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OPШTI DEO
441.
На основу члана 26. став 2. члaна 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади(„Службени лист
АПВ”, брoj: 37/14) и члана 62. став 3. тачка 2. Закона о родној
равноправности(„Службени гласник РС”, брoj: 52/21), Покрајинска влада, на седници одржаној 30. марта 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА
ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
Члан 1.
У циљу развоја и вођења политике једнаких могућности за остваривање и унапређивање родне равноправности у АП Војводини,
образује се Савет за родну равноправност ( у даљем тексту: Савет).
Члан 2.
Савет се образује као повремено радно тело Покрајинске владе.
Члан 3.
Савет има председника, заменика председника и пет чланова савета.
Чланови Савета се бирају из реда постављених лица, представника установа, органа и организација у областима значајним за
родну равноправност и од лица задужених за родну равноправност у покрајинским органима управе.

- предлаже и предузима мере и активности које доприносe
унапређењу родне равноправности, нарочито у областима: запошљавања, социјалне и здравствене заштите, образовања, васпитања, науке и технолошког развоја, културе, спорта, заштите животне средине, спречавања и сузбијања насиља на основу пола, полних карактеристика,
односно рода и насиља према женама, финансијама и др.
- прати примену утврђених стандарда из области родне
равноправности,
- сарађује са другим радним телима у органима покрајинске управе по питањима из њихове надлежности, а које
се односе на родну равноправност и иницира одржавање
заједничких седница,
- подстиче сарадњу органа покрајинске управе са удружењима грађана, установама и организацијама у спровођењу активности у областима родне равноправности,
- обавља и друге послове који се односе на остваривање
родне равноправности у покрајини, у складу са прописима.
Члан 5.
Савет подноси извештај о свом раду Покрајинској влади најмање једном годишње.
Члан 6.
Савет доноси пословник о раду.
Члан 7.

У раду Савета могу учествовати и стручњаци из различитих
области од значаја за унапређење родне равноправности који Савету пружају стручну и административно-техничку подршку.

Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета, обавља покрајински орган управе надлежан за послове из
области равноправности полова.

Покрајинска влада донеће посебан акт о именовању председника, заменика председника и чланова Савета у року од три месеца
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.

Члан 4.
Савет обавља следеће послове:
- прати примену прописа из области родне равноправности,
- предлаже доношење аката у циљу остваривања родне
равноправности и политике једнаких могућности,

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АП Војводине”.
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7. Снежана Кнежевић, заменица покрајинског заштитника
грађана-Омбудсмана-чланица;

На основу члана 32. став 1. тачка 10, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), а у вези с Стратегијом за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за
период 2021-2025. године („Сл. гласник РС”, брoj: 47/21), Покрајинска
влада, на седници одржаној 30. марта 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТУ ЖЕНА
ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И ПАРТНЕРСКИМ
ОДНОСИМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА
РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА
ЗА ПЕРИОД 2022. ДО 2026. ГОДИНЕ
Члан 1.
Образује се Радна група за израду Програма за заштиту жена од
насиља у породици и партнерским односима и другим облицима
родно заснованог насиља за период 2022. до 2026. године (у даљем
тексту: Радна група), као повремено радно тело Покрајинске владе.
Члан 2.
У Радну групу, именују се:
1. Мр Ђенђи Селеши, вршилац дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова-председница;
Даниел Димитров, саветник за послове унапређења положаја Рома у Покрајинском секретаријату за социјалну
политику, демографију и равноправност полова-заменик
председнице;
2. Биљана Делић, самостална саветница за анализе, планирање и развој у Покрајинском секретаријату за здравство-чланица;
Јасмина Ћук, саветница за послове праћења и унапређења сарадње са удружењима грађана у области
здравства у Покрајинском секретаријату за здравство-заменица чланице;
3. Соња Гавриловић, саветница за подршку европским интеграцијама у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу -чланица;
Дијана Бенка Росић, саветница за подршку европским
интеграцијама у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу-заменица чланице;

8. Нада Падејски Шекеровић, руководитељка Сигурне женске куће - чланица;
9. Слободан Јосимовић, заменик тужиоца у Вишем јавном
тужилаштву у Новом Саду - члан;
10. Оливера Пејак Прокеш, судија Апелационог суда у Новом Саду- чланица;
11. Свјетлана Тимотић, извршна директорка, Огранизација
из круга-Војводина-чланица;
12. Александра Раичевић, самостална саветница за истраживачке послове у Покрајинском заводу за социјалну
заштиту- чланица;
Марина Вукотић, самостална саветница за истраживачке
послове у Покрајинском заводу за социјалну заштиту-заменица чланице;
13. Тамара Колар, саветница за спровођење конкурса у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу
и националне мањине-националне заједнице-чланица;
Ливиа Бата, саветница – преводилац за мађарски језик у
Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице-заменица чланице;
14. Петрана Одавић, саветница за фискалне и макроекономске анализе у Покрајинском секретаријату за финансије-чланица;
Мирјана Новаковић, саветница за буџет у Покрајинском
секретаријату за финансије-заменица чланице;
15. Мр Катарина Ковачевић, вршилац дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за високо образовање и
научноистаживачку делатност-чланица;
Милош Петковић, саветник за правне послове у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност-заменик чланице;
16. Мирјана Антић, виши саветник за инспекцијске послове
и интерну контролу – шеф одсека у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама-чланица;
Марко Тешић, саветник за опште правне послове у области буџетског финансирања у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама-заменик чланице;
17. Проф. др Весна Мијатовић Јовановић у Институту за јавно здравље Војводине-чланица;
Доц. др Соња Чанковић у Институту за јавно здравље
Војводине-заменица чланице;

4. Дејана Васић, вршилац дужности помоћнице покрајинског секретара за спорт и омладину у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину-чланица;
Мирослав Ковачев, саветник у Покрајинском секратаријату за спорт и омладину-заменик чланице;

18. Мирослава Немет, саветница за финансијско кадровске
послове у Покрајинском секретаријату за енергетику,
грађевинарство и саобраћај-чланица;
Теодора Станишић, саветница за рударство у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај-заменица чланице;

5. Илона Пелт, вршилац дужности помоћника покрајинског секретара за привреду и туризам у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам-чланица;
Нада Бурмазовић, самостална саветница за запошљавање у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам-заменица чланице;

19. Далиборка Војводић Томовић, руководитељка Групе за
сузбијање малолетничке деликвенције и насиља у породици Полицијске управе у Новом Саду - чланица;

6. Станислава Малић Гостовић, директорка Завода за равноправност полова-чланица;
Катарина Крајновић, сарадница за односе са јавношћу и
маркетинг у Заводу за равноправност полова-заменица
чланице;

20. Радослава Аралица, представница Мреже „СОС Војводина”- чланица;
Ивана Перић, представница Мреже „СОС Војводина”заменица чланице;
Даница Јовановић, представница Мреже „СОС Војводина”- чланица;
Јелена Рајков, представница Мреже „СОС Војводина”заменица чланице.
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Члан 3.

