000,00
26.000.000,00
10.000.000,00
5.928.368,57
4.071.631,43

Извори финансирања за функцију 421
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Укупно за функцију 421

601.928.368,57
24.043.538,23
625.971.906,80

Извори финансирања за програмску активност 1003
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Укупно за програмску активност - 0102 1003

625.971.906,80

Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону
кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди -АГРИННО 2
Пољопривреда

Пројекат 4006
421

601.928.368,57
24.043.538,23

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
56

423

Финансијска помоћ ЕУ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

01

512
01

Општи приходи и примања буџета

5.000,00

5.000,00
2.184.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

2.184.000,00
1.980.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.980.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

Укупно за функцију 421

4.164.000,00
5.000,00
4.169.000,00

Извори финансирања за пројекат 4006
01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

4.169.000,00

Укупно за пројекат - 0102 4006

Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра
Бајша и Самош
Пољопривреда

Пројекат 5007
421

4.164.000,00
5.000,00

511
10
13

513
10
13

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

112.000.000,00

Примања од домаћих задуживања
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА

38.000.000,00
74.000.000,00
588.000.000,00

Примања од домаћих задуживања
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

200.000.000,00
388.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421
10
13
Укупно за функцију 421

Примања од домаћих задуживања
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

238.000.000,00
462.000.000,00
700.000.000,00

8. фебруар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансир ања

Економска
кла сификација

Функционална
кла сификација

Програмска
структура

Гл ава

Програм

Раз део

Назив

Број 7 - Страна 337

Планирана средства

Извори финансирања за пројекат 5007
10
13

Примања од домаћих задуживања
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

238.000.000,00
462.000.000,00
700.000.000,00

Укупно за пројекат - 0102 5007
Извори финансирања за програм Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем
01
10
13

Општи приходи и примања буџета
Примања од домаћих задуживања
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

Укупно за програм 0102 - Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем

Програм 0103
Програмска
активност 1001
421

1.333.773.302,00
238.000.000,00
577.197.073,09
5.000,00
2.148.975.375,09

Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на
територији АПВ
Пољопривреда

451
01
13

463

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

01

481
01

Општи приходи и примања буџета

828.000.000,00
598.000.000,00
230.000.000,00
30.000.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

30.000.000,00
10.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Укупно за функцију 421

638.000.000,00
230.000.000,00
868.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Укупно за програмску активност - 0103 1001

Програмска
активност 1002
421

638.000.000,00
230.000.000,00
868.000.000,00

Кредитна подршка пољопривреди
Пољопривреда

465
01

621
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

44.022.698,00

Општи приходи и примања буџета
НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

44.022.698,00
20.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01

Општи приходи и примања буџета

Укупно за функцију 421

64.022.698,00
64.022.698,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

Укупно за програмску активност - 0103 1002

64.022.698,00
64.022.698,00

Извори финансирања за програм Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Укупно за програм 0103 - Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју

702.022.698,00
230.000.000,00
932.022.698,00

Страна 338 - Броj 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансир ања

Економска
кла сификација

Функционална
кла сификација

Програмска
структура

Гл ава

Програм

Раз део

Програм 0106
Програмска
активност 1001
422

Назив

8. фебруар 2022.

Планирана средства

Развој шумарства и ловства
Одрживи развој и унапређење шумарства
Шумарство

451
01
13

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

211.708.944,80
163.000.000,00
48.708.944,80

Извори финансирања за функцију 422
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Укупно за функцију 422

163.000.000,00
48.708.944,80
211.708.944,80

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Укупно за програмску активност - 0106 1001

Програмска
активност 1002
423

163.000.000,00
48.708.944,80
211.708.944,80

Одрживи развој и унапређење ловства
Лов и риболов

451
01
13

481

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

01
13

484
01

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ
УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ
ПРИРОДНИХ УЗРОКА
Општи приходи и примања буџета

24.175.000,00
23.500.000,00
675.000,00
51.825.000,00
51.750.000,00
75.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 423
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Укупно за функцију 423

76.250.000,00
750.000,00
77.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Укупно за програмску активност - 0106 1002

76.250.000,00
750.000,00
77.000.000,00

Извори финансирања за програм Развој шумарства и ловства
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Укупно за програм 0106 - Развој шумарства и ловства

239.250.000,00
49.458.944,80
288.708.944,80

8. фебруар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансир ања

Економска
кла сификација

Функционална
кла сификација

Програмска
структура

Гл ава

Програм

Раз део

Програм 0401
Програмска
активност 1001
421

Назив

Број 7 - Страна 339

Планирана средства

Интегрално управљање водама
Уређење и коришћење вода
Пољопривреда

463
01
13

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

498.000.000,00

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

400.000.000,00
98.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Укупно за функцију 421

400.000.000,00
98.000.000,00
498.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Укупно за програмску активност - 0401 1001

Програмска
активност 1002
421

400.000.000,00
98.000.000,00
498.000.000,00

Заштита вода од загађивања
Пољопривреда

463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

114.925.000,00
93.925.000,00
21.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Укупно за функцију 421

93.925.000,00
21.000.000,00
114.925.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Укупно за програмску активност - 0401 1002

Програмска
активност 1003
421

93.925.000,00
21.000.000,00
114.925.000,00

Уређење, коришћење и заштита од вода
Пољопривреда

451
01

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета

4.100.200.000,00
4.100.200.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01

Општи приходи и примања буџета

Укупно за функцију 421

4.100.200.000,00
4.100.200.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003
01

Општи приходи и примања буџета

Укупно за програмску активност - 0401 1003

4.100.200.000,00
4.100.200.000,00
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Извор
финансир ања

Економска
кла сификација

Функционална
кла сификација

Програмска
структура

Гл ава

Програм

Раз део

Пројекат 5004
421

Назив

8. фебруар 2022.

Планирана средства

Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.
Пољопривреда

421
56

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

10.000,00

Финансијска помоћ ЕУ

10.000,00

Извори финансирања за функцију 421
56

Финансијска помоћ ЕУ

10.000,00

Укупно за функцију 421

10.000,00

Извори финансирања за пројекат 5004
56

Финансијска помоћ ЕУ

10.000,00
10.000,00

Укупно за пројекат - 0401 5004

Пројекат 5006
421

Држимо се заједно
Пољопривреда

421

20.000,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
56

423

Финансијска помоћ ЕУ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

01
56

513
01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

20.000,00
1.500.000,00

ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА

720.000,00
780.000,00
3.688.800,00

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

1.828.800,00
1.860.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

Укупно за функцију 421

2.548.800,00
2.660.000,00
5.208.800,00

Извори финансирања за пројекат 5006
01
56

Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ

5.208.800,00

Укупно за пројекат - 0401 5006

Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу Регионалног
система водоснабдевања "Источни Срем“
Пољопривреда

Пројекат 5007
421

2.548.800,00
2.660.000,00

511
01

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

55.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

55.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01

Општи приходи и примања буџета

Укупно за функцију 421

55.000.000,00
55.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5007
01

Општи приходи и примања буџета

55.000.000,00
55.000.000,00

Укупно за пројекат - 0401 5007
Извори финансирања за програм Интегрално управљање водама
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

Укупно за програм 0401 - Интегрално управљање водама

4.651.673.800,00
119.000.000,00
2.670.000,00
4.773.343.800,00

8. фебруар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Извор
финансир ања

Економска
кла сификација

Функционална
кла сификација

Програмска
структура

Гл ава

Програм

Раз део

Назив
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Планирана средства

Извори финансирања за главу 0500 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
01
07
10
13

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од домаћих задуживања
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

Свега за главу 0500 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

7.124.127.117,36
29.448.031,43
238.000.000,00
975.656.017,89
2.675.000,00
8.369.906.166,68

Извори финансирања за раздео 05

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05

01
07
10
13

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од домаћих задуживања
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ

7.124.127.117,36
29.448.031,43
238.000.000,00
975.656.017,89
2.675.000,00

8.369.906.166,68

"
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

8. фебруар 2022.

Раздео 10 Покрајински секретаријат за финансије мења се и гласи:
"
Извор
финансир ања

Економска
кла сификација

Функционална
кла сификација

Програмска
структура

Гл ава

Програм

Раз део

10

Назив

Планирана средства

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

1000

Покрајински секретаријат за финансије
Програм 0602

Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и
развојне помоћи
ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА
ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Вишенаменски развојни пројекти

Пројекат 4001
474

451
13

454

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

13

463

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

13

464
13

465

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

13

481

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

15.000.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
12.000.000,00
2.225.959,98
9.774.040,02

Извори финансирања за функцију 474
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Укупно за функцију 474

2.225.959,98
197.774.040,02
200.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 4001
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

2.225.959,98
197.774.040,02
200.000.000,00

Укупно за пројекат - 0602 4001

Извори финансирања за програм Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Укупно за програм 0602 - Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ
ЕУ и развојне помоћи

2.225.959,98
197.774.040,02
200.000.000,00

8. фебруар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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кла сификација
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Раз део
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Програмска
активност 1001
180

Назив
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Планирана средства

Систем локалне самоуправе
ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

463
07

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

8.871.392.738,00

Трансфери од других нивоа власти

8.871.392.738,00

Извори финансирања за функцију 180
07

Трансфери од других нивоа власти

Укупно за функцију 180

8.871.392.738,00
8.871.392.738,00

Извори финансирања за програмску активност 1001
07

Трансфери од других нивоа власти

Укупно за програмску активност - 0608 1001

8.871.392.738,00
8.871.392.738,00

Извори финансирања за програм Систем локалне самоуправе
07

Трансфери од других нивоа власти

Укупно за програм 0608 - Систем локалне самоуправе

Програм 2101
Програмска
активност 1006
160

8.871.392.738,00
8.871.392.738,00

Политички систем
ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

481
01

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

23.327.430,00

Општи приходи и примања буџета

23.327.430,00

Извори финансирања за функцију 160
01

Општи приходи и примања буџета

Укупно за функцију 160

23.327.430,00
23.327.430,00

Извори финансирања за програмску активност 1006
01

Општи приходи и примања буџета

Укупно за програмску активност - 2101 1006

23.327.430,00
23.327.430,00

Извори финансирања за програм Политички систем
01

Општи приходи и примања буџета

Укупно за програм 2101 - Политички систем

Програм 2201
Програмска
активност 1001
170

23.327.430,00
23.327.430,00

Управљање јавним дугом
СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА

Трансакције јавног дуга

441
01

442

ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА

95.234.707,06

Општи приходи и примања буџета

95.234.707,06
4.996.250,00

ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА
01

444

Општи приходи и примања буџета
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01

611

Општи приходи и примања буџета
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА

13
14

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

4.996.250,00
18.000.000,00
18.000.000,00
1.086.866.066,17
887.500.606,72
199.365.459,45

Извори финансирања за функцију 170

Укупно за функцију 170

01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

118.230.957,06
887.500.606,72

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

199.365.459,45
1.205.097.023,23
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Планирана средства

Извори финансирања за програмску активност 1001
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

118.230.957,06
887.500.606,72

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

199.365.459,45

Укупно за програмску активност - 2201 1001

1.205.097.023,23

Извори финансирања за програм Управљање јавним дугом
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

118.230.957,06
887.500.606,72

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

199.365.459,45

Укупно за програм 2201 - Управљање јавним дугом

Програм 2301

Програмска
активност 1001
112

1.205.097.023,23

Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И
АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И
КОНТРОЛЕ
Финансијски и фискални послови

411
01

412

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

121.934.978,03

Општи приходи и примања буџета

121.934.978,03
19.692.498,95

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
01

413

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ У НАТУРИ

01

414

Општи приходи и примања буџета
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

01

415

Општи приходи и примања буџета
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

01

416

Општи приходи и примања буџета
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

01

421

Општи приходи и примања буџета
СТАЛНИ ТРОШКОВИ

01

422

Општи приходи и примања буџета
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

01

423

Општи приходи и примања буџета
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

01

426

Општи приходи и примања буџета
МАТЕРИЈАЛ

01

453
01

465

Општи приходи и примања буџета
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА
Општи приходи и примања буџета
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

01

482

Општи приходи и примања буџета
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

01

483

Општи приходи и примања буџета
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

01

512

Општи приходи и примања буџета
МАШИНЕ И ОПРЕМА

01

Општи приходи и примања буџета

19.692.498,95
1.064.906,13
1.064.906,13
5.238.866,87
5.238.866,87
2.168.972,50
2.168.972,50
1.187.000,00
1.187.000,00
35.500.000,00
35.500.000,00
600.000,00
600.000,00
15.725.720,40
15.725.720,40
2.268.036,00
2.268.036,00
11.300.000,00
11.300.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
100.000,00
100.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
500.000,00
500.000,00

Извори финансирања за функцију 112
01
Укупно за функцију 112

Општи приходи и примања буџета

220.480.978,88
220.480.978,88

8. фебруар 2022.
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Извор
финансир ања

Економска
кла сификација

Функционална
кла сификација

Програмска
структура

Гл ава

Програм

Раз део

Назив
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Планирана средства

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

Укупно за програмску активност - 2301 1001

220.480.978,88
220.480.978,88

Извори финансирања за програм Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
01

Општи приходи и примања буџета

Укупно за програм 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Програм 2402
Програмска
активност 1001
160

