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ПОСЕБНИ ДЕО
1026.

II

На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
10. августа 2022. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-602/2022
Нови Сад, 10. август 2022. године

I
Даје се сагласност на Статут Дома за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ Панчево, који је донео Управни
одбор на седници одржаној 1. јула 2022. године.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-525/2022
Нови Сад, 10. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1028.
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе ‒ Центра за
привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист АПВ”,
број: 4/08), као и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 10. августа 2022. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1027.

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Установе
‒ Центра за привредно-технолошки развој Војводине за период
јануар - децембар 2022. године, који је донео Управни одбор Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине, на 20.
седници одржаној 28. јула 2022. године.
II

На основу члана 32. 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 10.
августа 2022. године, донела је

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Р Е Ш Е Њ Е

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
Даје се сагласност на Статут Спомен-збирке Павла Бељанског,
који је донео Управни одбор Спомен-збирке Павла Бељанског, на
седници одржаној 13. јула 2022. године.

127 Број: 022-604/2022
Нови Сад, 10. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић
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10. август 2022.

1029.

РЕШЕЊE
I

На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе ‒ Центра за
привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист АПВ”,
број: 4/08), као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 10. августа 2022. године,
донела је

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допуни Програма
рада Канцеларије за инклузију Рома за 2022. годину, коју је донео
Управни одбор Канцеларије за инклузију Рома, на седници одржаној 2. августа 2022. године.

РЕШЕЊЕ

II

I

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Установе ‒ Центра за привредно-технолошки развој Војводине
за период јануар ‒ децембар 2022. године, који је донео Управни
одбор Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине, на 20. седници одржаној 28. јула 2022. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-50/2022
Нови Сад, 10. август 2022. године

II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-77/2022
Нови Сад, 10. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1032.
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 10. августа 2022. године, донела је
РЕШЕЊE

1030.

I

На основу члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра
за пословну стандардизацију и сертификацију („Службени лист
АПВ“, брoj: 14/09, 39/13 и 31/22), као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада на седници одржаној
10. августа 2022. године, донела је

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Канцеларије за инклузију Рома за 2022. годину, коју
је донео Управни одбор Канцеларије за инклузију Рома, на седници одржаној 2. августа 2022. године.

РЕШЕЊE

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

II

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допуни Статута
Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, коју је донео Управни одбор Информативног центра за
пословну стандардизацију и сертификацију, на седници одржаној
25. јула 2022. године.

127 Број: 402-79/2022
Нови Сад, 10. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 23-24/2022
Нови Сад, 10. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1033.
На основу члана 41. став 3. и члана 44а став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20,
47/21 и 78/21), члана 32. тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), a у вези с чланом 10. став 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист АПВ”, број: 21/10 и 29/12), Покрајинска
влада на седници одржаној 10. августа 2022. године, донела је
РЕШЕЊE

1031.
На основу члана 14. став 2. Покрајинске скупштинске Одлуке о
оснивању Канцеларије за инклузију Рома („Службени лист АПВ”,
брoj: 8/06 и 46/17), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада на седници одржаној 10. августа 2022. године,
донела је

I
У Управном одбору Војвођанског симфонијског оркестра,
Нови Сад, због истека мандата, престаје дужност:
- председнику:
- Ернеу Швану;

10. август 2022.
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- члановима:
1. Немањи Нешићу;
2. мр Драгану Трапарићу;
3. Милици Свирац;
4. Давиду Новаку.

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

127 Број: 322-334/2022
Нови Сад, 10. август 2022. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-596/2022
Нови Сад, 10. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1034.
На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. тачка 12,
као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 10. ст. 2.
и 3. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист АПВ”, бр. 21/10 и 29/12), Покрајинска
влада на седници одржаној 10. августа 2022. године, донела је

1036.
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 118/201-др.закон), те
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист
АПВ”, бр. 54/2021 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 10.
августа 2022. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ
СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
127 БРОЈ: 401-73/2022-84,
ОД 09. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ

РЕШЕЊE
I
У Управни одбор Војвођанског симфонијског оркестра, Нови
Сад, на период од четири године, именују се:
- председник:
- Ерне Шван, виолиниста;
- чланови:
1. мр Драган Трапарић, мр правних наука;
2. Милицa Свирац, дипломирани музичар;
3. Давид Новак, дипломирани инжењер менаџмента – мастер;
4. Милица Антонић, мастер економиста, из реда запослених.

1. У Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127
БРОЈ: 401-73/2022-84, од 09. јуна 2022. године („Службени лист
АПВ”, број: 27/2022, од 09. јуна 2022. године), у тачки 2. алинеја
три, речи : „за набавку опреме за озвучење” замењују се речима:
„за набавку опреме за аудио и видео конференције”.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Управа за заједничке послове покрајинских органа и
Покрајински секретаријат за финансије.
3. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

127 Број: 401-73/2022-84-1
Нови Сад, 10. август 2022. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-597/2022
Нови Сад, 10. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1035.
На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВˮ, број: 37/14) у вези с чланом 246. Закона о раду („Службени
гласник РСˮ, брoj: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука
УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), Покрајинска влада, на
седници одржаној 10. августа 2022. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1037.
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
и 113/17, 95/2018, 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 одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 10.
августа 2022. године, д о н о с и

I

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Овлашћује се Чедомир Божић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, да у име оснивача закључи Анекс колективног уговора код
послодавца ЈП „Војводинашумеˮ, Петроварадин.

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,

Р Е Ш Е Њ Е
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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 – 15 Покрајинском секретаријату за спорт и
омладину, Програм 1301 Развој система спорта, Програмска активност 1002 Афармација спорта у АП Војводини кроз посебне
програме, функционална класификација 810 Услуге рекреације
и спорта, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања
буџета, на економској класификацији 481 Дотације невладиним
организацијама, односно 4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама, износ од 500.000,00 динара (словима: пет стотина хиљада динара и 00/100), а због недовољно планираних
средстава на апропријацији за реализацију намена из тачке 2.
овог решења.