Задатак Радне групе je израда Предлога нацрта програма за
заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и
других облика родно заснованог насиља у АП Војводини за период од 2022-2026. године. Радна група ће Предлог нацрта програма
за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини за
период од 2022-2026. године израдити у року од 6 месеци од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Радна група Предлог нацрта програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини за период од 2022-2026.
године доставља Покрајинској влади.
Члан 4.
На начин рада Радне групе сходно се примењују одредбе
Пословника Покрајинске владе.
Члан 5.
Стручне послове за потребе Радне групе, обављаће покрајински орган управе надлежан за послове из области равноправности
полова.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години (у даљем тексту: Програм), који је саставни део Покрајинске
скупштинске одлуке о програму мера подршке за спровођење
пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне
покрајине Војводине у 2022. години („Службени лист АПВ”, број
54/2021) , шифра мере 402.
Програм из става 1. овог члана усвојила је Скупштина Аутoномне 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 финансисјких средстава
Члан 2.
За реализацију активности предвиђено је укупно - 5.000.000,00
динара.
Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем Конкурса
за доделу средстава за одржавање научно стручних активности у
области пољопривреде и руралног развоја у 2022. години на територији АП Војводине (у даљем тексту: Конкурс), који ће бити
објављен у дневнoм листу „Дневник“, порталу е-Управе, на званичном сајту Покрајинског секретаријата и у „Службеном листу
АП Војводине“.
Конкурс је отворен до утрошка средстава, закључно са
18.04.2022. године.
Документација поднета на Конкурс се не враћа.
Средства се додељују бесповратно.
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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 54/2021) 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
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
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ЗА ОДРЖАВАЊЕ НАУЧНО СТРУЧНИХ
АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ
ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
У 2022. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
Опште одредбе
Члан 1.
Правилником за доделу средстава за одржавање научно стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја у
2022. години на територији АП Војводине (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
мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој

Максимални износ средстава који се додељује по једној пријави је 1.000.000,00 динара.
Намена бесповратних финансијских средстава
Члан 3.
Бесповратна финансијска средстава која се додељују по овом
Конкурсу намењена су за следеће инвестиције:
а) подршку за организовање научно стручних скупова, студијских путовања, семинара, радионица, трибина и предавања у области пољопривреде и руралног развоја (закуп простора, ангажовање консултаната, преводиоца и
техничког особља, путне и трошкове боравка, израда дизајна и штампања промотивног и стручног материјала);
Бесповратна финансијска средства, која се додељују по Конкурсу, не могу се користити за:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

порезе, укључујући и порез на додату вредност;
трошкове увоза, царине и шпедиције;
плаћање путем компензације и цесије;
промет између повезаних лица;
новчане, финансијске казне и трошкове парничног поступка;
трошкове банкарске провизије;
трошкове премера и геодетских снимања;
трошкове за куповину половне опреме и материјала;
трошкове монтаже опреме;
доприносе у натури;
Право на учешће на конкурсу
Члан 4.

Право на подстицаје остварују:
1. Образовне установе и научно – истраживачке установе са територије АП Војводине корисници буџетских
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средстава основани од стране Републике Србије или АП
Војводине.

30. март 2022.

4. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату, као ни
према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу раније потписаних уговора;
5. Да се плаћање врши на текући рачун добављача или готовински, а плаћања путем компензације и цесије неће
бити призната.

Услови за учешће на Конкурсу
Члан 5.
1. Да поседују Програм научно стручних активности;
2. Да је подносилац пријаве регулисао пореске и друге доспеле обавезе из јавних прихода за 2021. годину;
3. Подносилац пријаве мора имати седиште на територији
јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине и место реализације мора бити на територији јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине;

Потребна документација
Члан 6.
Приликом подношења пријаве за доделу подршке за одржавање научно стручних активности организатор подноси следећа документа:
Ред.
бр.

обавезна документација
(означити документе који су приложени уз пријаву)

1.

фотокопију уписа у регистар Привредног суда

2.

фотокопија потврде о пореском индентификационом броју

3.

програм научно стручне активности са сатницом дешавања (потписан и печатиран)

4.

извод из записника или одлуке научностручног већа, односно научног већа или одговарајућег органа научностручне
организације о прихватању организовања скупа и финанијског плана

5.

програм научно стручне активности са учесницима, саставом програмског и организационог одбора

6.

потврда надлежне пореске управе о непостојању обавеза из јавних прихода за 2021. годину

7.

фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца пријаве

8.

фотокопија картона депонованих потписа од Управе за трезор

9.

финансијски план организовања научно стручне активности – буџет (потписан и печатиран ‒ Образац 2.)

Подносилац пријаве ‒ на обрасцу који је саставни део пријаве на конкурс – треба да се изјасни о томе да ли ће документацију наведену под тачком 6. прибавити сам или је сагласан с тим да је прибави Секретаријат, по службеној дужности.
Обрасци су у електронском облику доступни на интернет страници Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs.
Поступање са непотпуним пријавама
Члан 7.
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 бесповратних финансијских средстава
средстава
Члан 8.
Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија),
коју је именовао покрајински секретар, разматра поднете пријаве
и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава.

Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају
услове на основу достављене документације, у складу с Конкурсом
и Правилником. У складу с критеријумима, који су дефинисани
Правилником, формира се бодовна листа на основу које се додељују
бесповратна средства до утрошка средстава опредељених Конкурсом.
Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве
затражи додатну документацију, као и да од пољопривредне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде тражи
да изврши контролу реализације предмета уговора, посебно у случају
рачуна и предрачуна које су издали добављачи опреме који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су знатно изнад тржишне вредности.
Комисија заседа када процени да су се стекли услови за доношење Записника са предлогом Одлуке о додели средстава у ком
ће навести укупан број поднетих пријава са приказом тражених
средстава, прихватљиве пријаве са приказом бодова и износа, неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима неприхватљивости.
Предлогом одлуке о додели средстава утврђени су 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 Записника са предлогом Одлуке Комисије.
Одлука се објављује на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата:
www.psp.vojvodina.gov.rs.

30. март 2022.
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Критеријуми за доделу бесповратних финансијских средстава

Уговор о додели средстава

Члан 9.

Члан 13.

Комисија даје предлог за доделу бесповратних финансијских
средстава на основу поднете документације и критеријума:

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности
уговорних страна, а нарочито: утврђен предмет програма, рок у
коме се програм реализује, конкретне обавезе уговорних страна,
износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменти обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава
обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе-предмета програма и повраћај неутрошених средстава.

Критеријуми за доделу финансијске подршке организаторима
научно-стручних активности у 2021. години су следећи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Карактер манифестације
Манифестације традиционалног карактера
Презентација закључака
Подржаност манифестације од стране суорганизатора и
донатора
Оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности
Обезбеђење оперативно – техничких услова
Обезбеђење основног материјала за скуп
Примењивост резултата рада

Средства опредељена за ове намене могу бити додељена за
све активности предвиђене за 2022. годину. С тим да ће се за активности одржане до момента подношења пријаве на конкурс,
рефундација вршити средставима које додељује давалац под условом да се уз пријаву на конкурс доставе одмах сва правдања у
складу са Конкурсом и Правилником - уговори и изводи из банке,
рачуни и наративни извештај са одржане манифестације.
У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником,
формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна средства до утрошка опредељених Конкурсом. Пријаве на
Конкурс које остваре број бодова мањи од 50% од укупног броја
бодова - не улазе у даље разматрање Комисије.
Поступање са пријавама које су одбијене/одбачене или нису у
потпуности прихваћене
Члан 10.
На основу одлуке коју је донео Покрајински секретар, 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.
Право жалбе
Члан 11.

Праћење извршавања Уговора
Члан 14.
Реализацију, праћење и контролу уговорних обавеза спроводи
Сектор за спровођење пољопривредне политике, праћење европских интеграција у области руралног развоја и саветодавне
службе.
Корисник средстава је дужан да Секретаријату достави наративни и финансијски коначни извештај, рачуне, изводе из банке
о извршеном плаћању као и уговоре склопљене са учесницима
манифестације.
Образац наративног и финансијског извештаја је саставни део
овог Правилника.
Исплата бесповратних финансијских средстава
Члан 15.
Средства подстицаја за подршку одржавању научно стручних
активности по овом конкурсу додељују се бесповратно.
Средства ће се исплаћивати на основу уговора између Покрајинског секретаријата и корисника средстава.
Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом
средстава у буџет АП Војводине.
Организатор коме су одобрена средства за одржавање научно
стручних активности има обавезу да ‒ током трајања активности
‒ уочљиво огласи да је добио финансијску подршку Покрајинског
секретаријата.
Завршне одредбе

Право жалбе има и сваки незадовољни подносилац пријаве.
Жалба се улаже покрајинском секретару у року од 15 дана од дана
достављања појединачног решења, односно најкасније у року од 30
дана од објављивања Одлуке на званичној интернет страници 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.