220.480.978,88
220.480.978,88

Интервенцијска средства
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

499
01

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

1.228.447.334,65

Општи приходи и примања буџета

1.228.447.334,65

Извори финансирања за функцију 160
01

Општи приходи и примања буџета

Укупно за функцију 160

1.228.447.334,65
1.228.447.334,65

Извори финансирања за програмску активност 1001
01

Општи приходи и примања буџета

Укупно за програмску активност - 2402 1001

Програмска
активност 1002
160

1.228.447.334,65
1.228.447.334,65

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

499
01

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

20.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

20.000.000,00

Извори финансирања за функцију 160
01

Општи приходи и примања буџета

Укупно за функцију 160

20.000.000,00
20.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002
01

Општи приходи и примања буџета

Укупно за програмску активност - 2402 1002

20.000.000,00
20.000.000,00

Извори финансирања за програм Интервенцијска средства
01

Општи приходи и примања буџета

Укупно за програм 2402 - Интервенцијска средства
Извори финансирања за главу 1000 - Покрајински секретаријат за финансије
01
07
13

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

Свега за главу 1000 - Покрајински секретаријат за финансије
Извори финансирања за раздео 10

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10

01
07
13

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

1.248.447.334,65
1.248.447.334,65

1.612.712.660,57
8.871.392.738,00
1.085.274.646,74
199.365.459,45
11.768.745.504,76

1.612.712.660,57
8.871.392.738,00
1.085.274.646,74
199.365.459,45

11.768.745.504,76

"
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и последњи став: „Преглед планираних расхода” мења се и гласи:
"Преглед планираних расхода
Извор
финанси
рања

Назив

01

Општи приходи и примања буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно

28.723.427.000,00
5.866.385,00
277.835.546,72

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

10

Примања од домаћих задуживања

238.000.000,00

11

Примања од иностраних задуживања

450.000.000,00

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

14

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

15

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

56

Финансијска помоћ ЕУ
Укупно:

6.773.712,00
11.203.270,95
50.978.676.846,58
3.321.000,00
10.450.000,00

24.510.000,00
8.088.607.756,19
199.365.459,45
90.661.846,04
35.686.193,80
89.144.385.016,73

"

Програ м

2402

"

УКУПНО

1002

1001

Про гра м ск а
а кти внос т

ПРОГРАМИ :

Про је к а т

10

10

10

00

00

00

Ра здео Гла ва
Интервенцијска средства
Покрајински секретаријат за финансије
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Покрајински секретаријат за финансије
СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Покрајински секретаријат за финансије

Назив

"

89.144.385.016,73

1.248.447.334,65
1.248.447.334,65
1.228.447.334,65
1.228.447.334,65
20.000.000,00
20.000.000,00

Планирана средства

У члану 12. мењају се износи планираних средстава и структура за Програм: 2402 Интервенцијска средства, као и износ у реду „ УКУПНО ПРОГРАМИ“ и гласе:

Члан 7

8. фебруар 2022.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8
У распоред средстава, према овој одлуци, укључене су промене у апропријацијама одобрене у складу
са Законом о буџетском систему до 11. јануара 2022. године.
Члан 9
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Покрајински секретаријат
за финансије у обавези су да донесу финансијски план за 2022. годину, усклађен са апропријацијама
одобреним овом одлуком, у року од осам дана од дана њеног ступања на снагу.
Члан 10
Овa одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 40-7/2022-01
Нови Сад, 08. фебруар 2022. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор,ср.
Pásztor István,sk.

8. фебруар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

203.
На основу члана 31. став 1. алинеја друга и седма Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 20/14),
Мандатног писма (Уговора о претфинансирању), од 01.12.2021. године, између Покрајинске владе и Европске банке за обнову и развој,
Мишљења Министарства финансија број: 401-00-236/2022-0001,
од 10.01.2022. године, а у вези с чл. 36. и 37. Закона о јавном дугу
(„Службени гласник РС”, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015,
95/2018, 91/2019 и 149/20), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 8. фебруара 2022. године, д о н е л а је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ЗАДУЖИВАЊУ КОД ЕВРОПСКЕ БАНКЕ
ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА
Члан 1.
Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту:
Одлука) уређују се спровођење задуживања код Европске банке
за обнову и развој ради финансирања капиталних инвестиционих
расхода, оквири у којима се задуживање може извршити, као и
овлашћења за његово спровођење.
Члан 2.
Обавезе по основу јавног дуга Аутономне покрајине Војводине, према параметрима на дан 31. децембар 2021. године, износе 5.025.079.801,07 динара на име главнице дуга, док пројектована камата, према уговореним каматним стопама, износи
223.156.503,25 динара.
Члан 3.
Задуживање Аутономне покрајине Војводине код Европске банке
за обнову и развој, према овој одлуци, врши се ради финансирања
капиталних инвестиционих расхода, односно за капиталне инвестиције за спровођење мера енергетске ефикасности у око осамдесет
јавних зграда на територији Аутономне покрајине Војводине.
Члан 4.
Дугорочно задуживање, у складу са овом одлуком, може бити
највише до 12.000.000,00 евра (EUR), с каматном стопом од 1,50%
годишње преко шестомесечног ЕУРИБОР-а (уз нулту доњу границу), односно уколико је шестомесечни ЕУРИБОР негативан,
примењиваће се каматна стопа од 1,5% годишње, на период од
тринаест година (укључујући и до три и по године грејс периода).
Накнаде које прате дугорочно задуживање код Европске банке
за обнову и развој, у складу са Уговором о претфинансирању, јесу
следеће:
• Једнократна накнада за обраду кредита од 1%;
• Накнада за ангажована средства: без накнаде током прва
три месеца од датума потписивања уговора о кредиту;
0,3% накнада за ангажована средства током наредних девет месеци; након тога, 0,5% годишње на неповучени износ од укупно уговорених средстава;
• Накнада за отплату кредита пре доспећа: 2% од главнице
дуга пре истека прве године од датума потписивања уговора о кредиту; 1% од главнице дуга за отплату на дан
или након истека прве године од потписивања уговора о
кредиту, али пре истека друге године, и 0,125% од висине кредита за отплату на дан или након истека друге године од потписивања уговора о кредиту.
Члан 5.
Задуживање Аутономне покрајине Војводине код Европске
банке за обнову и развој ради обезбеђивања средстава неопходних за финансирање капиталних инвестиционих расхода, из чла-
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на 3. ове одлуке, спровешће се уговарањем дугорочног кредита,
односно уговора о зајму код Европске банке за обнову и развој,
према процедурама Европске банке за обнову и развој.
Члан 6.
Покрајинска влада спровешће поступак задуживања за износ потребан за финансирање капиталних инвестиционих расхода из члана 3. ове одлуке, а највише до износа утврђеног у члану 4. ове одлуке.
Покрајинска влада спровешће поступак задуживања из члана
5. ове одлуке.
Члан 7.
Покрајинска влада – у складу са овом одлуком, законом и другим прописима – предузеће све активности и донети акта која су
потребна за спровођење ове одлуке.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине”.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 40-6/2022-01
Нови Сад, 8. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, ср.
Pásztor István, sk.

204.
На основу члана 31. алинеја 2 и 5, а у вези с чланом 27. тачка 1. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број
20/14) и члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.
закон,9/20 и 51/21), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на
седници одржаној 8. фебруара 2022. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД – ШИД – ГРАНИЦА ХРВАТСКЕ,
ДЕОНИЦЕ СТАРА ПАЗОВА – ГОЛУБИНЦИ – ШИД
И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ИНЂИЈА - ГОЛУБИНЦИ
Члан 1.
Приступа се изради Просторног плана подручја посебне намене
инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци (у даљем тексту: Просторни план).
Просторни план ће бити рађен са елементима за директно
спровођење.
Члан 2.
Утврђује се оквирна граница обухвата Просторног плана, а
коначна граница обухвата Просторног плана дефинисаће се Нацртом Просторног плана.
Оквирна граница обухвата Просторног плана обухвата територије:
- Општина Стара Пазова - КО Стара Пазова и КО Голубинци,
- Општина Инђија – КО Инђија и КО Љуково,
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- Општина Рума – КО Рума, КО Путинци, КО Добринци,
КО Краљевци, КО Вогањ, КО Марђелос,
- Град Сремска Митровица – КО Сремска Митровица, КО
Шашинци, КО Лаћарак, КО Мартинци и КО Кузмин,
- Општина Шид – КО Шид, КО Кукујевци, КО Бачинци и
КО Гибарац.
Површина подручја обухваћеног оквирном грaницом обухвата
Просторног плана износи 799,3 km2.
Оквирна граница Просторног плана дата је на графичком приказу, који чини саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду Просторног плана,
садржани су у следећим планским документима вишег реда:
- Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010. до
2020. године („Службени гласник РС”, број 88/10)
- Одлукa о доношењу Регионалнoг просторног плана Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број 22/11), смерницама утврђеним у планској документацији и то:
- Просторном плану подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица Шид са елементима детаљне регулације
који чини саставни део Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица Шид са елементима детаљне регулације („Сл.лист АПВ“ број 57/2017),
- Просторном плану подручја посебне намене система
за водоснабдевање „Источни Срем“ који чини саставни део Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу
Просторног плана подручја посебне намене система за
водоснабдевање „Источни Срем“ („Сл.лист АПВ“ број
57/2017),
- Просторном плану подручја посебне намене система за
наводњавање Срема који чини саставни део Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана
подручја посебне намене система за наводњавање Срема
(„Сл.лист АПВ“ број 57/2017),
- Просторном плану подручја посебне намене државног
пута IIa реда број 100 за потребе реконструкције и моддернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова ( до границе са административним подручјем Града Београда) са детаљном разрадом који чини саставни део Покрајинске скупштинске
одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне
намене државног пута IIa реда број 100 за потребе реконструкције и моддернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова ( до границе са административним подручјем Града Београда) са
детаљном разрадом („Сл.лист АПВ“ број 54/2019),
- Просторном плану подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у
сливу реке Саве у региону Срема који чини саставни
део Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање,
одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке
Саве у региону Срема („Сл.лист АПВ“ број 54/2019),
- Просторном плану подручја посебне намене железничке
пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија)
(„Сл.гласник РС“ број 32/2017).
Просторни план ће бити заснован и на другој планској, студијској,
техничкој и другој документацији као и резултатима досадашњих
истраживања и важећим документима у Републици Србији.
За израду Просторног плана користиће се топографске и катастарско-топографске подлоге, дигитални катастарски планови
и дигитални орто фото планови, као и друге подлоге за које се
укаже да су неопходне за израду Просторног плана.

8. фебруар 2022.
Члан 4.

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Просторног плана засниваће се на:
- заштити животне средине и одрживог коришћења подручја,
- стварању повољнијих и унапређенијих услова за потребе
модернизације железничке инфраструктуре.
Члан 5.
Циљ израде Просторног плана јесте стварање планског основа
за израду техничке документације и даљу реализацију пројекта
изградње и модернизације железничке пруге високих перформански.
Визија и дугорочни циљ развоја подручја посебне намене јесте
стварање просторних услова којима ће се омогућити побољшање
повезаности главних урбаних центара Београд, Стара Пазова,
Инђија, Рума, Сремска Митровица и Шид и повезаност са суседним земљама.
Члан 6.
Концепција планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја подразумева обезбеђење просторних услова за
реализацију концепта трајно одрживог саобраћаја уз обавезну
израду техничке документације, у складу са законском регулативом, која ће показати оправданост предложеног решења (планирање новог коридора, локацијско одређивање трасе, потребне
капацитете, просторну, саобраћајну, функционалну и економску
оправданост).
Планирањем, обезбеђењем услова за изградњу, адекватним регулисањем и напреднијим коришћењем инфраструктурног коридора, побољшава се конкурентност железнице и њена повезаност
са другим видовима превоза на коридору X уз истовремено побољшање заштите животне средине.
Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта Просторног плана је 4 (четири) месеца од дана достављања Идејног решења Обрађивачу
Просторног плана.
Члан 8.
Средства за израду Просторног плана обезбеђује „Инфраструктура железнице Србије“ А.Д. Београд, Немањина број 6.
Члан 9.
Нацрт Просторног плана биће изложен на јавни увид у трајању
од 30 дана у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту
животне средине, Нови Сад, Граду Сремска Митровица и општинама Стара Пазова, Рума, Инђија и Шид.
Члан 10.
Саставни део Покрајинске скупштинске одлуке је Одлука о
изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја
посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге
Београд – Шид – граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци на животну средину.
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке
пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деонице Стара Пазова
– Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци на
животну средину је саставни део Документационе основе Просторног плана.

8. фебруар 2022.
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Члан 11.

Носилац израде Просторног плана је Покрајински секретаријат
за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16.
Члан 12.
Одабир Обрађивача Просторног плана извршиће се у складу са
Законом о јавним набавкама.
Члан 13.
Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени
да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, дужни су да по захтеву носиоца израде планског
документа, у року од 15 дана од дана пријема захтева, доставе све
тражене податке, без накнаде.
Изузетно услови и сви расположиви подаци могу се уступити у
року од 30 дана уз образложење надлежног органа, односно организације за непоступање у наведеном року.
Члан 14.
Просторни план биће сачињен у 10 (десет) примерка у аналогном и 10 (десет) примерака у дигиталном облику.
Просторни план ће се чувати потписан у аналогној и у дигиталној форми, и то: у Министарству грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре (један примерак), у Скупштини АП Војводине (један примерак), у Покрајинском секретаријату за урбанизам
и заштиту животне средине (два примерка), у општини Стара
Пазова (један примерак), у општини Шид (један примерак), у
општини Инђија (један примерак), у општини Рума (један примерак), у Граду Сремска Митровица (један примерак) и у архиви
Обрађивача (један примерак).
Члан 15.
Ова покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 3-5/2021-01
Нови Сад, 8. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, ср.
Pásztor István, sk.

205.
На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и
54/14 - др.одлука, 37/15, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), чл. 11. и
22. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине
за 2022. годину („Службени лист АПВ“, брoj 54/21), у вези са
Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),
Покрајинском скупштинском одлуком о програму подршке
за спровођење пољопривредне политике за развој села и
политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине
Војводине у 2022. години („Службени лист АПВ“, број
54/21) и Правилником о спровођењу конкурса које расписује
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду
и шумарство, покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство (у даљем тексту: покрајински
секретар) доноси
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ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА
У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ
Опште одредбе
Члан 1.
Правилником о додели средстава за подршку младима у
руралним подручјима на територији АП Војводине у 2022.
години (у даљем тексту: Правилник) прописује се висина
и начин доделе средстава, намена средстава, поступак
додељивања средстава, критеријуми за доделу средстава и друга
питања значајна за конкурс из Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за
територију Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину
( у даљем тексту: Програм), који је саставни део Покрајинске
скупштинске одлуке о програму подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за
територију Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину
(„Службени лист АПВ”, број 54/2021) на који је сагласност дало
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде број:
320-00-10833/109 од 29.11.2021. године.
Програм из става 1. овог члана усвојила је Скупштина
Аутномне покрајине Војводине, а Покрајински секретаријат
за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту:
Покрајински секретаријат) задужен је за његову реализацију.
Висина и начин доделе бесповратних средстава
Члан 2.
За реализацију активности предвиђено је укупно 200.000.000,00
динара.
Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса
који се објављује у „Службеном листу АП Војводине“ и у дневним
новинама „Дневник“, као и на интернет страници Покрајинског
секретаријата (у даљем тексту: Конкурс).
Конкурс је отворен до 04.03.2022. године.
Документација поднета на Конкурс се не враћа. На захтев
подносиоца пријава, који нису остварили право на бесповратна
средства, могуће је враћање документације, уз достављање
оверене фотокопије исте.
Средства за подршку инвестиција – према Правилнику и по
Конкурсу – додељују се бесповратно.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по конкурсу
утврђују се у износу до 90 % од укупно прихватљивих трошкова
инвестиције.
Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза
на додату вредност (ПДВ).
Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави
не може бити већи од 1.500.000,00 динара.
Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави
износи 500.000,00 динара.
Покрајински секретаријат путем свог надлежног сектора може
да наложи Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП
Војводине да утврди чињенично стање на терену - нулта контрола
за инвестиције: Подизање нових вишегодишњих засада воћака,
хмеља и винове лозе и Подизање пластеника за производњу
поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу. Нултом контролом
се сматра утврђивање затеченог чињеничног стања на терену.

Страна 352 - Броj 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

8. фебруар 2022.

Намена бесповратних средстава
Члан 3.
Бесповратна средства која додељују по овом Конкурсу намењена су за следеће инвестиције:
Шифра мере
Мера

101
Шифра
инвестиције
101.1.1.

Сектор млеко

Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере
Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза

101.1.3.

Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе,
материјале и инсталације

101.1.4.

Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака
(транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе
за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за
пуњење течног стајњака; специјализоване приколице за транспорт чврстог стајњака,
укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак)

101.1.5.

Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња
(млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори
за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и
дозатори за кабасту сточну храну;

101.1.8.

Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде

101.2.1.

Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе
за производњу меса

101.2.3.

Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака
(транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе
за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за
пуњење течног стајњака; специјализована опрема за транспорт чврстог стајњака,
полутечног и течног стајњака, резервоари за течни стајњак, специјализоване
приколице за транспорт чврстог/полутечног/течног стајњака, са одговарајућом
опремом), укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак)

Сектор месо
101.2.4.

101.2.5.

Сектор производње
конзумних јаја

Мера подршке / инвестиција

Опремање објеката за гајење крмача и производњу прасади за тов
Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и
појење животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране;
опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери;
микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери;
омотачи бала и комбајни за сточну храну; превртачи сена, итд.)

101.2.8.

Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно опремљени кавези

101.2.9.

Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде

101.3.1.

Набавка опреме за живинарске фармe за производњу конзумних јаја

101.3.2.

Набавка опреме за сортирање, паковање и чување конзумних јаја

101.3.4.

Набавка опреме за руковање, сакупљање и коришћење животињског ђубрива;
посебна опрема за транспорт ђубрива

8. фебруар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Шифра мере
101.4.1.

Сектор пчеларство

Мера подршке / инвестиција
Подизање нових вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе

101.4.2.

Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку
производњу

101.4.5.

Набавка опреме за вештачко опрашивање биљака при производњи у заштићеном
простору

101.4.6.

Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање биљака при
производњи у заштићеном простору

101.4.7.

Набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљака
при производњи у заштићеном простору

101.4.8.
Сектор воће, грожђе,
поврће (укључујући
печурке) и цвеће
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Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом)

101.4.9.

Набавка опреме и уређаја за системе за хидропоничну производњу при
производњи у заштићеном простору

101.4.10.

Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију земљишта и супстрата
при производњи у заштићеном простору

101.4.11.

Набавка опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (тзв. ђубрење угљен диоксидом
при производњи у заштићеном простору)

101.4.13.

Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа

101.4.14.

Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа

101.4.15.

Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа

101.4.17.

Опрема за вентилацију и опрема за принудну вентилацију

101.4.18.

Опрема/механизација за заштиту од мраза

101.4.24.

Машине за заштиту биља

101.4.25.

Машине за убирање односно скидање усева

101.4.28.

Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева

101.6.1.

Набавка нових пчелињих друштава

101.6.2.

Набавка опреме за пчеларство (кошнице и контејнери)

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу.
Бесповратна средства која се додељују из Програма не могу се
користити за:
• инвестиције реализоване пре потписивања уговора са
Секретаријатом и опрему купљену пре тог датума;
• порезe, укључујући и порез на додату вредност;
• плаћање путем компензације и цесије;
• царинске, увозне и остале врсте административних такси, накнаде за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;
• промет између повезаних лица;
• новчане, финансијске казне и трошкове парничног поступка;
• трошковe банкарске провизије;
• трошковe јемства и сличне накнаде;
• трошкове премера и геодетских снимања;
• трошкове за куповину половне опреме и материјала;
• трошкове превоза, монтаже опреме и друге оперативне
трошкове;
• доприносе у натури.
Право на учешће на Конкурсу
Члан 4.
Право на подстицаје за Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава остварују физичка лица старијa
од 18 година којa у моменту подношења захтева не смеју
имати више од 40 година, који су први пут уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава као носиоци пољопривредног
газдинства након 01.01.2022. године.
Право на подстицаје остварују подносиоци пријава који имају
пребивалиште у насељеном месту у ком се не налази седиште
града (Нови Сад, Суботица, Зрењанин, Панчево, Вршац,

Сремска Митровица, Кикинда, Сомбор - Закон о територијалној
организацији Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007,
18/2016 и 47/2018).
Услови за учешће на Конкурсу
Члан 5.
1. подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе са територије АП
Војводине, с тим што и место реализације инвестиције
мора бити на територији јединице локалне самоуправе
са територије АП Војводине у месту пребивалишта подносиоца пријаве или у месту суседне јединице локалне
самоуправе;
2. пољопривредно газдинство мора бити уписано у Регистар пољопривредних газдинстава први пут након
01.01.2022. године;
3. подносилац пријаве мора имати објекат за смештај животиња у власништу или закупу у периоду од најмање
шест година (уговор о закупу мора бити закључен након
01.01.2022. године са тачно назначеним роком трајања
закупа) – уколико аплицира за Инвестиције у физичку
имовину пољопривредних газдинстава (набавка приплодних грла и опремање фарми);
4. подносилац пријаве мора имати пољопривредно
земљиште у власништу или закупу у периоду од најмање шест година (уговор о закупу мора бити закључен након 01.01.2022. године са тачно назначеним роком трајања закупа) – уколико аплицира за Инвестиције
у физичку имовину пољопривредних газдинстава (пластеници, наводњавање и опремa за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде) односно пољопривредно земљиште у власништу или закупу у периоду од
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најмање десет година (уговор о закупу мора бити закључен након 01.01.2022. године са тачно назначеним роком
трајања закупа) – уколико аплицира за Инвестиције у
физичку имовину пољопривредних газдинстава (вишегодишњи засади);
подносилац пријаве мора имати објекат у власништу или
закупу у периоду од најмање шест година (уговор о закупу
мора бити закључен након 01.01.2022. године са тачно назначеним роком трајања закупа) – уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
(Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа, набавка линија за сортирање и калибрирање производа и набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа);
подносилац пријаве мора имати у власништву животиње
- уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава (набавку машина и опреме
за припрему сточне хране у сектору млеко и месо, набавку машина и опреме за руковање и транспорт стајњака у
сектору млеко и месо, набавку опреме за фиксне ограде
и електричне ограде за пашњаке/ливаде);
Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање доспеле до 31.12. 2021. године;
Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске
обавезе од стране надлежног органа јединице локалне
самоуправе, закључно са 31.12.2021. године;
подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси
пријаву не сме користити подстицаје по неком другом
основу (субвенције, подстицаји) за исту намену, односно иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с
посебним прописом којим се уређује кредитна подршка
регистрованим пољопривредним газдинствима;
Подносилац пријаве у сектору млеко, месо или производња конзумних јаја мора имати регистрован објекат за
смештај животиња у складу са Правилником о регистрацији односно одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња (“Службени гласник РС”, број 36 /2017), у
власништу или закупу, у периоду од најмање шест година
почевши од 01.01.2022. године. Решење мора да гласи на
име корисника средстава а укупни капацитет објекта уписаног у Регистар објеката, у складу са законом којим се
уређује ветеринарство не сме да прелази капацитет специфичан за сектор млеко, односно за сектор месо, односно за сектор производње конзумних јаја.
подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату, као ни
према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора;
подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица - у смислу члана 62. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011,
99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019);
парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет
инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар
пољопривредних газдинстава;
спровођење прихватљивих активности не сме започети
пре доношења одлуке о додели средстава.
Специфични услови
Члан 6.

Специфични услови се примењују на крају инвестиције.
1.1 Подстицаји за инвестиције
пољопривредних газдинстава:

у

физичку

имовину

Сектор млека
• Пољопривредна газдинства која имају до 29 крава на
крају инвестиције;
• Нема посебних критеријума за улагање у сектору млека
за козе и овце

8. фебруар 2022.