Члан 16.
Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Сл. листу
АПВ“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
У Новом Саду,
дана 18.03.2022. године

Oдлука
Члан 12.
Одлуку доноси Покрајински секретар на основу предлога Комисије.
На основу донетих решења по основу евентуалних жалби,
одустанака од пријава или раскида закључених уговора, Покрајински секретар доноси Олдуку о измени Одлуке из става 1.
овог члана и иста се објављује на званичној интернет страни
Покрајинског секретаријата.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић с.р.

444.
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., 22. и 23. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022.
годину („Службени лист АПВ“, брoj 54/21), у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години („Службени лист АПВ“,
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2. за одобрена средства у износу од 1.250.001,00 динара до
2.500.000,00 динара:
• гаранција банке у вредности износа субвенције, са
роком важења шест месеци дуже од трајања уговорне обавезе.

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
ОДЛУКУ
О ИСПРАВЦИ ПРАВИЛНИКA
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
И ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ВОДНОГ,
ВАЗДУШНОГ И ТОПЛОТНОГ РЕЖИМА БИЉАКА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
1. за одобрена средства у износу до 1.250.000,00 динара:
• две истоветне бланко соло менице са меничним
овлашћењем.
2. за одобрена средства у износу од 1.250.001,00 динара до
2.500.000,00 динара:
• гаранција банке у вредности износа субвенције, са
роком важења шест месеци дуже од трајања уговорне обавезе.“

Члан 1.
У члану 6 Правилникa о додели средстава за суфинансирање
набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 2022. години („Службени лист АПВ“ број:
4/2022) брише се алинеја 5.

30. март 2022.

Члан 3.
У свему осталом Правилник остаје на снази.

Члан 2.

Члан 4.

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

Измена и допуна правилника ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу АП Војводине.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ

Дана: 29.03. 2022.године

с.р. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић

445.
На основу члана 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др.
одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/21), Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат) доноси
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРАВИЛНИКА
О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АУТОНОМНОЈ
ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ
Члан 1.
У члану 7. Правилника о додели субвенција за запошљавање
незапослених лица у Аутономној покрајини Војводини у 2022. години став 6. мења се и гласи:
„Послодaвац, у току Јавног позива, може поднети само један
Захтев за запошљавање највише 10 лица.“
Члан 2.
Члан 11. Правилника о додели субвенција за запошљавање незапослених лица у Аутономној покрајини Војводини у 2022. години став 3. допуњује се и гласи:
„Средства обезбеђења уговорних обавеза су:
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
1. за одобрена средства у износу до 1.250.000,00 динара:
• две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са једним жирантом и меничним
овлашћењем.

Број: 144-401-4811/2022-03-1
Датум: 28.03.2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Ненад Иванишевић

446.
На основу члана 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), доноси
ИЗМЕНУ ПРАВИЛНИКА
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
У 2022. ГОДИНИ
Члан 1.
У члану 7. Правилника о додели средстава за финансирање
стручне праксе у 2022. години став 4. „Послодaвац може поднети
само један захтев за ангажовање највише 2 лица.“ брише се.
Члан 2.
У свему осталом Правилник остаје на снази.
Члан 3.
Измена правилника ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу АП Војводине.
ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ
Број: 144-401-3094/2022-03-1
Датум: 28.03.2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Ненад Иванишевић, с.р.

30. март 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 16 - Страна 633

ПОСЕБНИ ДЕО
447.

449.

На основу члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“
број: 37/14 и 69/16) и члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),Покрајинска влада, на седници одржаној 30. марта 2022. године, донела
је

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВˮ, брoj: 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), а у вези с чланом 56. ст. 1 и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Сл. гласник РС“, брoj: 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17
- др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон, 157/20 - др. закон и 123/21
- др. закон) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 30. марта 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
I

Р Е Ш Е Њ Е

Јелена Јовић, поставља се за заменика правобраниоца Аутономне покрајине Војводине, почев од 1. априла 2022. године, на
период од пет година.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Виктор Кременовић Екрес, дипломирани економиста, поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинске секретарке за финансије, почев од 1. априла 2022. године, до постављења
службеника на положај, по спроведеном јавном конкурсу.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-37/2022
Нови Сад, 30. март 2022. године

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 02-31/2022
Нови Сад, 30. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

448.
На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), члана
27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
(„Службени лист АПВˮ, брoj: 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17,
24/19, 66/20 и 38/21), а у вези с чланом 51. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС”, брoj: 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - др.
закон, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон, 157/20 - др. закон и 123/21 др. закон), Покрајинска влада, на седници одржаној 30. марта 2022.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

450.
На основу члана 51. став 1. тачка 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19- др. закон, 157/20- др. закон и 123/21- др. закон), члана 27. став
3. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број: 37/14, 54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19,
66/20 и 38/21) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 30. марта 2022. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

I
Виктору Кременовићу Екресу, дипломираном економисти,
вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за финансије, 31. марта 2022. године, престаје рад на положају, због протека времена на који је постављен.

I
Биљани Кашерић, вршиоцу дужности помоћника покрајинског
секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине
- националне заједнице, престаје рад на положају, подношењем
писмене оставке, закључно са 30. мартом 2022. године.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-30/2022
Нови Сад, 30. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 02-32/2022-1
Нови Сад, 30. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Страна 634 - Броj 16

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

451.
На основу члана 51. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 – др. закон,
95/18 – др. закон, 86/19 - др. закон, 157/20 - др. закон и 123/21 –
др. закон) и чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 30. марта 2022. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I

30. март 2022.

95/18 – др. закон, 86/19 ̶ др. закон, 157/20 ̶ др. закон и 123/21
– др. закон) и чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 30. марта 2022. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Др Снежани Бојанић Стојић, докторки медицине, спец. медицине рада, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за здравство, престаје рад на положају, 5. априла 2022. године,
због протека времена на које је постављена.
II

Славици Петрић, дипл. економисти, вршиоцу дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за здравство, престаје рад
на положају 5. априла 2022. године, због протека времена на које
је постављена.

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

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

127 Број: 02-35/2022
Нови Сад, 30. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-33/2022
Нови Сад, 30. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

452.
На основу члана 26. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14 –др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), члана 56. ст. 1. и 4. Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 114/21,
95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 - др. закон, 157/20
- др. закон и 123/21 – др. закон) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 30.
марта 2022. године, донела је

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14 –
др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), члана 56. ст. 1. и 4.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17,
95/18, 114/21, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 - др. закон,
157/20 - др. закон и 123/21 – др. закон) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
30. марта 2022. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Др Снежана Бојанић Стојић, докторка медицине, спец. медицине рада, поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за здравство, почев од 6. априла 2022. године, на
период од три месеца.

Р Е Ш Е Њ Е
I
Славица Петрић, дипл. економиста, поставља се за вршиоца
дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за здравство,
почев од 6. априла 2022. године, на период од три месеца.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-34/2022
Нови Сад, 30. март 2022. године

454.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

453.
На основу члана 51. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 – др. закон,

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-36/2022
Нови Сад, 30. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

455.
На основу члана 14. став 2. Покрајинске скупштинске Одлуке о
оснивању Канцеларије за инклузију Рома („Службени лист АПВ”,
број: 8/06 и 46/17) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 30. марта 2022. године,
д о н е л а је

30. март 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 16 - Страна 635

457.

Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Завршни рачун Канцеларије за инклузију
Рома за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор Канцеларије
за инклузију Рома, на седници одржаној 11. марта 2022. године.
II

На основу члана 8. став 2. Одлуке о начину рада домова ученика и средњих школа са домом ученика на територији Аутономне
покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 10/03 и 8/06),
као и члана 32. став 1. тачка 9, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 30.
марта 2022. године, донела је

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

Р Е Ш Е Њ Е
I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-60/2022
Нови Сад, 30. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Даје се сагласност на Статут Дома ученика средњих школа
Вршац, број: 43/3, који је донео Управни одбор Дома ученика, на
седници одржаној 28. фебруара 2022. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

456.
На основу члана 32. тачка 9, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), као и на основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број: 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 30. марта
2022. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова у Покрајинском заводу за заштиту споменика културе – Петроварадин, број: 01-21/9-2022, који је донео директор
Покрајинског завода за заштиту споменика културе – Петроварадин, 7. фебруара 2022. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-162/2022
Нови Сад, 30. март 2022. године

458.
На основу члана 61. ст. 12. и 13. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), а
у вези с чланом 9. ст. 1. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/21 и 7/22), те у складу с чланом 69. став 3.
Закона о буџетском систему, као и на основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
30. марта 2022. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У
ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-195/2022
Нови Сад, 30. март 2022. године

Врста буџетске
класификације

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1. Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину – износ од
5.000.000,00 динара (словима: пет милиона динара и 00/100) – према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Шифра и назив буџетске класификације

Износ
(у динарима)

Раздео

14 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

5.000.000,00

Глава

00 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и
саобраћај

5.000.000,00

Програм
Пројекат

0502 Енергетска ефикасност
4008 Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине

5.000.000,00
5.000.000,00

Функционална
класификација

430 Гориво и енергија

5.000.000,00

Извор финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

5.000.000,00

Економска класификација

463 Трансфери осталим нивоима власти

5.000.000,00

Економска класификација

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

5.000.000,00
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преносе се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска
средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, економска класификација 499
Средства резерве, 4991 Средства резерве у укупном износу од
5.000.000,00 из извора финансирања 01 00 Општи приходи и
примања буџета.
2. О реализацији овог решења – у оквиру својих надлежности – стараће се Покрајински секретаријат за енергетику,
грађевинарство и саобраћај и Покрајински секретаријат за
финансије.

459.
На основу члана 61. ст. 12. и 13. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19 , 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), а у вези с чланом 9. ст. 1. и
3. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/21 и 7/22),
те у складу с чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, као и на
основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 30. марта 2022. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У
ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-303/2022-5
Нови Сад, 30. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Врста буџетске
класификације

30. март 2022.

1. Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину – у
износу од 45.047.140,27 динара (словима: четрдесет пет милиона
четрдесет седам хиљада сто четрдесет динара и 27/100) – према
буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Шифра и назив буџетске класификације

Износ
(у динарима)

Раздео

17 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

45.047.140,27

Глава

00 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

45.047.140,27

Програм

1505 Регионални развој

45.047.140,27

Програмска активност

1010 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА,
УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

45.047.140,27

Функционална
класификација

960 Помоћне услуге образовању

45.047.140,27

Извор финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

45.047.140,27

Економска класификација

463 Трансфери осталим нивоима власти

45.047.140,27

Економска класификација

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

45.047.140,27

преносе се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајински
секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, економска класификација 499 Средства
резерве, 4991 Средства резерве у укупном износу од 45.047.140,27
динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања
буџета.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Управа за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.
3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-303/2022-6
Нови Сад, 30. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

460.
На основу члана 61. ст. 12. и 13. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 И 118/21 – др. закон), а у вези с чланом
9. ст. 1. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/21
и 7/22), те у складу с чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему,
као и на основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 30. марта 2022. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У
ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
1. Средстава планиранa Покрајинском скупштинском одлуком
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину – у износу од 10.500.000,00 динара (словима: десет милиона пет стотина хиљада динара и 00/100) – према буџетским класификацијама
приказаним у следећој табели:

30. март 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Врста буџетске
класификације
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Шифра и назив буџетске класификације

Износ
(у динарима)

14 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

10.500.000,00

Глава

00 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

10.500.000,00

Програм

0701 Уређење и надзор у области саобраћаја

10.500.000,00

Програмска активност

1003 Развој саобраћаја и путне инфраструктуре

10.500.000,00

Функционална класификација

450 Саобраћај

10.500.000,00

Извор финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

10.500.000,00

Економска класификација

463 Трансфери осталим нивоима власти

10.500.000,00

Економска класификација

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

10.500.000,00

Раздео

преносе се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска
средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва,
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, динара, економска класификација
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве у укупном износу од
10.500.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, стараће се Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај и Покрајински секретаријат за финансије.
3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-303/2022-7
Нови Сад, 30. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

461.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 ,149/20, 118/21 и 118/21 – др.закон), члана
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр.
54/21 и 7/2022), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 30. марта 2022. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 14 Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Програм 0502 Енергетска ефикасност,
Пројекат 4001 Штедљива расвета, функционална класификација
430 Гориво и енергија, извор финансирања 01 00 Општи приходи
и примања буџета, на економској класификацији 463 Трансфери
осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим

нивоима власти износ од 5.000.000,00 динара (словима: пет милиона динара и 00/100), због непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава
се за 5.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – увећава се у висини и по методологији, те по условима,
начину и поступку за измену периодичног плана извршења и
одобреног обима расхода и издатака (квота) за одређени период
који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду
према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења,
намењено је за доделу средстава путем јавног конкурса за финансирање јавних установа на територији АП Војводине за подстицање унапређивања енергетске ефикасности – смањење потрошње електричне енергије за јавно и унутрашње осветљење уз
очување или побољшање осветљења, као и у функцији заштите
животне средине смањењем количине угљен-диоксида, који се
емитује приликом производње смањене количине електричне
енергије потребне за осветљење локација на којима се реализује
пројекат.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за енергетику, грађевинарство и саобраћај преузеће обавезу, на
основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-73/2022-39
Нови Сад, 30. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

462.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр.
24/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 30. марта 2022. године,
до н о с и
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30. март 2022.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 30. марта 2022. године,
до н о с и

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије,
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета,
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства
резерве, одобрава се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за
културу, јавно информисање и односе с верским заједницама,
Програм 1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Програмска активност 1003 Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва, функционална класификација
820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи
и примања буџета, на економској класификацији 481 Дотације
невладиним организацијама, односно 4819 Дотације осталим
непрофитним институцијама, износ од 800.000,00 динара (словима: осам стотина хиљада динара и 00/100), а због недовољно
планираних средстава на апропријацији за реализацију намене
из тачке 2. овог решења.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 800.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1.
овог решења усмериће се Матици српској, а намењено је за суфинансирање превода и објављивања следећих публикација: књига
„Српски народ и његов језик” Павла Ивића у преводу на енглески
језик и књига: „Антологија српске и словачке поезије: песници
рођени после 1945. године” – коју су приредили Јован Делић,
Иван Негришорац, Саша Радојчић, Селимир Радуловић, Драган
Хамовић, Мартин Пребуђила и Мирослав Демак.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат
за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног
акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.

Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину
и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета,
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства
резерве, одобрава се Разделу 07 – Покрајинском секретаријату
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, Програм 1202 Унапређење система заштите културног наслеђа, Програмска активност 1006 Подршка програмима Матице српске у области културе, функционална класификација
820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи
и примања буџета, и то на економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама, односно 4819 Дотације
осталим непрофитним институцијама, износ од 7.000.000,00
(словима: седам милиона динара и 00/100), а због непланираних
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2.
овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 7.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1.
овог решења, усмериће се Матици српској, Нови Сад, а намењено
је санацији објекта Матице српске у Новом Саду.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат
за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног
акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-73/2022-40
Нови Сад, 30. март 2022. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 401-73/2022-41
Нови Сад, 30. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

463.