Сектор меса
• Пољопривредна газдинства која имају до 29 грла говеда
и/или 199 грла оваца и/или коза и/или 29 грла крмача и/
или 199 товних свиња и/или 999 ћурака и/или 299 гусака
и/или 4.999 бројлера на крају инвестиције.
Сектор воћа
• Пољопривредна газдинства са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра;
• Пољопривредна газдинства, регистрована у Регистру произвођача садног материјала воћа, винове лозе и
хмеља у складу са Законом о садном материјалу („Службени гласник РС“ бр. 18/05 и 30/10) са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра.
Сектор поврћа
• Пољопривредна газдинства са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра.
Сектор јаја
• Пољопривредна газдинства са укупним капацитетом
објекта за максимално 4.999 кока носиља у експлоатацији на крају инвестиције.
Сектор виноградарства
• Пољопривредна газдинства регистрована у Виноградарском регистру у складу са Законом о вину („Службени
гласник РС“, бр. 41/09 и 93/12) са највише 1,99 ha винограда на крају инвестиције;
• Пољопривредна газдинства регистрована у Регистру произвођача воћа, винове лозе и садног материјала
хмеља у складу са Законом о садном материјалу („Службени гласник РС“ бр. 18/05 и 30/10) са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра.
Потребна документација
Члан 7.
1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична
карта подносиоца захтева;
3. Оригинал извод из Регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна извода као и остале стране
извода са подацима о површинама и животињама)
4. доказ о власништву парцела на којима се поставља опрема или оверена фотокопија уговора о закупу ‒ који обухвата период од минимално шест (6) година уговор о закупу мора бити закључен након 01.01.2022. године са тачно
назначеним роком трајања закупа) - уколико аплицира
за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (пластеници, наводњавање и опремa за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде)
5. доказ о власништву парцела на којима се подиже вишегодишњи засад или оверена фотокопија уговора о закупу
‒ који обухвата период од минимално десет (10) година
(уговор о закупу мора бити закључен након 01.01.2022.
године са тачно назначеним роком трајања закупа) уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава (вишегодишњи засади)
6. доказ о власништву животиња (матични лист или пасош
за животиње) уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавку машина и опреме за припрему сточне хране у сектору млеко и месо, набавку машина и опреме за руковање и транспорт стајњака у сектору млеко и месо као и за набавку
опреме за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде);
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7. доказ о власништву објекта за држање стоке или оверена
фотокопија уговора о закупу објекта, уколико није власник објекта ‒ који обухвата период од минимално шест
(6) година (уговор о закупу мора бити закључен након
01.01.2022. године са тачно назначеним роком трајања
закупа) - уколико аплицира за Инвестиције у физичку
имовину пољопривредних газдинстава (набавка приплодних грла и опремање фарми)
8. доказ о власништву објекта или оверена фотокопија уговора о закупу објекта, уколико није власник објекта ‒
који обухвата период од минимално шест (6) година (уговор о закупу мора бити закључен након 01.01.2022. године са тачно назначеним роком трајања закупа) - уколико
аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних (Набавка опреме-линија за чишћење и прање
производа, набавка линија за сортирање и калибрирање
производа и набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа);
9. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са
31.12.2021. године за подносиоца пријаве;
10. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 31.12.2021. године за подносиоца пријаве издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;
11. предрачун са спецификацијом опреме или идентификационим бројевима животиња (уколико се набавка квалитетних приплодних грла врши од правних лица);
12. купопродајни предуговор који треба да садржи идентификационе бројеве животиња (уколико се набавка
квалитетних приплодних грла врши од регистрованих
пољопривредних произвођача) оверен код нотара;
13. Решење Управе за ветерину да је објекат уписан у Регистар објеката за узгој, држање и промет животиња (решење мора да гласи на име корисника средстава а укупни
капацитет објекта уписаног у Регистар објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство не сме да
прелази капацитет специфичан за сектор млеко, односно
за сектор месо, односно за сектор производње конзумних
јаја - уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавка приплодних
грла и опремање фарми)
14. фотокопија дипломе: пољопривредни, ветеринарски или
технолошки факултет (уколико подносилац захтева нема
диплому наведених факултета није потребно достављати другу документацију)
15. пословни план ‒ економска одрживост пројекта;
16. изјава да добављач и наручилац опреме не представљају
повезана лица у складу с чланом 62. Закона о привредним друштвима (изјава је у оквиру обрасца пријаве).
17. изјава добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна до 01. септембра 2022. године (за набавку опреме и механизације) односно до 21.
новембра 2022. године (за подизање вишегодишњих засада).
Уколико подносилац пријаве не достави потребну
документацију наведену под тачкама 9 и 10, Покрајински
секретаријат по службеној дужности од надлежних органа
прибавља податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција у складу са законом који уређује општи управни
поступак.
Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски
језик, од стране овлашћеног судског тумача.
Уколико је предрачун исказан у страној валути, неопходно
је у обрасцу пријаве унети вредност опреме у динарској
противвредности, обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан
издавања предрачуна.
Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга
документа.
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Поступање с непотпуним пријавама
Члан 8.

За подносиоце непотпуних пријава, Покрајински секретаријат
по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу
са законом који уређује општи управни поступак, а за осталу
документацију ће бити позвани да допуне у року од осам (8) дана
од дана пријема позива.
Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног
става не допуне документацију, пријава ће бити одбачена као
непотпуна.
Пријаве које су допуњене биће разматране тек након
достављања документације која је тражена позивом из става 1.
овог члана.
Комисија ће одбацити :
• неблаговремене пријаве,
• недозвољене пријаве,
• пријаве поднете од стране неовлашћеног лица
Одлучивање о додели средстава
Члан 9.
Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија),
коју је именовао покрајински секретар, разматра поднете пријаве
и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава.
Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају
услове на основу достављене документације, у складу с
критеријумима дефинисаних у Конкурсу и Правилнику и
формира бодовну листу на основу које се додељују бесповратна
средства, а све до утрошка средстава опредељених Конкурсом.
У записник се уноси:
- укупан број поднетих пријава са приказом тражених
средстава,
- прихватљиве пријаве са приказом бодова и износа,
- неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима неприхватљивости.
Истовремено са записником Комисија доноси и предлог одлуке
о додели средстава.
Предлогом одлуке о додели средстава утврђују се појединачни
износи средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена средства
и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства нису
одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања.
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на
основу предлога Комисије.
Одлука се објављује на званичној интернет
Покрајинског секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.

страни

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца
пријаве затражи додатну документацију, као и да од
пољопривредне инспекције Министарства пољопривреде,
шумарства иу водопривреде тражи да изврши контролу
реализације предмета уговора, посебно у случају рачуна и
предрачуна које су издали добављачи опреме који нису у систему
ПДВ-а и рачуна који су знатно изнад тржишне вредности.
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Критеријуми за доделу бесповратних средстава
Члан 10.
Комисија даје предлог за доделу средстава на основу поднете документације и критеријума:
рб

Тип критеријума за избор

Да/не

1

Старост подносиоца захтева – од 18 до 25 година

да

2

Старост подносиоца захтева - од 26 до 35 година

да

3

Старост подносиоца захтева - од 36 до 40 година

да

4

Власништво поседа - пољопривредно земљиште и објекти у употреби – у власништву

да

5

Власништво поседа - пољопривредно земљиште и објекти у употреби – у закупу

да

6

Власништво поседа - пољопривредно земљиште и објекти у употреби – уступљено на коришћење без накнаде

да

7

Радна активност - бави се искључиво пољопривредом

да

8

Радна активност - бави се пољопривредом више од 50%

да

9

Радна активност - бави се пољопривредом мање од 50%

да

10

Пребивалиште - општина

да

11

Пребивалиште – остала насељена места

да

12

Поднета документација комплетна

да

13

Поднета документација комплетна

не

14

Број чланова газдинства – више од 3

да

15

Број чланова газдинства – више од 3

не

16

оцена одрживости инвестиције - висока

да

17

оцена одрживости инвестиције - средња

да

18

оцена одрживости инвестиције - ниска

да

19

оцена одрживости инвестиције - неодржива

да

20

Образовање подносиоца пријаве – пољопривредни, ветеринарски или технолошки факултет

да

21

Степен развијености општине - изнад републичког просека

да

22

Степен развијености општине - од 80 до 100% од републичког просека

да

23

Степен развијености општине - од 60 до 80% од републичког просека

да

24

Степен развијености општине - испод 60% од републичког просека

да

У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна
средства. Пријаве на Конкурс које остваре мање од 40% од укупног броја бодова не улазе у даље разматрање Комисије.
Поступање с пријавама које су одбијене/одбачене или нису у
потпуности прихваћене
Члан 11.
На основу одлуке Комисија сачињава, а покрајински секретар
доноси, решење са образложењем и поуком о правном средству
за подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или
нису у потпуности прихваћене на основу предлога одлуке.
Право жалбе
Члан 12.
Право жалбе има сваки незадовољни подносилац пријаве на
основу одлуке која је објављена на званичној интернет страни
Покрајинског секретаријата.
Жалба се улаже покрајинском секретару у року од 15 дана од
достављања појединачног решења, односно најкасније у року од
30 дана од објављивања Одлуке на званичној интернет страни
покрајинског секретаријата за лица за које лична достава није
успела.

Покрајински секретар може да одбаци жалбу као
неблаговремену, недозвољену, поднету од стране неовлашћеног
лица, да је усвоји у потпуности или делимично или да одбије
жалбу као неосновану.
О жалби се одлучује решењем.
Коначна одлука
Члан 13.
Коначну одлуку доноси Покрајински секретар, на основу
донетих решења по основу евентуалних жалби, а која се објављује
на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.
Уговор о додели средстава
Члан 14.
Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава,
покрајински секретар у име Покрајинског секретаријата
закључује уговор о додели средстава с корисником, којим се
регулишу права и обавезе уговорних страна.

8. фебруар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Корисник средстава у обавези је да, приликом потписивања
уговора са Покрајинским секретаријатом о коришћењу средстава
– достави меницу са меничном изјавом, као средство обезбеђења
да опрема неће бити отуђена у року од 5 година, осим за опрему
чији је век експлоатације краћи од годину дана и приплодна грла.
Након реализације инвестиције, корисник средстава је у обавези да
у Агенцији за привредне регистре упише заложно право на предметну
инвестицију (механизација и опрема чији је век експолоатације дужи
од годину дана) у корист Покрајинског секретаријата.
Рок за реализацију инвестиције је 30. септембар 2022.
године, осим за инвестиције Подизање нових вишегодишњих
засада воћњака, хмеља и винове лозе где је рок за реализацију
инвестиције 30. новембар 2022. године.
Исплата бесповратних средстава
Члан 15.
Бесповратна средства исплаћују се авансно 75% од уговорених
средстава након закључења уговора.
Остатак од 25% уговорених средстава исплаћује се након
реализоване инвестиције из пословног плана (укључујући
и сопствено учешће од 10% и ПДВ), након што корисник
бесповратних средстава достави Покрајинском секретаријату
следећу документацију:
• захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку
средстава;
• оригинал рачун за набавку предметне инвестиције који
је идентичан са предрачуном (са датумом након потписивања уговора). Спецификација опреме треба да садржи
основне карактеристике конструкције и опреме (подаци
исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну). Уколико издавалац рачуна није у систему ПДВ-а
тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну.
• фискални исечак;
• отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је,
у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;
• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то
извод оверен од стране банке и налог за пренос (плаћање
предметне инвестиције се врши искључиво налогом за
пренос са наменског рачуна корисника средстава на рачун продавца);
• фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
• фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
• јединствену царинску исправу (уколико је подносилац
пријаве директни увозник – не старију од датума потписивања уговора);
• Оригинал извод из Регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор (подаци о структури биљне
производње или животињама - унети у Регистар пољопривредних газдинстава након реализације инвестиције)
• Уколико се врши набавка квалитетних приплодних грла
доставља се и:
• купопродајни уговор који треба да садржи идентификационе бројеве животиња (уколико се набавка квалитетних приплодних грла врши од регистрованих
пољопривредних произвођача) оверен код нотара,
• оригинал рачун и оверен списак са идентификационим бројевима животиња (уколико се набавка квалитетних приплодних грла врши од правних лица);
• педигре;
• фотокопија уверења о здравственом стању животиња,
оверена од стране надлежне ветеринарске установе.
Након реализације инвестиције и доставе тражене
документације, Покрајински секретаријат припрема уговор
о залози, за механизацију и опрему чији је век експолоатације
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дужи од годину дана, на основу ког корисник средстава
у Агенцији за привредне регистре уписује заложно
право на предметну инвестицију у корист Покрајинског
секретаријата.
Покрајински секретаријат путем Сектора за спровођење
пољопривредне политике, праћење европских интеграција
у области руралног развоја и саветодавне службе, налаже
Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине
да утврди чињенично стање на терену, достављањем извештаја и
записника Покрајинском секретаријату.
Бесповратна средстава исплаћиваће се у складу с приливом
средстава у буџет АП Војводине.
Обавезе корисника средстава
Члан 16.
Корисник бесповратних средстава по Конкурсу дужан је да:
1. покретну ствар, односно непокретност која је предмет
инвестиције за коју је остварио подстицаје, користи у
складу с предвиђеном наменом;
2. покретну ствар, односно непокретност која је предмет
инвестиције за коју је остварио подстицаје, не отуђи
и/или даје другом лицу на употребу најмање пет година од дана исплате подстицаја, односно годину дана
уколико је вршена набавка квалитетних приплодних
грла,
3. се минимум пет година бави производњом за коју су одобрена подстицајна средства,
4. уколико је вршена набавка приплодних грла, у Регистру
пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор, минимум пет година, има уписано најмање онај број
грла за који је остварен подстицај,
5. уколико је дошло до угинућа животиња о томе обавести
Покрајински секретаријат
6. сву документацију која је у вези са инвестицијом чува
најмање пет година од дана исплате подстицаја.
Обавезе коринисника средстава ће бити регулисане уговором и
Правилником о спровођењу конкурса које расписује покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Праћење извршавања уговора
Члан 17.
Административну контролу, односно испуњеност обавеза
из уговора прати и контролише ресорни сектор Покрајинског
секретаријата.
Провера стања на терену обавља се и у току пет (5)
година након преноса средстава, осим за опрему чији је век
експлоатације краћи од годину дана а прати је овлашћени
сектор Покрајинског секретаријата, путем извештаја и
записника Пољопривредне стручне и саветодавне службе АП
Војводине с терена.
Завршне одредбе
Члан 18.
Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу АП Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
У Новом Саду, дана 19.01.2022. године

с.р. Покрајински секретар
Чедомир Божић
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206.

207.