464.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 ,149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр.
54/21 И 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 ‒ др. закон), члана
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр.
54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске

30. март 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 30. марта 2022. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 11 – Покрајинском секретаријату за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Програм 0608
Систем локалне самоуправе, Програмска активност 1003 Подршка развоју локалне самоуправе, функционална класификација 180
Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти,
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета,
на економској класификацији 463 Трансфери осталим нивоима
власти, односно 4632 Kапитални трансфери осталим нивоима
власти, износ од 7.879.260,00 динара (словима: седам милиона
осам стотина седамдесет девет хиљада две стотине шездесет динара и 00/100), а због непланираних средстава на апропријацији
за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 7.879.260,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из
тачке 1. овог решења, усмериће се oпштини Врбас за финансирање реализације пројекта „Замена кровне конструкције на објекту Дома културе у Куцури”.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински
секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог
правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-73/2022-42
Нови Сад, 30. март 2022. године
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лист АПВ”, бр. 54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 30.
марта 2022. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 07 – Покрајинском секретаријату за културу, јавно
информисање и односе с верским заједницама, Глава 0701 Индиректни корисници у области културе, Програм 1202 Унапређење
система заштите културног наслеђа, Програмска активност 1008
Подршка раду установа у области заштите и очувања културног
наслеђа, функционална класификација 820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, износ од 800.000,00 динара (словима: осам стотина хиљада динара
и 00/100), економска класификација 423 Услуге по уговору, односно 4234 Услуге информисања, а због недовољно планираних
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2.
овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 800.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве,
у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Архиву Војводине, Нови Сад, за
објављивање капиталног издавачког пројекта „Речник македонских глагола”.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат
за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног
акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

465.
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), те
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени

127 Број: 401-73/2022-43
Нови Сад, 30. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

466.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 ,149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр.
54/21 и 7/2022), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 30. марта 2022. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије,
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве,
одобрава се Разделу 14 Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Програм 0701 Уређење и надзор
у области саобраћаја, Пројекат 4017 Реконструкција саобраћајне
инфраструктуре на територији АП Војводине, функционална
класификација 450 Саобраћај, извор финансирања 01 00 Општи
приходи и примања буџета, на економској класификацији 463
Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери
осталим нивоима власти износ од 10.361.010,00 динара (словима:
десет милиона три стотине шездесет једна хиљада десет динара и
00/100), због непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 10.361.010,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду
према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Општини Бечеј, а намењено је за финансирање пројекта
рехабилитације некатегорисаног пута у викенд-насељу у Бачком
Градишту, у близини Бисерног острва поред тока Старе Тисе.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за енергетику, грађевинарство и саобраћај преузеће обавезу, на
основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-73/2022-44
Нови Сад, 30. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

467.
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 ‒ др. закон), члана 9. ст. 4. и
5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/21 и

30. март 2022.

7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 30. марта 2022. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
127 БРОЈ: 401-73/2022-19,
ОД 17. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ
1. У Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127
БРОЈ: 401-73/2022-19, које је Покрајинска влада донела 17. фебруара
2022. године („Службени лист АПВ”, број 9/22), у тачки 1. став 1.
бројка и речи: „954.048.502,12 динара (словима: девет стотина педесет
четири милиона четрдесет осам хиљада пет стотина два динара и 12
/100), замењују се бројком и речима: „879.095.642,39 динара (словима:
осам стотина седамдесет девет милиона деведесет пет хиљада шест
стотина четрдесет два динара и 39/100)”, a алинеја седма се брише.
У ставу 2. бројка: „954.048.502,12”, замењује се бројком:
„879.095.642,39”.
У тачки 2. бришу се речи: „Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда”.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Управа за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.
3. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-73/2022-19/1
Нови Сад, 30. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

468.
На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд,
издавање и употребу рукописа уџбеника МУЗИЧКА КУЛТУРА
6 за шести разред основне школе, који садржи мултимедијалне
додатке у облику кју-ар кодова и Мултимедијални додатак уз уџбеник Музичка култура за шести разред основне школе, писан на
словачком језику и писму, аутори Марјена Станковић Кривак и
Јурај Суђи, од школске 2021/2022. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-11/2022-01
Дана: 28. 03. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

30. март 2022.
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II

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

Ово решење ће се објавити у ‚‚Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-12/2022-01
Дана: 28. 03. 2022. године

РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „НОВИ ЛОГОС“ д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеника ХЕМИЈА 3, уџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког смера и
општег типа, писан на хрватском језику и писму, ауторке Татјане
Недељковић, од школске 2021/2022. године.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

OGLASNI DEO
470.

Бесповратна финансијска средства која се додељују по Конкурсу намењена су за:

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:
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
НАУЧНО СТРУЧНИХ АКТИВНОСТИ
У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
У 2022. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Циљ Конкурса за доделу средстава за одржавање научно
стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја
у 2022. години на територији АП Војводине (у даљем тексту: Конкурс) јесте унапређење пољопривредне производње и руралног
развоја.
Предмет конкурса јесте додела бесповратних финансијских
средстава за одржавање научно стручних активности у области
пољопривреде и руралног развоја у 2022. години на територији
АП Војводине.
2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
Бесповратна финансијска средства која се додељују по овом
Конкурсу износе укупно до 5.000.000,00 динара.
Максимални износ средстава који се додељује по једној пријави јесте 1.000.000,00 динара.

а) подршку за организовање научно стручних скупова, студијских путовања, семинара, радионица, трибина и предавања у области пољопривреде и руралног развоја (закуп простора, ангажовање консултаната, преводиоца и
техничког особља, путне и трошкове боравка, израда дизајна и штампања промотивног и стручног материјала);
3. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
Образовне установе и научноистраживачке установе с територије АП Војводине корисници буџетских средстава које је основала Република Србија или АП Војводина.
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
1. Да поседују Програм научно стручних активности;
2. Да је подносилац пријаве регулисао пореске и друге доспеле обавезе из јавних прихода за 2021. годину;
3. Подносилац пријаве мора имати седиште на територији јединице локалне самоуправе са територије АП
Војводине и место реализације мора бити на територији јединице локалне самоуправе са територије АП
Војводине;
4. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату, као ни
према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу раније потписаних уговора;
5. Да се плаћање врши на текући рачун добављача или готовински, а плаћања путем компензације и цесије неће
бити призната.
5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са
18.04.2022. године.
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6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Приликом подношења пријаве за доделу подршке за одржавање научно стручних активности организатор подноси следећа документа:
Ред.
бр.

обавезна документација
(означити документе који су приложени уз пријаву)

1.

фотокопију уписа у регистар Привредног суда

2.

фотокопија потврде о пореском индентификационом броју

3.

програм научно стручне активности са сатницом дешавања (потписан и печатиран)

4.

извод из записника или одлуке научностручног већа, односно научног већа или одговарајућег органа научностручне
организације о прихватању организовања скупа и финанијског плана

5.

програм научно стручне активности са учесницима, саставом програмског и организационог одбора

6.

потврда надлежне пореске управе о непостојању обавеза из јавних прихода за 2021. годину

7.

фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца пријаве

8.

фотокопија картона депонованих потписа од Управе за трезор

9.

финансијски план организовања научно стручне активности – буџет (потписан и печатиран ‒ Образац 2.)

Подносилац пријаве ‒ на обрасцу који је саставни део пријаве на конкурс – треба да се изјасни о томе да ли ће документацију наведену под тачком 6. прибавити сам или је сагласан с тим да је прибави Секретаријат, по службеној дужности.
7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
Средства подстицаја за подршку одржавања научно стручних
активности по овом конкурсу додељују се бесповратно.
Средства опредељена за ове намене могу бити додељена за
све активности предвиђене за 2022. годину. С тим да ће се за активности одржане до момента подношења пријаве на конкурс,
рефундација вршити средставима које додељује давалац под условом да се уз пријаву на конкурс доставе одмах сва правдања у
складу са Конкурсом за доделу средстава за одржавање научно
стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја
у 2022. години на територији АП Војводине и Правилником за
доделу средстава за одржавање научно стручних активности у
области пољопривреде и руралног развоја у 2022. години на територији АП Војводине - уговори и изводи из банке, рачуни и
наративни извештај са одржане манифестације.
Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Правилником за доделу средстава за одржавање научно стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја у 2022. години
на територији АП Војводине.
8. ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Средстава ће се исплаћивати на основу уговора између Покрајинског секретаријата и корисника средстава.
Критеријуми и систем бодовања регулисана су Правилником
за доделу средстава за одржавање научно стручних активности у
области пољопривреде и руралног развоја у 2022. години на територији АП Војводине.,
Корисник средстава је дужан да правда средства за одржане
научно стручних активности са рачунима и изводима од стране банке о плаћању, закљученим уговорима као и наративни извештај о одржаним научно стручним активностима.
Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом
средстава у буџет АП Војводине.
Организатор коме су одобрена средства за одржавање научно стручних активности има обавезу да ‒ током трајања активности ‒ уочљиво
огласи да је добио финансијску подршку Покрајинског секретаријата.
9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Пријаве с потребном документацијом треба доставити ПОШТОМ, НА АДРЕСУ: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16,
21000 Нови Сад с назнаком: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТА-

ВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ НАУЧНО СТРУЧНИХ АКТИВНОСТИ У
2022. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ или лично
у Писарници покрајинских органа управе, у згради Покрајинске
владе АП Војводине (сваког радног дана од 9 до 14 часова).
10. КОНТАКТ
Све додатне информације можете добити путем телефона:
021/487-4601 од 10 до 14 часова.
11. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ
ФОРМИ
Текст Конкурса, Правилник, пријава и остали обрасци могу се
преузети на сајту: www.psp.vojvodina.gov.rs.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић с.р.
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На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014,
54/2014-други пропис и 37/2016, 29/2017, 24/19, 66/20 и 38/2021),
члана 23. став 4. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени
лист АПВ“, бр. 54/2021 и 7/2022-ребаланс) и Уредбе о правилима
за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/2010,
100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014, 23/2021-др. уредбе,
62/2021-др. уредбе и 99/2021-др. уредбе), а у вези са Покрајинском
уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 42/2017) и Обавештењем
Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00132/2022-01/4
од 22. марта 2022. године, Покрајински секретаријат за регионални
развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ПОДРШКУ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
ЗА КУПОВИНУ НОВЕ ОПРЕМЕ У 2022. ГОДИНИ
I
Предмет и циљ конкурса
Предмет конкурса је куповина нове опреме неопходне за реализацију инвестиционог пројекта, односно за почетак, унапређење или
повећање обима производње чија нето набавна вредност не може бити
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нижа од 4.000.000,00 динарa без урачунатог ПДВ-а, зависних трошкова набавке, трошкова монтаже, пуштања у рад, трошкова обуке за
коришћење, трошкова царињења и других зависних трошкова.
Циљ овог конкурса је додела бесповратних средстава за куповину нове опреме привредним друштвима чије се седиште налази
на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине и
која реализују инвестициони пројекат на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине.
Опрема јесу машине, односно средства за производњу и обраду, намењена за професионалну употребу и у складу са природом делатности привредног друштва неопходна за реализацију
инвестиционог пројекта. Опремом се сматра и производна линија
коју чине више функционално недељивих машина, као и специјализовани алати и делови специјализованих машина. Опремом се
не сматрају транспортна средства. Опрема за чију куповину се
бесповратна средства одобравају мора да буде нова.
II
Висина средстава и корисници
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по Конкурсу је 240.000.000,00 динара.
Средства опредељена за овај Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/2021 и 7/2022-ребаланс), у оквиру
Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне
покрајине Војводине као Програм 1505 Регионални развој, Програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја
Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови,
економска класификација 454 Субвенције приватним предузећима.
Корисници бесповратних средстава су привредна друштва чије
се седиште налази на територији јединице локалне самоуправе из
АП Војводине и којa реализују инвестициони пројекат на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине, a која у 2020.
години и у 2021. години немају остварене пословне приходе веће
од 800.000.000,00 динара1 и која се пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу бесповратних средстава.
Кориснику могу бити додељена бесповратна средства у висини
од 2.000.000,00 динара до 8.000.000,00 динара, при чему максималан износ не може бити већи од 50% нето вредности опреме.
III
Услови за доделу бесповратних средстава на конкурсу
Право на доделу бесповратних средстава на Конкурсу имају
привредна друштва:
1) која имају седиште на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине, при чему и место реализације инвестиционог пројекта мора бити на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине;
2) која у 2020. години, и у 2021. години нису остварила
пословне приходе веће од 800.000.000,00 динара;
3) која се пре почетка реализације инвестиционог пројекта
пријаве за доделу бесповратних средстава;
4) која у току 2019, 2020 као и у 2021. године нису била у
блокади;
5) која у Финансијским извештајима у 2020. години, као ни
у 2021. години немају исказан пословни губитак (губитак пре опорезивања);
6) која нису у тешкоћама, у смислу прописа којима се
уређују правила за доделу државне помоћи;
7) над којима није покренут поступак стечаја, у складу с
прописима којима се уређују стечај и ликвидација;
8) чији законски и остали заступници нису правноснажно
осуђивани за кривична дела против привреде, имовине,
недозвољене трговине и против службене дужности и
против којих се не води кривични поступак;
1 Збирно са повезаним правним лицима, у складу са чл. 2а-2д Уредбе о
правилима за доделу државне помоћи
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9) која нису осуђивана за кривична дела извршена у
обављању привредне делатности и привредни преступ у
обављању привредне делатности;
10) која немају доспеле, а неизмирене порезе и доприносе
као и обавезе по основу изворних локалних прихода;
11) код којих број запослених није смањен у просеку за 10%
и више током 12 месеци пре подношења Пријаве
12) у којима Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе немају учешће у власништву;
13) која нису у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи;
14) са којима није био раскинут уговор о додели средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине због неиспуњења преузетих обавеза;
15) против којих се не води парнични, односно кривични поступак по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
16) која не обављају делатност у секторима:
• челика, угља, синтетичких влакана,
• примарне пољопривредне производње,
• игара на срећу,
• услужне делатности (маркетиншке, консултантске
и рачуноводствене услуге, услуге истраживања тржишта, медицинске услуге, услуге сервиса, услуге
техничких прегледа, услуге поправки и одржавања и
сличних непроизводних делатности),
• саобраћаја и транспорта,
• производње и продаје оружја и војне опреме,
• производње нафте и нафтних деривата,
• трговине и дистрибуције и секторима и делатностима наведеним у листи делатности које се не субвенционишу2
Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по Конкурсу.
IV
Пријава и обавезна документација
Уз Пријаву на прописаном обрасцу, која је уредно попуњена,
са припадајућим изјавама које су саставни део Пријаве (Изјава 1
и Изјава 2) и прилозима (предрачун/понуда/предуговор) подносилац пријаве дужан је да приложи и следећу обавезну документацију:
1. Финансијски извештај регистрован код Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) за 2020. годину и 2021. годину
као и консолидовани финансијски извештаји за те године ако је
подносилац у обавези израде консолидованог финансијског извештаја; збирне картице купаца и добављача на дан 31.12.2019.
године, 31.12.2020. и на дан 31.12.2021. године;
1. Извод о регистрацији из Регистра привредних субјеката
код АПР-а (копија);
2. Потврда АПР-а или надлежног Привредног суда да против привредног субјекта није покренут поступак стечаја
у складу са прописима којима се уређују стечај и ликвидација (оригинал или оверена копија);
3. Потврда о данима блокаде привредног субјекта у периоду од 1.1.2019. године до дана објављивања конкурса
(оригинал или оверена копија);
4. Уверење Пореске управе Републике Србије о измирењу
обавеза по основу пореза и доприноса (оригинал или
оверена копија);
5. Уверење надлежног органа ЈЛС о измирењу обавеза према локалној пореској администрацији (оригинал или
оверена копија);
6. Уверење МУП-а по месту пребивалишта законских и осталих заступника да нису правноснажно осуђивани за
кривична дела (против привреде, имовине, недозвољене
трговине и против службене дужности) – (оригинал или
оверена копија);
2 Листа делатности које се не субвенционишу ПРИЛОГ 1
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7. Уверење издато од надлежног Основног суда да се против
законских и осталих заступника у привредном друштву не
води кривични поступак (оригинал или оверена копија);
8. Уверење издато од Основног суда надлежног по седишту
привредног друштва да привредно друштво није осуђивано за кривично дело извршено у обављању привредне
делатности (оригинал или оверена копија);
9. Потврда АПР-а или Уверење издато од Привредног суда
надлежног по седишту привредног друштва, да привредно друштво није осуђивано за учињен привредни
преступ у обављању привредне делатности (оригинал
или оверена копија);
10. Писана изјава подносиоца пријаве о постојању кумулације државне помоћи у складу са чланом 7. Закона о контроли државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019);
11. Изводи из Централног регистра обавезног социјалног
осигурања којим се утврђује број запослених и врста радног ангажовања на дан 31.12.2019. године, 31.12.2020. и
на дан 31.12.2021. године ;
12. Документација која се подноси за страног држављанина мора
бити оверена у складу с прописима државе у којој је издата.
13. Изјава о коришћењу средстава Секретаријата у претходне две године (Изјава бр.3)
Подносилац пријаве је дужан да за реализацију инвестиционог
пројекта обезбеди учешће од најмање 25% оправданих трошкова из сопствених средстава или из других извора који не садрже државну помоћ.
Сва документација не сме да буде старија од дана објављивања
Конкурса.
Задржава се право да се од подносиоца пријаве тражи и додатна
документација.
Нечитке, нетачне, неуредне и непотпуне пријаве, као и оне
пријаве које не буду поднете на прописаном обрасцу и руком попуњене неће бити разматране.
Достављена документација се не враћа.
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2. Не сме смањивати постојећи број запослених у односу
на број запослених у тренутку подношења Пријаве.
3. Пријем и обезбеђивање рада Теренске контроле.
VIII
Средства обезбеђења
Корисник коме су одобрена средства дужан је да приложи банкарску гаранцију издату од пословне банке која је регистрована
на територији Републике Србије, односно банкарску гаранцију
стране пословне банке за коју је конфирмацију извршила домаћа
пословна банка, безусловну и плативу на први позив у корист Секретаријата са роком важности до 1 године од дана закључења
уговора.
Поред банкарске гаранције, Корисник средстава је дужан да приложи две регистроване и потписане бланко соло менице са потписаним меничним овлашћењем у циљу наплате законске затезне камате,
у складу са прописом који утврђује висину стопе законске камате.
Након куповине опреме Корисник је у обавези да осигура опрему код осигуравајућег друштва од последица лома, пожара, поплаве и крађе на пун износ вредности опреме за све ризике као
и да полису винкулира у корист Секретаријата за време трајања
периода обавезног коришћења опреме.
Након извршене контроле од стране Секретаријата, Корисник
је дужан да закључи уговор о залози са Секретаријатом и на основу њега упише залогу првог заложног реда у корист Секретаријата у Регистар заложног права, као и да сноси трошкове уписа.
Након уписа заложног права, Секретаријат ће на захтев Корисника извршити поврат банкарске гаранције.
У случају да Корисник не достави банкарску гаранцију до
рока предвиђеног Уговором, Уговор неће произвести правно
дејство.