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14
- др.одлука, 37/15,29/17 и 24/19, 66/20 и 38/21), чл. 11. и 22. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022.
годину (,,Службени лист АПВ”, бр. 54/21), у вези са Законом о
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06,
65/08 – др.закон, 41/09,112/15,80/17 и 95/18- и др.закон), Законом
о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени
гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), и Покрајинском
скупштинском одлуком о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2022. години („Службени лист АПВ“, бр. 54/21) ), а у складу
са Правилником о спровођењу конкурса које расписује покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14 др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), у вези са Законом
о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени
гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и Покрајинском
скупштинском одлуком о програму подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за
територију Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину
(„Службени лист АПВ”, број 54/2021), а у складу са Правилником
о спровођењу конкурса које расписује покрајински секретаријат
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
НАБАВКЕ КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ
ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ
Члан 1.
У члану 2. став 9. Правилника о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у
заштићеном простору на територији ап војводине у 2022. години
дел број 104-401-189/2022-02 од 18.01.2022. године после износа
1.100,00 динара/м2, додаје се зарез и речи „односно 1210,00 динара/м2 динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике
и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са
отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач
правног лице млађи од 40 година, а“, а у ставу 10. после износа
1.300,00 динара/кw додаје се зарез и речи „односно 1430,00 динара/кw подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна
лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним
условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог
пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног
лице млађи од 40 година“.
Члан 2.
Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу Аутономне Покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Дел. број: 104-401-189/2022-02
У Новом Саду, дана 04.02.2022. године
с.р. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ОПРЕМАЊЕ СТОЧАРСКИХ ФАРМИ
У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ
Члан 1.
У члану 2. став 10. Правилника за доделу бесповратних
средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2022.
години број 104-401-198/2022-03 од 18.01.2022. године износ од
200.000,00 динара мења се износом од 60.000,00 динара
Члан 2.
Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу Аутономне Покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број 104-401-198/2022-03
Дана: 04.022022. године

с.р. Покрајински секретар
Чедомир Божић

8. фебруар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 7 - Страна 359

ПОСЕБНИ ДЕО
208.

II

На основу члана 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању
надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени
гласник РС“, бр.: 99/09, 67/12-одлука УС и 18/20 – др. закон),
члана 62. а у вези са чланом 137. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18- др. закон, 67/19,
6/20-др. закони, 11/21- аутентично тумачење, 67/21 и 67/21-др.
закон) и члана 31. алинеја друга Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/14), Скупштина
Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 08.
фебруара 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА САВЕТА
ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
У НОВОМ САДУ
I
Небојши В. Радовићу престао је мандат члана Савета Природно
- математичког факултета у Новом Саду, 03. фебруара 2022.
године, због поднете оставке.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине
Војводине“.

Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 022-27/2021-01
Нови Сад, 8. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, ср.
Pásztor István, sk.

210.
На основу члана 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању
надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени
гласник РС“, бр.: 99/09, 67/12-одлука УС и 18/20 – др. закон),
члана 62. а у вези са чланом 137. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18- др. закон, 67/19,
6/20-др. закони, 11/21- аутентично тумачење, 67/21 и 67/21-др.
закон) и члана 31. алинеја друга Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/14), Скупштина
Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 08.
фебруара 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА САВЕТА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 022-3/2022-01
Нови Сад, 08. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор,ср.
Pásztor István,sk.

I
Граовац Срђану престао је мандат члана Савета Филозофског
факултета у Новом Саду, 03. фебруара 2022. године, због поднете
оставке.
II

209.
На основу члана 35. став 1. тачка 8.) Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС“, бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС, 18/2020-др. закон и
111/2021-др. закон) и члана 62. а у вези са чланом 137. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018,
27/2018-др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021- аутентично
тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), Скупштина Аутономне
покрајине Војводине, на седници одржаној 8. фебруара 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА
ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
У НОВОМ САДУ
I
Именује се НЕЛА ДОПУЂ, биолог специјалиста из Новог
Сада, уместо Небојше В. Радовића, дипломираног правника, за
члана Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду
из реда представника оснивача, даном доношења ове одлуке.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине
Војводине“.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 022-1/2022-01
Нови Сад, 08. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор,ср.
Pásztor István,sk.

211.
На основу члана 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању
надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени
гласник РС“, бр.: 99/09, 67/12-одлука УС и 18/20 – др. закон),
члана 62. а у вези са чланом 137. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18- др. закон, 67/19,
6/20-др. закони, 11/21- аутентично тумачење, 67/21 и 67/21-др.
закон) и члана 31. алинеја друга Статута Аутономне покрајине
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Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/14), Скупштина
Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 08.
фебруара 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА САВЕТА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ
I

8. фебруар 2022.

213.
На основу члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о
Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист
АПВ“, број 28/14) и члана 13. Одлуке о оснивању Гаранцијског
фонда Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ‘‘,
бр. 17/03 и 3/06), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на
седници одржаној 8. фебруара 2022.године, донела је

Сари Павков престао је мандат члана Савета Филозофског
факултета у Новом Саду, 03. фебруара 2022. године, због поднете
оставке.

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

II

I

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине
Војводине“.

Разрешава се дужности у Надзорном одбору Гаранцијског
фонда Аутономне покрајине Војводине, на лични захтев:

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

члан:
- Шипош Тибор, инжењер пољопривреде, из Малог Иђоша.

101 Број: 022-2/2022-01
Нови Сад, 08. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор,ср.
Pásztor István,sk.

II
Ова одлука ће бити објављена у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘ .
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

212.
На основу члана 35. став 1. тачка 8.) Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС“, бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС, 18/2020-др. закон и
111/2021-др.закон) и члана 62. а у вези са чланом 137. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018,
27/2018-др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021- аутентично
тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), Скупштина Аутономне
покрајине Војводине, на седници одржаној 8. фебруара 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
У НОВОМ САДУ
I
За чланове Савета Филозофског факултета у Новом Саду из
реда представника оснивача, именују се:
1. Мира Живковић-Дрезгић, мастер инжењерског менаџмента из Новог Сада, уместо Саре Павков, мастер
еколога, даном доношења ове одлуке и
2. Бојана Бабин, мастер организатор здравствене неге, из
Фекетића, уместо Срђана Граовца, мастер професора историје, даном доношења ове одлуке.

101Број: 025-1/2022-01
Нови Сад, 8. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, ср.
Pásztor István, sk.

214.
На основу члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о
Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист
АПВ“, број 28/14) и члана 13. Одлуке о оснивању Гаранцијског
фонда Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ‘‘,
бр. 17/03 и 3/06), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на
седници одржаној 8. фебруара 2022.године, донела је
О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
I
Шандор Ороси, мастер економиста, из Фекетића, именује
се за чланa Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне
покрајине Војводине, до истека мандата Надзорног одбора.

II

II

Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Овa одлукa ће бити објављена у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘ .

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101Број: 022-19/2021-01
Нови Сад, 8. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, ср.
Pásztor István, sk.

101Број: 025-2/2022-01
Нови Сад, 8. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, ср.
Pásztor István, sk.

8. фебруар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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OGLASNI DEO
215.
На основу члана 3. став 1. Одлуке о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања
на територији Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину
(„Службени лист АП Војводине“, број: 4/22) и члана 5. Правилника о условима за доделу бесповратних средстава породицама
у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног
питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“,
број: 6/22), а у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АП Војводине“, број: 54/21), Покрајински секретаријат
за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ПОРОДИЦАМА У КОЈИМА СЕ РОДИ ТРЕЋЕ ИЛИ
ЧЕТВРТО ДЕТЕ
ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА
ИЛИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Предмет Конкурса је додела бесповратних средстава за куповину стамбене јединице или за доградњу, адаптацију, реконструкцију, текуће и инвестиционо одржавање стамбене јединице у власништву или сувласништву, породицама у којима
се роди треће или четврто дете (у даљем тексту: учсници Конкурса) са пребивалиштем на територији Аутономне покрајине
Војводине.
Под стамбеном јединицом из претходног става сматрају се непокретности (станови или куће) које се налазе у седиштима градова и општина, као и у селима изван градских и општинских
седишта на територији АП Војводине, и то на земљишту које је
планским документом предвиђено за градњу и које су уписане у
катастар непокретности.
Укупна средства која се додељују по овом Конкурсу износе
250.000.000,00 динара.
II ЦИЉЕВИ КОНКУРСА
Циљеви конкурса усмерени су на:
- подстицање рађања и афирмацију пронаталитетне политике,
- ублажавање и заустављање негативних демографских
трендова и
- иницирање процеса побољшања деографске структуре у
општинским, градским и руралним срединама као предуслова за покретање привредних активности.
Циљеви Конкурса, намена средстава, услови за учешће на Конкурсу, поступак за доделу бесповратних средстава породицама
у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног
питања или за унапређење услова становања, обавезна конкурсна документација, критеријуми за доделу средстава, закључење

уговора са корисницима средстава и друга питања од значаја за
реализацију Конкурса дефинисани су Правилником о условима
за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди
треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за
унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број: 6/22), у
даљем тексту: Правилник.
III ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право учешћа на Конкурсу имају брачне и ванбрачне заједнице са децом, као и једнородитељске породице (у даљем тексту:
породице) у којима се почев од 01.01.2021. године роди треће или
четврто дете.
IV УСЛОВИ КОНКУРСА
Учесници Конкурса могу бити родитељи у породицама који у
тренутку расписивања Конкурса испуњавају следеће услове:
1. да је мајка у породици, на дан 01.01.2021. године па до
дана расписивања Конкурса, родила дете трећег или
четвртог реда рођења, у смислу члана 7. став 2. Правилника;
2. да је најмање један од родитеља држављанин Републике
Србије и да на територији Аутономне покрајине Војводине до дана расписивања Конкурса има најмање пет година непрекидно пријављено пребивалиште;
3. да се налазе у брачној или ванбрачној заједници или да
имају статус самохраног родитеља;
4. да се непосредно брину о новорођеном трећем или четвртом детету, да њихова деца претходног реда рођења
нису смештена у хранитељску, старатељску породицу
или дата на усвојење и да нису лишени родитељског права у односу на децу претходног реда рођења, у складу са
законом;
5. да је најмање један од родитеља запослен;
6. да су родитељи трећег, односно, четвртог детета власници или сувласници некретнине или да живе у заједничком домаћинству са власником или сувласником некретнине најмање три године непрекидно до дана расписивања Конкурса, уколико аплицирају за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање
некретнине;
7. да учесници Конкурса или њихови родитељи који са
учесницима Конкурса живе у заједничком домаћинству
нису купили или отуђили одговарајућу некретнину у
претходних пет година до дана расписивања Конкурса,
у смислу члана 2. Правилника.
Члановима заједничког домаћинства учесника Конкурса сматраће се родитељи учесника конкурсаа који живе заједно са учесницима Конкурса најмање три године непрекидно до дана расписивања Конкурса.
Услови из става 1. морају бити кумулативно испуњени.
Родитељи који су добили средства по претходно расписаним
конкурсима, не могу поново конкурисати по основу рођења истог
детета или детета четвртог реда рођења, као ни у случају да су
одлуком неког другог државног органа добили бесповратна средства по истом основу.
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Учесници Конкурса могу да аплицирају само са једном пријавом и за једну намену и то:
1. за куповину некретнине;
2. за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо
и текуће одржавање постојеће некретнине.
Висина тражених средстава не може бити већа од 1.200.000,00
динара.
Износ додељених средстава може бити мањи од траженог.
V ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Учесници Конкурса су дужни да доставе следећу документацију:
За куповину некретнине:
1. попуњен и потписан образац пријаве на конкурс (преузима се на веб-сајту Секретаријата);
2. фотокопије личних карата за све пунолетне чланове
заједничког домаћинства (уколико се ради о чипованој
исправи, неопходно је да иста буде очитана), а за малолетне чланове заједничког домаћинства- потврде о пребивалишту за децу;
3. уверење о држављанству Републике Србије за једног од
учесника Конкурса (не старије од шест месеци);
4. уверења о пребивалишту за учеснике Конкурса у претходних пет година до дана расписивања конкурса;
5. изводе из матичне књиге рођених за сву децу;
6. доказ о брачној или ванбрачној заједници – извод из матичне књиге венчаних или изјаву оверену код јавног бележника о постојању ванбрачне заједнице (не старији од
месец дана);
7. доказ о статусу једнородитељске породице-извод из матичне књиге рођених за новорођено дете, извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља, решење инвалидске комисије или потврда Фонда за пензијско и инвалидско осигурање да није остварено право на пензију (не
старији од месец дана);
8. уверење надлежног органа старатељства о чињеници да
се непосредно брину о новорођеном трећем или четвртом детету, да деца претходног реда рођења нису смештена у хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење, односно, да ни отац ни мајка нису лишени родитељског права у односу на децу претходног реда рођења
(не старији од месец дана);
9. оверену фотокопију дипломе или уверења о положеним
разредима-испитима као доказ о стеченом образовању;
10. доказ о запослењу и дужини стажа осигурања за учеснике Конкурса (листинг стажа издат од стране Фонда за
пензијско и инвалидско осигурање);
11. доказ о приходима оствареним у три месеца који претходе месецу расписивања конкурса за сваког од учесника
Конкурса (потврда послодавца);
12. потврду из Министарства финансија Републике Србије Пореске управе да учесници Конкурса и њихови сродници у правој линији без обзира на степен сродства који са
учесницима Конкурса живе у заједничком домаћинству
нису купили или отуђили некретнину у претходних пет
година до дана расписивања Конкурса;
13. изјаву учесника Конкурса, дату под материјалном и кривичном одговорношћу, да не поседују одговарајућу некретнину на територији Републике Србије, оверену код
јавног бележника, односно, надлежног суда;
14. Изјаву учесника Конкурса, дату под материјалниом и
кривичном одговорношћу, да нису у крвном, тазбинском
или сродству по усвајању са потенцијалним продавцима
некретнине;
15. препис листа непокретности, издат од стране Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности или Јавног бележника, за учеснике Конкурса и њихових родитеља који живе у заједничком домаћинству са
учесницима Конкурса, за некретнину у којој живе;
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16. препис листа непокретности, издат од стране Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности или Јавног бележника, за непокретност коју учесници Конкурса предлажу за куповину;
17. предуговор о купопродаји некретнине, оверен код јавног
бележника;
18. фотокопију текућег рачуна једног од учесника конкурса.
За доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање некретнине:
1. попуњен и потписан образац пријаве на конкурс (преузима се на веб-сајту Секретаријата);
2. фотокопије личних карата за све пунолетне чланове
заједничког домаћинства (уколико се ради о чипованој
исправи, неопходно је да иста буде очитана), а за малолетне чланове заједничког домаћинства- потврде о пребивалишту за децу;
3. уверење о држављанству Републике Србије за једног од
учесника Конкурса (не старије од шест месеци);
4. уверења о пребивалишту за учеснике Конкурса у претходних пет година до дана расписивања конкурса;
5. изводе из матичне књиге рођених за сву децу, односно за
све ћланове заједничког домаћинства учесника конкурса;
6. доказ о брачној или ванбрачној заједници – извод из матичне књиге венчаних или изјаву оверену код јавног бележника о постојању ванбрачне заједнице (не старији од
месец дана);
7. доказ о статусу једнородитељске породице-извод из матичне књиге рођених за новорођено дете, извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља, решење инвалидске комисије или потврда Фонда за пензијско и инвалидско осигурање да није остварено право на пензију (не
старији од месец дана);
8. уверење надлежног органа старатељства о чињеници да
се непосредно брину о новорођеном трећем или четвртом детету, да деца претходног реда рођења нису смештена у хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење, односно, да ни отац ни мајка нису лишени родитељског права у односу на децу претходног реда рођења
(не старији од месец дана);
9. оверену фотокопију дипломе или уверења о положеним
разредима-испитима као доказ о стеченом образовању;
10. доказ о запослењу и дужини стажа осигурања за учеснике Конкурса (листинг стажа издат од стране Фонда за
пензијско и инвалидско осигурање);
11. доказ о приходима оствареним у три месеца који претходе месецу расписивања конкурса за сваког од учесника
Конкурса (потврда послодавца);
12. потврду из Министарства финансија Републике Србије Пореске управе да учесници Конкурса и њихови сродници у правој линији без обзира на степен сродства који са
учесницима Конкурса живе у заједничком домаћинству
нису купили или отуђили некретнину у претходних пет
година до дана расписивања Конкурса;
13. изјаву учесника Конкурса, или власника некретнине у
случају да су родитељи учесника конкурса власници некретнине, дату под материјалном и кривичном одговорношћу, да не поседују одговарајућу некретнину на територији Републике Србије, оверену код јавног бележника,
односно, надлежног суда;
14. препис листа непокретности, издат од стране Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности или Јавног бележника, за учеснике Конкурса и њихових родитеља који живе у заједничком домаћинству са
учесницима Конкурса, за некретнину у којој живе;
15. препис листа непокретности, издат од стране Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности или Јавног бележника, за учеснике Конкурса и њихових родитеља који живе у заједничком домаћинству са
учесницима Конкурса, за некретнину која је предмет доградње, адаптације, реконструкције, инвестиционог или
текућег одржавања;
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16. потписан фиктиван предуговор са правним лицем
овлашћеним за пројектовање и грађевинске радове којим
се дефинишу грађевински радови, износ предрачуна и
рок за извршење грађевинских радова (не дужи од годину дана), у смислу Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, број: 72/2009, 81/2009 – испр.,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука
УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 27/2019-др. закон, 9/2020 и
52/2021);
17. технички опис са пописом радова и предмер и предрачун
радова оверен од стране одговарајућег пројектанта;
18. акт надлежног општинског-градског органа (Одељење
за урбанизам) о дозволи за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање;
19. фотокопија текућег рачуна једног од учесника конкурса.
Уколико учесници Конкурса обезбеђују средства за куповину,
доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће
одржавање стана или куће путем банкарског кредита, дужни су
да Комисији из члана 12. Правилника доставе и закључен уговор
о кредиту са банком.
Документација која се прилаже уз пријаву на Конкурс мора
бити у оригиналу осим фотокопије личне катре и оверене фотокопије дипломе о стеченом образовању, односно, оверене фотокопије уверења о положеним разредима-испитима.
Комисија из члана 12. Правилника задржава право да од учесника Конкурса, према потреби, затражи и додатну документацију или информације од учесника конкурса и њима повезаним
лицима, као и да изврши теренску контролу.
VI ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
1. Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом
достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и
равноправност полова (у даљем тексту: Секретаријат),
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично, на горе наведену адресу са назнаком:
„КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ПОРОДИЦАМА У КОЈИМА СЕ РОДИ ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТО
ДЕТЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА ИЛИ ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОВИНЕ“
2. Неће се узимати у разматрање неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене и неразумљиве пријаве, пријаве које су поднете од стране лица која нису предвиђена
Конкурсом, односно пријаве описане у члану 11. Правилника.
3. Пријаве ће се разматрати и о њима одлучивати по критеријумима утврђеним Правилником о условима за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди
треће или четврто дете за решавање стамбеног питања
или за унапређење услова становања на територији АП
Војводине.
4. Секретаријат не враћа запримљену документацију већ се
она чува у архиви.
5. Предлози ранг-листа учесника Конкурса за доделу
бесповратних средстава сачињавају се након бодовања
извршеног према критеријумима из члана 14. Правилника у року од 60 дана од дана истека рока за подношење
пријава на Конкурс.
6. Покрајински секретар доноси одлуку о додели бесповратних средстава у року од 30 дана од дана добијања предлога ранг-листе за доделу бесповратних средстава, сачињених и достављених од стране Комисије.
7. Након донете Одлуке о додели бесповратних средстава,
учесницима Конкурса упућије се позив да потпишу уговор са Покрајинским секретаријатом за социјалну политику, демографију и равноправност полова.
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VII РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС
Пријава на Конкурс, са осталом потребном документацијом,
подноси се у року од 45 дана од дана објављивања у дневном
листу „Ало“.
Пријава на Конкурс се преузима са веб-сајта Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност
полова, а све додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, на телефон: 021/487-4403 или путем маила:
konkursisp@vojvodina.gov.rs.
Покрајински секретар
Предраг Вулетић

216.
На основу чл. 11., 22. и 23. став 4. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину (,,Службени лист
АПВ”, бр. 54/2021) и Покрајинском скупштинском одлуком о програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у
2022. години („Службени лист АПВ”, број 54/21), а у складу са Правилником о спровођењу конкурса које расписује покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ
МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ
1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Циљ овог конкурса јесте демографска обнова руралних подручја АП Војводине ради подстицања останка младих у руралним подручјима односно њиховог повратка из градова.
Предмет конкурса је подршка новим генерацијама младих пољопривредних произвођача, њиховом развоју и унапређивању кроз подстицање
инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава.
2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
За реализацију Конкурса за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2022.
години предвиђено је укупно 200.000.000,00 динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по конкурсу
утврђују се у износу до 90% од укупно прихватљивих трошкова
инвестиције.
Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза
на додату вредност (ПДВ).
Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави
не може бити већи од 1.500.000,00 динара.
Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави
износи 500.000,00 динара.
Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:
1) Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
Листа прихватљивих инвестиција приказана је у члану 3. Правилника о додели средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2022. години.
Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу.
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ПРИЛИКОМ РАЗМАТРАЊА ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА, НЕЋЕ СЕ
ПРИЗНАВАТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ И КУПЉЕНА ОПРЕМА
ПРЕ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА.
Покрајински секретаријат путем свог надлежног сектора може
да наложи Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП
Војводине да утврди чињенично стање на терену - нулта контрола за инвестиције: Подизање нових вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе и Подизање пластеника за производњу
поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу. Нултом контролом
се сматра утврђивање затеченог чињеничног стања на терену.

7.
8.
9.

3. КОРИСНИЦИ
Право на подстицаје за Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава остварују физичка лица старијa од
18 година којa у моменту подношења захтева не смеју имати више
од 40 година, који су први пут уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци пољопривредног газдинства након
01.01.2022. године.

10.

Право на подстицаје остварују подносиоци пријава који имају
пребивалиште у насељеном месту у ком се не налази седиште
града (Нови Сад, Суботица, Зрењанин, Панчево, Вршац, Сремска
Митровица, Кикинда, Сомбор - Закон о територијалној организацији Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 18/2016
и 47/2018).
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
1. подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе са територије АП
Војводине, с тим што и место реализације инвестиције
мора бити на територији јединице локалне самоуправе
са територије АП Војводине у месту пребивалишта подносиоца пријаве или у месту суседне јединице локалне
самоуправе;
2. пољопривредно газдинство мора бити уписано у Регистар пољопривредних газдинстава први пут након
01.01.2022. године;
3. подносилац пријаве мора имати објекат за смештај животиња у власништу или закупу у периоду од најмање
шест година (уговор о закупу мора бити закључен након
01.01.2022. године са тачно назначеним роком трајања
закупа) – уколико аплицира за Инвестиције у физичку
имовину пољопривредних газдинстава (набавка приплодних грла и опремање фарми);
4. подносилац пријаве мора имати пољопривредно
земљиште у власништу или закупу у периоду од најмање шест година (уговор о закупу мора бити закључен након 01.01.2022. године са тачно назначеним роком трајања закупа) – уколико аплицира за Инвестиције
у физичку имовину пољопривредних газдинстава (пластеници, наводњавање и опремa за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде) односно пољопривредно земљиште у власништу или закупу у периоду од
најмање десет година (уговор о закупу мора бити закључен након 01.01.2022. године са тачно назначеним роком
трајања закупа) – уколико аплицира за Инвестиције у
физичку имовину пољопривредних газдинстава (вишегодишњи засади);
5. подносилац пријаве мора имати објекат у власништу или
закупу у периоду од најмање шест година (уговор о закупу мора бити закључен након 01.01.2022. године са тачно
назначеним роком трајања закупа) – уколико аплицира
за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (Набавка опреме-линија за чишћење и прање
производа, набавка линија за сортирање и калибрирање
производа и набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа);
6. подносилац пријаве мора имати у власништву животиње
- уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава (набавку машина и опреме

11.

12.

13.
14.

8. фебруар 2022.

за припрему сточне хране у сектору млеко и месо, набавку машина и опреме за руковање и транспорт стајњака у
сектору млеко и месо, набавку опреме за фиксне ограде
и електричне ограде за пашњаке/ливаде);
Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање доспеле до 31.12. 2021. године;
Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске
обавезе од стране надлежног органа јединице локалне
самоуправе, закључно са 31.12.2021. године;
подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси
пријаву не сме користити подстицаје по неком другом
основу (субвенције, подстицаји) за исту намену, односно иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с
посебним прописом којим се уређује кредитна подршка
регистрованим пољопривредним газдинствима;
Подносилац пријаве у сектору млеко, месо или производња конзумних јаја мора имати регистрован објекат
за смештај животиња у складу са Правилником о регистрацији односно одобравању објеката за узгој, држање
и промет животиња („Службени гласник РС“, број 36
/2017), у власништу или закупу, у периоду од најмање
шест година почевши од 01.01.2022. године. Решење
мора да гласи на име корисника средстава а укупни капацитет објекта уписаног у Регистар објеката, у складу
са законом којим се уређује ветеринарство не сме да прелази капацитет специфичан за сектор млеко, односно за
сектор месо, односно за сектор производње конзумних
јаја.
подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату, као ни
према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора;
подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица - у смислу члана 62. Закона о
привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр.
36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и
91/2019);
парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет
инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар
пољопривредних газдинстава;
спровођење прихватљивих активности не сме започети
пре доношења одлуке о додели средстава.