V

IX

Рок за подношење пријава

Начин достављања пријава

Рок за подношење пријава на конкурс тече од 31.3.2022. године
и траје закључно са 13.5.2022. године, рачунајући и тај дан.

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

VI
Начин оцењивања пријава и додела средстава
Пријаве оцењује Комисија формирана решењем покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу, а на основу критеријума који су саставни део Правилника о додели бесповратних средстава привредним друштвима за
куповину нове опреме (у даљем тексту: Правилник).
Коначну одлуку о додели бесповратних средстава доноси
покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу, узимајући у обзир препоруке
Скупштине друштва Развојне агенције Војводине.

Пријава за конкурс Покрајинског секретаријата за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ
СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ
ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА КУПОВИНУ НОВЕ
ОПРЕМЕ У 2022. ГОДИНИ
141-401-4305/2022-01
Подносилац пријаве:

Одлука о додели средстава објављује се на интернет страници
Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

…………………………………………………………

VII

……………………………………………….

Обавезе корисника средстава

НЕ ОТВАРАТИ

Корисници средстава којима су путем овог Конкурса додељена
бесповратна средства морају у периоду обавезног коришћења опреме, односно три године од уписа залоге, извршавати следеће обавезе:

или доставити лично на Писарницу покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе АП Војводине, Булевар Михајла
Пупина 16, Нови Сад сваког радног дана од 09.00 до 14.00 часова
до дана за подношење пријава.

1. Опрему не сме отуђити, оптеретити, на други начин њом
располагати нити је експлоатисати супротно њеној намени и природи делатности;

Адреса подносиоца пријаве:

Додатне информације можете добити путем телефона: Огњен
Допуђ 021/487-4158 и Маријана Ракић 021/487-4208

30. март 2022.
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Информације о преузимању документације у електронском
облику
НАПОМЕНА: ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА КУПОВИНУ НОВЕ ОПРЕМЕ У 2022. ГОДИНИ је саставни део Конкурса.
Конкурс, Образац пријаве са изјавама, Правилник и Листу
делатности које се не субвенционишу можете преузети на сајту
www.region.vojvodina.gov.rs