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Конкурс је отворен до 04.03.2022. године.
6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична
карта подносиоца захтева;
3. Оригинал извод из Регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна извода као и остале стране
извода са подацима о површинама и животињама)
4. доказ о власништву парцела на којима се поставља опрема или оверена фотокопија уговора о закупу ‒ који
обухвата период од минимално шест (6) година уговор
о закупу мора бити закључен након 01.01.2022. године са тачно назначеним роком трајања закупа) - уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава (пластеници, наводњавање и опремa за фиксне ограде и електричне ограде за
пашњаке/ливаде)
5. доказ о власништву парцела на којима се подиже вишегодишњи засад или оверена фотокопија уговора о закупу
‒ који обухвата период од минимално десет (10) година
(уговор о закупу мора бити закључен након 01.01.2022.
године са тачно назначеним роком трајања закупа) уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава (вишегодишњи засади)
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6. доказ о власништву животиња (матични лист или пасош
за животиње) уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавку машина и опреме за припрему сточне хране у сектору млеко и месо, набавку машина и опреме за руковање и транспорт стајњака у сектору млеко и месо као и за набавку
опреме за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде);
7. доказ о власништву објекта за држање стоке или оверена
фотокопија уговора о закупу објекта, уколико није власник објекта ‒ који обухвата период од минимално шест
(6) година (уговор о закупу мора бити закључен након
01.01.2022. године са тачно назначеним роком трајања
закупа) - уколико аплицира за Инвестиције у физичку
имовину пољопривредних газдинстава (набавка приплодних грла и опремање фарми)
8. доказ о власништву објекта или оверена фотокопија уговора о закупу објекта, уколико није власник објекта ‒
који обухвата период од минимално шест (6) година (уговор о закупу мора бити закључен након 01.01.2022. године са тачно назначеним роком трајања закупа) - уколико
аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних (Набавка опреме-линија за чишћење и прање
производа, набавка линија за сортирање и калибрирање
производа и набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа);
9. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са
31.12.2021. године за подносиоца пријаве;
10. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 31.12.2021. године за подносиоца пријаве издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;
11. предрачун са спецификацијом опреме или идентификационим бројевима животиња (уколико се набавка квалитетних приплодних грла врши од правних лица);
12. купопродајни предуговор који треба да садржи идентификационе бројеве животиња (уколико се набавка
квалитетних приплодних грла врши од регистрованих
пољопривредних произвођача) оверен код нотара;
13. Решење Управе за ветерину да је објекат уписан у Регистар објеката за узгој, држање и промет животиња (решење мора да гласи на име корисника средстава а укупни
капацитет објекта уписаног у Регистар објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство не сме да
прелази капацитет специфичан за сектор млеко, односно
за сектор месо, односно за сектор производње конзумних
јаја - уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавка приплодних
грла и опремање фарми)
14. фотокопија дипломе: пољопривредни, ветеринарски или
технолошки факултет (уколико подносилац захтева нема
диплому наведених факултета није потребно достављати другу документацију)
15. пословни план ‒ економска одрживост пројекта;
16. изјава да добављач и наручилац опреме не представљају
повезана лица у складу с чланом 62. Закона о привредним друштвима (изјава је у оквиру обрасца пријаве).
17. изјава добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна до 01. септембра 2022. године (за набавку опреме и механизације) односно до 21.
новембра 2022. године (за подизање вишегодишњих засада)
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Уколико је предрачун исказан у страној валути, неопходно је у
обрасцу пријаве унети вредност опреме у динарској противвредности, обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања предрачуна.
Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга
документа.
7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Правилником о спровођењу конкурса које расписује покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Правилником о додели средстава за подршку младима у руралним
подручјима на територији АП Војводине у 2022. години.
8. ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Бесповратна средства исплаћују се авансно 75% од уговорених
средстава након закључења уговора.
Остатак од 25% уговорених средстава исплаћује се након реализоване инвестиције из пословног плана (укључујући и сопствено учешће од 10% и ПДВ), након што корисник бесповратних
средстава достави Покрајинском секретаријату следећу документацију:

Уколико подносилац пријаве не достави потребну документацију наведену под тачкама 9 и 10, Покрајински секретаријат по
службеној дужности од надлежних органа прибавља податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са
законом који уређује општи управни поступак.

• захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку
средстава;
• оригинал рачун за набавку предметне инвестиције који
је идентичан са предрачуном (са датумом након потписивања уговора). Спецификација опреме треба да садржи
основне карактеристике конструкције и опреме (подаци
исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну). Уколико издавалац рачуна није у систему ПДВ-а
тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну.
• фискални исечак;
• отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је,
у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;
• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то
извод оверен од стране банке и налог за пренос (плаћање
предметне инвестиције се врши искључиво налогом за
пренос са наменског рачуна корисника средстава на рачун продавца);
• фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
• фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
• јединствену царинску исправу (уколико је подносилац
пријаве директни увозник – не старију од датума потписивања уговора);
• Оригинал извод из Регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор (подаци о структури
биљне производње или животињама - унети у Регистар
пољопривредних газдинстава након реализације инвестиције)
• Уколико се врши набавка квалитетних приплодних грла
доставља се и:
• купопродајни уговор који треба да садржи идентификационе бројеве животиња (уколико се набавка квалитетних приплодних грла врши од регистрованих пољопривредних произвођача) оверен код нотара,
• оригинал рачун и оверен списак са идентификационим
бројевима животиња (уколико се набавка квалитетних
приплодних грла врши од правних лица);
• педигре;
• фотокопија уверења о здравственом стању животиња,
оверена од стране надлежне ветеринарске установе.

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски
језик, од стране овлашћеног судског тумача.

Након реализације инвестиције и доставе тражене документације, Покрајински секретаријат припрема уговор о залози, за механизацију и опрему чији је век експолоатације дужи од годину
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дана, на основу ког корисник средстава у Агенцији за привредне
регистре уписује заложно право на предметну инвестицију у корист Покрајинског секретаријата.

отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач
правног лице млађи од 40 година“.

Покрајински секретаријат путем Сектора за спровођење
пољопривредне политике, праћење европских интеграција у области руралног развоја и саветодавне службе, налаже Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине да утврди
чињенично стање на терену, достављањем извештаја и записника
Покрајинском секретаријату.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Бесповратна средстава исплаћиваће се у складу с приливом
средстава у буџет АП Војводине.
9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, с назнакoм „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ” или
доставити лично у Писарници покрајинских органа управе, у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
10. КОНТАКТ

Дел. број: 104-401-189/2022-02
У Новом Саду, дана 04.02.2022. године
с.р. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић

218.
На основу чл. 11 и 23. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке
о буџету АП Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“,
брoj 54/2021) у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о
Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике
за развој села на територији АП Војводине у 2022. години („Службени лист АПВ“, број 54/2021) и Пословником о раду комисије за
израду конкурса и правилника и поступања по конкурсима расписаних у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту:Покрајински
секретаријат) доноси:
ОДЛУКА
О ИЗМЕНИ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ОПРЕМАЊЕ СТОЧАРСКИХ ФАРМИ
У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ

Додатне информације можете добити путем телефона 021/4874430 од 13 до 15 часова.
11. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ
Текст конкурса, Правилник, образац пријаве, изјава добављача, форма пословног плана, извештај о наменском утрошку средстава и захтев за исплату, могу се преузети са интернет адресе:
www.psp.vojvodina.gov.rs.
с.р. Покрајински секретар
Чедомир Божић

217.
На основу чл. 11. и 22. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
АП Војводине за 2022. годину (,,Службени лист АПВ”, бр. 54/2021)
у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији
АП Војводине у 2022. години („Службени лист АПВ”, бр. 54/2021),
а у складу са Правилником о спровођењу конкурса које расписује
покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду
и шумарство (у даљем тексту: покрајински секретаријат) доноси:
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ
КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊ
У У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ
У став 4. тачки 2. ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА Конкурса за доделу средстава за суфинансирање
набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2022. години дел
број 104-401-189/2022-02 од 18.01.2022. године после износа
1.100,00 динара/м2, додаје се зарез и речи „односно 1210,00 динара/м2 динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике
и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са
отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач
правног лице млађи од 40 година, а“, а у ставу 5. тачке 2. после износа 1.300,00 динара/кw додаје се зарез и речи „односно 1430,00
динара/кw подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике
и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са

У четвртом пасусу тачке 2. ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА у Конкурсу за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2022.
години број 104-401-198/2022-03 од 18.01.2022. године износ од
200.000,00 динара мења се износом од 60.000,00 динара.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Посл. број: 104-401-198/2022-03
Дана: 04.02.2022. године

с.р. Покрајински секретар
Чедомир Божић

219.
На основу члана 11. раздео 13, чланова 22, 23, 25. и 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, број: 54/2021)
и члана 2. став 1. тачка 1. алинеја 2. 4. 5. и 6. и члана 5. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката
у области високог образовања студентског стандарда и научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини (
„Службени лист АПВ“ број 9/2021), Покрајински секретаријат за
високо образовање и научноистраживачку делатност расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОБРАЗОВНИХ
ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ВИСОКОГ
ОБРАЗОВАЊА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ЗА 2022. ГОДИНУ
1.
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат) у складу
с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне
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покрајине Војводине за 2022. годину, суфинансираће образовне
програме/пројекте установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина. За ове намене одобрена су
средства у укупном износу од 10.700.000,00 динара. Реализација
финансијских обавеза вршиће се у складу с ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину.
Право учествовања на Конкурсу имају установе високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.

Неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене пријаве,
пријаве поднете од стране неовлашћених лица и пријаве које нису
предмет Конкурса неће се разматрати. Контакт особа за додатне информације: др Жељка Бојанић, телефон 021/457-984, е-mail:
Zeljka.Bojanic@vojvodina.gov.rs.

2.

На основу члана 11. раздео 13, чл. 22, 23, 25 и 26. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2022. годину („Службени лист АПВ”, број 54/21), а у вези с чланом 2.
став 1. тачка 2. алинеја 1. и с чланом 5. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање
програмских активности и пројеката у области високог образовања,
студентског стандарда и научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини („Службени лист АП Војводине”, број
9/2021), као и с чланом 4. Правилника о критеријумима за суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина („Службени лист АПВ”, број 14/21), Покрајински секретаријат за
високо образовање и научноистраживачку делатност расписује

Средства се расподељују за суфинансирање образовних програма / пројеката установа високог образовања чији је оснивач
Аутономна покрајина Војводина.
3.
Расподела финансијских средстава установама утврдиће се на
основу следећих критеријума:
1) сврха и разлог планираног образовног програма / пројекта;
2) значај образовног програма / пројекта за рад и делатност
установе;
3) значај образовног програма / пројекта за унапређивање и
подизање квалитета наставе;
4) реализација интердисциплинарних образовних програма / пројеката, као и оних с међународним учешћем;
5) допринос унапређивању рада с даровитим студентима и
студентима у тешком материјалном положају;
6) допринос унапређивању рада са студентима с посебним
потребама и студентима припадницима националних
мањина – националних заједница;
7) укупни трошкови потребни за реализацију образовног
програма / пројекта;
8) висина финансирања из других извора;
9) оцена конкурсне документације.
4.
Подносилац пријаве, уз попуњен Образац бр. 5, треба да приложи:
1) фотокопију регистрације установе код надлежног органа;
2) фотокопију потврде о пореском идентификационом
броју (ПИБ).
5.
Пријаве се подносе на Обрасцу бр. 5, који се може преузети на
званичној интернет презентацији Покрајинског секретаријата за
високо образовање и научноистраживачку делатност. Пријаве с
потребном документацијом подносе се на адресу: Покрајински
секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, 21108 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
Конкурс је отворен од 8. фебруара 2022. године до утрошка
средстава.
Конкурс се објављује у „Службеном листу АПВ”, у једном од
јавних гласила које покрива целу територију Аутономне покрајине Војводине и на интернет страници Секретаријата.
О додели средстава одлучује покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност на предлог Комисије
за спровођење конкурса, која разматра пристигле пријаве. Изузетно, покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност може решењем одобрити финансијска средства и
без предлога Комисије у случајевима ванредних и непредвиђених
околности. Секретаријат може од подносиоца пријаве, по потреби,
затражити додатну документацију или информације.
Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити
подносиоце пријава.

220.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ
И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ
УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА,
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА
ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА – ЗА 2022. ГОДИНУ
1.
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат), у складу
с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2022. годину, суфинансираће текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.
За ове намене одобрено је укупно 6.000.000,00 динара. Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину. Право
учествовања на овом конкурсу имају установе студентског стандарда, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.
2.
Средства се расподељују за суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме установа студентског
стандарда, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.
3.
Расподела финансијских средстава установама утврдиће се на
основу следећих критеријума:
1) година градње зграде и објекта;
2) врста и значај планираних радова за побољшање услова
рада и пословања установе;
3) укупни трошкови потребни за реализацију;
4) износ средстава, који се тражи од Секретаријата;
5) процењени ризици због квара или недостатака на средствима за рад и објектима (налази, записници инспекције
и других органа);
6) досадашња улагања;
7) квалитет конкурсне документације.
4.
Приоритет у расподели средстава за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме имаће следећи радови:
1) санација хаварије на зградама и објектима, настале под
утицајем елементарних непогода или због старости зграда или објеката установа;
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2) санација хаварије на грејним, санитарним, водоводним,
канализационим, струјним инсталацијама, као и на другим инсталацијама и постројењима у згради или објекту
установе;
3) текуће поправке и одржавање, којима се побољшава
енергетска ефикасност зграда и објеката установе.
5.
Подносилац пријаве, уз попуњен Образац бр. 1, треба да приложи:
1) пројектно-техничку документацију, са описом радова,
предмером и предрачуном трошкова;
2) фотокопију регистрације установе у надлежном органу;
3) фотокопију потврде о пореском идентификационом
броју.
6.
Пријаве се подносе на Обрасцу бр. 1 који се може преузети
на званичној интернет презентацији Секретаријата http://apvvisokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs. Пријаве с потребном документацијом подносе се на адресу: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, 21108 Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 16.
Kонкурс је отворен од 8. фебруара дo 11. марта 2022. године.
Конкурс се објављује у „Службеном листу АПВ”, у једном од
јавних гласила које покрива целу територију Аутономне покрајине Војводине и на интернет страници Секретаријата.
О додели средстава одлучује покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност, на предлог комисије за
спровођење конкурса, која разматра пристигле пријаве. Изузетно,
покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку
делатност може решењем одобрити финансијска средства и без предлога поменуте комисије, у случајевима ванредних и непредвиђених
околности. Секретаријат може од подносиоца пријаве, по потреби,
затражити додатну документацију или додатне информације.
Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавестити
подносиоце пријава.
За текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања, чији је оснивач Аутономна покрајина
Војводина – уколико је вредност виша од износа који је Законом
о јавним набавкама ослобођен јавних набавки – примењује се поступак јавних набавки, односно додела средстава у складу с прописима којима се регулишу јавне набавке.
Неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене пријаве,
пријаве које су поднела неовлашћена лица и пријаве које нису
предмет овог конкурса ‒ неће се разматрати.
Контакт особа за додатне информације: Марина Ристић, број
телефона: 021/487-4519; имејл: Мarina.Ristic@vojvodina.gov.rs.

221.
На основу члана 11. раздео 13, чл. 21, 22, 23. и 25. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2022. годину („Сл. лист АП Војводине”, број 54/21) члана 2. став
1. тачка 1. алинеја 1. и члана 5. Покрајинске скупштинске одлуке
о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање
програмских активности и пројеката у области високог
образовања, студентског стандарда и научноистраживачке
делатности у Аутономној покрајини Војводини („Службени лист
АП Војводине”, број 9/21) и члана 4. Правилника о критеријумима
за суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда,
објеката, опреме и израду пројектно-техничке документације
установа високог образовања чији је оснивач Аутономна

8. фебруар 2022.

покрајина Војводина („Службени лист АП Војводине”, број
14/21), Покрајински секретаријат за високо образовање и
научноистраживачку делатност расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ
И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, ОБЈЕКАТА, ОПРЕМЕ
И ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
УСТАНОВА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ЗА 2022. ГОДИНУ
1.
Покрајински
секретаријат
за
високо
образовање
и
научноистраживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат), у
складу с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2022. годину, суфинансираће текуће поправке
и одржавање зграда, објеката, опреме и израду пројектно-техничке
документације установа високог образовања чији је оснивач
Аутономна покрајина Војводина. За ове намене одобрено је укупно
30.000.000,00 динара. Финансијске обавезе реализоваће се у складу
с ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине
за 2022. годину. Право учествовања на конкурсу имају установе
високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.
2.
Средства се расподељују за суфинансирање текућих поправки
и одржавања зграда, објеката, опреме и израду пројектнотехничке документације установа високог образовања чији је
оснивач Аутономна покрајина Војводина.
3.
Расподела финансијских средстава установама утврдиће се на
основу следећих критеријума:
1) година градње зграде и објекта;
2) врста и значај планираних радова за побољшање услова
рада и пословања установе;
3) укупни трошкови потребни за реализацију;
4) износ средстава који се тражи од Секретаријата;
5) процењени ризици због квара или недостатака на средствима за рад и објектима (налази, записници инспекције
и других органа);
6) досадашња улагања;
7) квалитет конкурсне документације.
4.
Приоритет у расподели средстава за суфинансирање текућих
поправки и одржавање зграда, објеката и опреме имаће следећи радови:
1) санација хаварије на зградама и објектима настале под
утицајем елементарних непогода или због старости зграда или објеката установа;
2) санација хаварије на грејним, санитарним, водоводним,
канализационим, струјним и другим инсталацијама и постројењима у згради или објекту установе;
3) текуће поправке и одржавање којима се побољшава
енергетска ефикасност зграда и објеката установе;
4) текуће поправке и одржавање опреме значајне за несметано одвијање наставног процеса установе.
5.
Подносилац пријаве, уз попуњен образац бр. 2, треба да
приложи:
- пројектно-техничку документацију са описом радова,
предмером и предрачуном трошкова (за намене из члана
2. став 1. тачка 1. и 2. Правилника);
- фотокопију регистрације установе код надлежног органа;
- фотокопију потврде о пореском идентификационом броју.
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Пријаве се подносе на обрасцу бр. 2, који се може преузети на
званичној интернет презентацији Покрајинског секретаријата
за високо образовање и научноистраживачку делатност http://
apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs. Пријаве с потребном
документацијом подносе се на адресу: Покрајински секретаријат
за високо образовање и научноистраживачку делатност, 21108
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
Kонкурс је отворен од 08.02. до 11.03.2022. године.
Конкурс се објављује у „Службеном листу АП Војводине”, у
једном од јавних гласила које покрива целу територију Аутономне
покрајине Војводине и на интернет страници Секретаријата.
О додели средстава одлучује покрајински секретар за високо
образовање и научноистраживачку делатност на предлог комисије
за спровођење конкурса, која разматра пристигле пријаве. Изузетно,
покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку
делатност може решењем одобрити финансијска средства и без
предлога комисије у случајевима ванредних и непредвиђених
околности. Секретаријат може од подносиоца пријаве, по потреби,
затражити додатну документацију или информације.
Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавестити
подносиоце пријава.
За текуће поправке и одржавање зграда, објеката, опреме и
израду пројектно-техничке документације, установа високог
образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина,
а чија је вредност изнад износа који је – у складу са Законом о
јавним набавкама – ослобођен јавних набавки, примењује се
поступак јавних набавки, односно додела средстава у складу с
прописима којима се регулишу јавне набавке.
Неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене пријаве,
пријаве које су поднела неовлашћена лица и пријаве које нису
предмет конкурса неће се разматрати.
Контакт особа за додатне информације: мр Драган Кржић,
телефон 021/487-4881, имејл: Dragan.Krzic@vojvodina.gov.rs

222.
На основу члана 11. раздео 13, члана 22, 23, 25. и 26. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2022. годину („Службени лист АПВ“, број: 54/2021), члана 2. став
1. тачка 3. алинеја 3. и члана 3 став 2. Покрајинске скупштинскa
одлукa о додели буџетских средстава за финансирање и
суфинансирање програмских активности и пројеката у области
високог образовања, студентског стандарда и научноистраживачке
делатности у Аутономној покрајини Војводини („Службени лист
АП Војводине“, бр.9/2021) и члана 3. Правилника о критеријумима
за о критеријумима за финансирање заједничких истраживачких
пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач АП
Војводина у сарадњи са научноистраживачким организацијама
Републике Српске, Покрајински секретаријат за високо
образовање и научноистраживачку делатност расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ИСТРАЖИВАЧКИХ
ПРОЈЕКАТА
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА У САРАДЊИ
СА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 2022. ГОДИНИ
1.
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат)
финансираће заједничке истраживачке пројекте научноис-
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траживачких организација чији је оснивач АП Војводина у
сарадњи са научноистраживачким организацијама Републике
Српске.
У оквиру програма истраживања, биће реализовани пројекти
чији је циљ унапређивање регионалне сарадње у погледу научних
истраживања и образовања, која представља незаобилазан
фактор свеобухватног развоја, институционалног повезивања,
развоја међусобних односа, традиционалних веза и узајамног
разумевања.
Овим конкурсом и финансијским планом Секретаријата
предвиђено је да се издвоји укупно 12.000.000,00 динара, при
чему је максималан износ по пројекту ‒ 1.000.000,00 динара.
2.
Финансијске обавезе реализоваће се у складу с могућностима
буџета АП Војводине.
3.
Конкурс је отворен од 08. фебруара до 03. марта 2022. године.
4.
Пријаве за финансирање заједничких истраживачких
пројеката
научноистраживачких
организација
чији
је
оснивач АП Војводина у сарадњи са научноистраживачким
организацијама Републике Српске могу поднети регистроване
научноистраживачке организације с територије АП Војводине,
а изузетно ‒ према посебној одлуци Секретаријата ‒ и
друге институције с територије АП Војводине, које се баве
научноистраживачком делатношћу, у складу с Правилником о
критеријумима за финансирање заједничких истраживачких
пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач АП
Војводина у сарадњи са научноистраживачким организацијама
Републике Српске.
5.
У складу са чланом 3. Правилника о критеријумима
за финансирање заједничких истраживачких пројеката
научноистраживачких организација чији је оснивач АП
Војводина у сарадњи са научноистраживачким организацијама
Републике Српске, у овој години биће финансирано 12 пројеката
и то:
1) Четири пројекта из области медицинских наука:
- један пројекат чија се истраживања односе на кардиоваскуларне болести;
- два пројекта чија се истраживања односе на превенцију
и лечење онколошких болести код жена;
- један пројекат из области ортопедије.
2) Четири пројекта из области техничких наука:
- један пројекат чије се истраживање односи на системе
засноване на обновљивим изворима енергије;
- један пројекат чије се истраживање односи на савремене
информационо комуникационе системе;
- један пројекат чије се истраживање односи на индустрију 4.0;
- један пројекат чије се истраживање односи на аутоматизоване и роботизоване системе.
3) Четири пројекта из области друштвено-хуманистичких
наука:
- један пројекат чије се истраживање односи на правне аспекте регионалне сарадње у контексту европских интеграција;
- један пројекат чије се истраживање односи на изучавање
српског језика;
- један пројекат чије се истраживање односи на историју
српског народа;
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- један пројекат чије се истраживање односи на проучавање утицаја физичког вежбања на процес старења.
Пријаве и потребна документација подносе се у затвореној
коверти, с назнаком „Пријава за финансирање заједничких
пројеката”, на адресу:
Покрајински секретаријат
научноистраживачку делатност

за

високо

образовање

и

Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу с јавним
конкурсом и Правилником о критеријумима за финансирање
заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких
организација чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са
научноистраживачким организацијама Републике Српске.
Контакт особа за додатне информације:
Данијел Драгосављевић

Булевар Михајла Пупуна 16

број телефона: 021/487-4074

21101 Нови Сад

имејл: danijel.dragosavljevic@vojvodina.gov.rs

Образац пријаве може се преузети на интернет страници
Секретаријата (http://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs ) и
доставља се и у електронској форми (на CD-у или мејлом, у .doc
или .docx формату, Word-u).
На поменутој интернет страници налази се и текст Правилника о
критеријумима за финансирање заједничких истраживачких пројеката
научноистраживачких организација чији је оснивач АП Војводина у
сарадњи са научноистраживачким организацијама Републике Српске.

8. фебруар 2022.

8. фебруар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 7 - Страна 371

Страна 372 - Броj 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

8. фебруар 2022.

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

Редни број

Предмет

ОПШТИ ДЕО

ОГЛАСНИ ДЕО

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА

202. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета
Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
203. Покрајинска скупштинска одлука о задуживању код
Европске банке за обнову и развој за финансирање
капиталних инвестиционих расхода;
204. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Шид-граница Хрватске, деонице Стара Пазова-Голубинци-Шид
и железничке пруге Инђија-Голубинци;

321
349

349

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
205. Правилник о додели средстава за подршку младима у
руралним подручјима на територији АП Војводине у
2022. години;
206. Правилник о измени Правилника о додели средстава
за суфинансирање набавке конструкција и опреме за
биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2022. години;
207. Правилник о измени Правилника за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП
Војводини у 2022. години;

351

358
358

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
208. Одлука о престанку мандата члана Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду;
209. Одлука о именовању члана Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду;
210. Одлука о престанку мандата члана Савета Филозофског факултета у Новом Саду;
211. Одлука о престанку мандата члана Савета Филозофског факултета у Новом Саду;
212. Одлука о именовању чланова Савета Филозофског
факултета у Новом Саду;
213. Одлука о разрешењу члана Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине;
214. Одлука о именовању члана Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине;

359
359
359
359
360
360

Страна

215. Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење становања
на територији Аутономне покрајине Војводине

361

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
216. Конкурс за доделу средстава за подршку младима у
руралним подручјима на територији АП Војводине у
2022. години;
217. Одлука о измени Конкурса за доделу средстава за
суфинансирање набавке конструкција и опреме за
биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2022. години;
218. Одлука о измени Конкурса за доделу бесповратних
средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2022. години.

363

366
366

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ
219. Јавни конкурс за суфинансирање образовних програма/пројеката установа високог образовања чији
је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2022.
годину;
220. Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки
и одржавања зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина-за 2022. годину;
221. Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме и израду
пројектно-техничке документације установа високог
образовања чији је оснивач Аутономна покрајина
Војводина за 2022. годину;
222. Јавни конкурс за финансирање заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организација
чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са научноистраживачким организацијама Републике Српске у
2022. години.
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ Д.o.o. Мађар Со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр. 1,
Текст огласа, са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Д.о.о. 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: Д.о.о. Мађар Со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад. Телефони; редакција 064 805 5142,
Служба претплате: 021 557 304, Огласно оделење: 021 457 633, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs
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