472.
На основу члана 6. став 1. тачка 5, 14, 22. и 23. и став 2. истог
члана, члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС‟, бр.
72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана 25. Закона о
културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11 –
др. закон, 99/11 – др. закон, 6/20 - др. закон, 35/21 – др. закон и
129/21- др. закон), члана 41. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању
надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09, 67/12 - oдлука УС, 18/20 – др. закон и 111/21
– др. закон), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист
АП Војводине‟, бр. 54/21 и 7/22-ребаланс), члана 15. и 24. став 2.
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине‟, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17,
24/19, 66/20 и 38/21), у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник
РС‟, бр. 105/16 и 112/17), Покрајински секретаријат за културу,
јавно информисање и односе с верским заједницама расписује
КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ЗАШТИТЕ, РЕСТАУРАЦИЈЕ, РЕПАРАЦИЈЕ,
ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ И АРХИВИРАЊА
АРХИВСКОГ ФИЛМСКОГ И АУДИО
ВИЗУЕЛНОГ МАТЕРИЈАЛА ОД ЗНАЧАЈА
ЗА АП ВОЈВОДИНУ У 2022. ГОДИНИ
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама (у даљем тексту: Секретаријат)
финансираће у 2022. години, средствима у укупном износу од
48.000.000,00 динара, пројекте заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио
визуелног материјала од значаја за АП Војводину, који чине изворни материјали, оригинални негативи (слика и тон) дугометражних играних, документарних и краткометражних филмова
из продукције Неопланта филма и Звезда филма, снимљена филмска документација, остаци радних копија и изворних филмских
негатива, копије филмова који немају оригинале, други монтирани и немонтирани материјал, филмска фото-документација и
други материјали о филмовима.
Циљеви конкурса су:
- допринос заштити, очувању и промоцији архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП
Војводину;
- стварање услова за дуготрајно чување и презентацију дигитализованог филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину, као вредног културног наслеђа, у складу с препорукама датим у Смерницама за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији, које су доступне на веб адреси Министарства културе и информисања: http://www.kultura.gov.
rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-zadigitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji и Правилнику о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа („Службени гласник РС“, бр. 76/18);
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- подизање свести о потреби очувања културног наслеђа и
значају процеса дигитализације културног наслеђа у савременом свету;
- повећање доступности очуване и дигитализоване архивске филмске и аудио визуелне грађе,
- подстицање примене нових технологија у заштити културног наслеђа и дигитализације,
- обезбеђивање услова за ширење културних садржаја и
стварање нове публике, и
- допринос националном умрежавању дигитализованог
културног наслеђа.
Конкурсом ће се приоритетно подржати пројекти, који доприносе:
• аналогној и дигиталној заштити архивског филмског и
аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину,
применом савремених метода којима са обезбеђује очување, рестаурација, дигитална обрада и архивирање постојећег изворног материјала уз помоћ усвојених методологија, поступака и стандарда, ради даље обраде, дигитализације;
• процесу заштите архивског филмског и аудио визуелног
материјала, који обухвата лабораторијске услуге, контролу филмског материјала, манипулацију филмском траком пре процеса лабораторијаке обраде и скенирања;
• скенирању постојећег материјала према усвојеним техничким карактеристикама прописаним у Смерницама за
дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији,
које обезбеђује услове за будуће емитовање и приказивање;
• дигиталној постпродукцији, колор корекцији и рестаурацији материјала уклањањем нечистоћа и оштећења, његовој обради у циљу израде високорезолуцијске рестауриране мастер дигиталне копије и оперативне копије за
друге потребе, и
• дигиталном и аналогноом архивирању материјала за потребе чувања и приказивања.
I - ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
Пријавa на Kонкурс подноси се на обрасцу Пријаве за финансирање пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2022. години, која се може
преузети са интернет странице Секретаријата, са пратећом документацијом.
Под потпуном Пријавом подразумева се:
• уредно попуњен и оверен образац Пријаве,
• достављен Детаљан опис пројекта (у прилогу),
• детаљно разрађен буџет пројекта по врстама трошкова (у
Пријави),
• опис стручних капацитета подносиоца, односно реализатора пројекта и доказ о успешно реализованим сличним
пројектима у претходном периоду (у прилогу), и
• достављена обавезна пратећа документација (у Пријави,
део II – ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ).
За тачност података унетих у Пријаву одговара Подносилац
пријаве.
Конкурсне пријаве, са прилозима, подносе се у 1 (једном) потписаном и овереном примерку, предајом Писарници покрајинских органа управе (зграда Покрајинске владе у Новом Саду), у
периоду од 9 до 14 часова или се упућују поштом на адресу:
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање
и односе с верским заједницама
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупна 16
(за: Конкурс за финансирање пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио
визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2022. години)
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РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 30 ДАНА ОД ДАНА
ОБЈАВЉИВАЊА У ДНЕВНОМ ЛИСТУ „ДНЕВНИК“, ОДНОСНО У ПЕРИОДУ ОД 31. 03. 2022. ДО 29. 04. 2022. ГОДИНЕ.
Секретаријат задржава право да од подносилаца који су благовремено поднели пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и информације.
Пријаве приспеле на Конкурс, на основу приложене документације
и у њој наведених података, разматра и стручно образлаже конкурсна комисија коју образује Секретаријат, на основу чега покрајински
секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама доноси решење о распоређивању средстава, које се објављује на
интернет страници Секретаријата www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Пријаве достављене након наведеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, пријаве послате путем факса или искључиво путем електронске поште, непотписане и неоверене пријаве,
неће се узимати у разматрање.
Пријаве и приложена документација се не враћају.
Додатне информације о Конкурсу се могу добити у Секретаријату
на телефон 021/487-45-34, и-мејл: dusica.juribasic@vojvodina.gov.rs.
II - ПОСЕБНИ УСЛОВИ KОНКУРСА
На Конкурсу могу да учествују: установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, односно заштите културног наслеђа, правна лица која послују у области информационо комуникационих технологија, као и други субјекти у култури
који поседују стручне и техничке капацитете да реализују пројекте
који су тема Конкурса, осим установа културе чији је оснивач АП
Војводина и који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.
III - КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА
Пројекти заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и
архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од
значаја за АП Војводину у 2022. години, који се финансирају из
буџета АП Војводине у 2022. години морају:
- садржински да одговарају наведеним областима и приоритетима Конкурса,
- да испуњавају опште и посебне услове Конкурса,
- да буду усклађени с горе наведеним прописима и смерницама из области дигитализације културног наслеђа,
- да опрема, коју поседује подносилац пројекта и која ће се
користити за реализацију пројеката, обезбеђује квалитетну
реализацију циљева Конкурса и прописане стандарде дигитализације филмског и аудио визуелног материјала, као
дела културног наслеђа, који су утврђени у Смерницама за
дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији,
- да су пројекти усаглашени с принципима законитости и
економичног финансијског управљања, и
- да су усклађени с Уредбом о критеријумима, мерилима и
начину избора пројеката у култури који се финансирају
и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне
покрајине, односно јединица локалне самоуправе, која је
истакнута на интернет страници Секретаријата.
Секретаријат неће финансирати сталне трошкове (грејање,
струја, телефон, ПТТ трошкови, закуп простора и слично), набавку опреме, као ни плате запослених подносиоца пројекта.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Драгана Милошевић, с.р

30. март 2022.

473.
На основу члана 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 –
др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/21), Покрајински
секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат)
доноси
ДОПУНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ПОСЛОДАВЦИМА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ
144-401-4814/2022-03
У Јавном позиву за доделу субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2022. години,
објављеном на сајту Секретаријата, дневном листу „Дневник“
23. марта 2022. године и „Службеном листу АПВ“, број 15/2022,
у одељку V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА, трећи пасус допуњује
се и гласи:
„Средства обезбеђења уговорних обавеза су:
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
1. за одобрена средства у износу до 1.250.000,00 динара:
• две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са једним жирантом и меничним
овлашћењем.
2. за одобрена средства у износу од 1.250.001,00 динара до
2.500.000,00 динара:
• гаранција банке у вредности износа субвенције, са
роком важења шест месеци дуже од трајања уговорне обавезе.
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
1. за одобрена средства у износу до 1.250.000,00 динара:
• две истоветне бланко соло менице са меничним
овлашћењем.
2. за одобрена средства у износу од 1.250.001,00 динара до
2.500.000,00 динара:
• гаранција банке у вредности износа субвенције, са
роком важења шест месеци дуже од трајања уговорне обавезе.“
У истом одељку, додаје се пасус шест и гласи:
„Банкарска гаранција – рок важења шест месеци дуже од
трајања уговорне обавезе, али у случају замене лица у току уговорне обавезе, послодавац је дужан да достави нову банкарску
гаранцију са продуженим роком важења.“

30. март 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
627

628

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
443. Правилник за доделу средстава за одржавање научно стручних активности у области пољопривреде и
руралног развоја у 2022. години на територији АП
Војводине;
444. Одлука о исправци Правилника о додели средстава
за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП
Војводине у 2022. години;

Предмет

Страна

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ

ОПШТИ ДЕО

441. Одлука о образовању Савета за родну равноправност
442. Одлука о образовању радне групе за израду Програма
за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и другим облицима родно заснованог
насиља за период од 2022. до 2026. године

Редни број

629

631

445. Измена и допуна Правилника о додели субвенција за
запошљавање незапослених лица у Аутономној покрајини Војводини у 2022. години;
446. Измена Правилника о додели средстава за финансирање стручне праксе у 2022. години;

632
632

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
447. Решење о постављењу заменика правобраниоца Аутономне покрајине Војводине
448. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за финансије
449. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника
покрајинског секретара за финансије
450. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

633
633
633

633
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Предмет

Страна

451. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за
здравство
452. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за здравство
453. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за здравство
454. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника
покрајинског секретара за здравство
455. Решење о давању сагласности на Завршни рачун
Канцеларије за инклузију Рома за 2021. годину
456. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Покрајинском
заводу за заштиту споменика културе, Петроварадин
457. Решење о давању сагласности на Статут Дома ученика средњих школа Вршац
458. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-5
459. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-6
460. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-7
461. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-39
462. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-40
463. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-41
464. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-42
465. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-43
466. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-44
467. Решење о изменама Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-19

Предмет

Страна
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469. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Хемија 3, за трећи разред основне школе,
писан на хрватском језику и писму;

634

ОГЛАСНИ ДЕО

634

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО

634
634
635
635
635
636
636
637
637
638
638
639
639
640

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
468. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеника Музичка култура 6, за шести разред
основне школе, писан на словачком језику и писму;

Редни број

30. март 2022.

470. Конкурс за доделу средстава за одржавање научно стручних активности у области пољопривреде и
руралног развоја у 2022. години на територији АП
Војводине;

641

641

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ
РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И
ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
471. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за
подршку привредним друштвима за куповину нове
опреме у 2022. години;

642

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ,
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА
472. Конкурс за финансирање пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања
архивског филмског и аудио визуелног материјала од
значаја за АП Војводину у 2022. години;

645

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ
473. Допуна Јавног позива за доделу субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица у АП
Војводини у 2022. години.
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