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, економска
класификација 511 Зграде и грађевински објекти, односно 5114
Пројектно планирање, износ од 1.200.000,00 динара (словима: један милион две стотине хиљада динара и 00/100), због недовољно
планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из
тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се
за 500.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину и
поступку за измену периодичног плана и извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 1.200.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за спорт и омладину, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења усмериће се Атлетском савезу Војводине Нови Сад, а намењено је за финансирање организације II атлетског СВЕСРПСКОГ ПЕТОМЕЧА, на стадиону
„Карађорђе” у Новом Саду.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за спорт и омладину и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
спорт и омладину преузеће обавезу на основу писаног уговора,
или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-73/2022-126
Нови Сад, 10. август 2022. године

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 Музеју савремене уметности Војводине, Дунавска 37, Нови Сад, за финансирање израде Пројектно-техничке документације за уређење платоа испред Музеја
савремене уметности Војводине 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

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 401-73/2022-127
Нови Сад, 10. август 2022. године

1038.
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
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 10. августа 2022. године,
до н о с и

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1039.
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) и на
основу Решења покрајинског секретара за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице број: 128199/2022 од 5.7.2022. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ

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

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „ЈП Завод за уџбенике“, Београд, издавање и употребу рукописа Додатка из националне
историје румунског народа уз уџбеник Историја за шести разред
основне школе, аутор Мирча Маран, писан на румунском језику и
писму, од школске 2021/2022. године.

I

10. август 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
II

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-58/2022-01
Дана: 01. 08. 2022. године

П.О. ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
Слађана Бурсаћ

1040.
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) и на
основу Решења покрајинског секретара за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице број: 128199/2022 од 5.7.2022. године, донео је
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, уџбеника за четврти разред основне школе, аутора Љубице Бучко и др Јакова Кишјухаса и уџбеника Русински језик и култура
изражавања 4, уџбеник за четврти разред основне школе, аутора
Љубице Бучко и др Јакова Кишјухаса, писан на русинском језику
и писму, 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: 128-61-172/2022-01
Дана: 02. 08. 2022. године

П.О. ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
Слађана Бурсаћ

РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „ЈП Завод за уџбенике“, Београд, издавање и употребу уџбеничког комплета Русински језик
4, за четврти разред основне школе, који се састоји од: Читанке 4

OGLASNI DEO
1041.
На основу члана 3. Одлуке о додели средстава Покрајинског
секретаријата за финансије у 2022. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније
(„Службени лист АПВ”, број: 4/2022), Покрајински секретаријат
за финансије расписује
ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ
СЕКРЕТАРИЈАТА
ЗА ФИНАНСИЈЕ У 2022. ГОДИНИ
ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ
На основу члана 3. Одлуке о додели средстава Покрајинског
секретаријата за финансије у 2022. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније
(„Службени лист АПВ”, број: 4/2022; у даљем тексту: Одлука), a у
складу са средствима опредељеним Покрајинском скупштинском
одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, брoj: 54/2021 и 7/2022), Финансијским
планом Покрајинског секретаријата за финансије за 2022. годину
и Упутством о обавези дефинисања везе између утврђеног јавног
интереса и финансирања програма које реализују удружења
(„Службени лист АПВ”, број: 1/2020), Покрајински секретаријат
за финансије (у даљем тексту: Секретаријат) додељује бесповратна средства у укупном износу од 120.000.000,00 динара (словима:
сто двадесет милиона динара и 00/100) за учешће у суфинанси-

рању пројекaта на територији Аутономне покрајине Војводине,
који се финансирају из фондова Европске уније (у даљем тексту:
Пројекат).
Додела средстава по Другом јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2022. години за
учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније (у даљем тексту: Јавни конкурс) вршиће се у
складу са Одлуком.
I) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Право учешћа на Јавном конкурсу има правно лице (у даљем
тексту: Субјект) чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина), под условом
да је уговорна страна на Пројекту (носилац Пројекта или партнер на Пројекту) која има обавезу обезбеђења сопствених финансијских средстава, односно суфинансирања Пројекта, за Пројекат
чије активности се реализују на територији АП Војводине и који
није завршен пре истека трајања Јавног конкурса.
Субјект може да конкурише искључиво за средства за која је документима прописаним овим конкурсом доказао да је обавезан да
обезбеди као сопствено учешће на име суфинансирања активности
на Пројекту, а не и за средства која су дужни да обезбеде други
учесници на Пројекту, нити за било која друга средства на Пројекту.
Субјекту се може доделити максимално 4.000.000,00 динара по
овом јавном конкурсу. Изузетно, јединицама локалне самоуправе које су према подацима из последњег објављеног акта Владе
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Републике Србије, којим се утврђује јединствена листа развијености јединица локалне самоуправе, разврстане у III и IV групу
развијености, може се доделити максимално 6.000.000,00 динара.
Субјект може да поднесе више од једне пријаве по овом јавном
конкурсу за више различитих пројеката под условима утврђеним
овим јавним конкурсом.
За индиректне кориснике буџета локалне самоуправе пријаву
на Јавни конкурс подноси надлежна јединица локалне самоуправе, а износ средстава који се додељује јединици локалне самоуправе за потребе реализације пројекта индиректних корисника
буџета локалне самоуправе не сабира се за одређивање максималног износа средстава који се може доделити тој јединици локалне самоуправе.
II) НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС
Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине” и у дневним, односно недељним новинама
које покривају целу територију Аутономне покрајине Војводине,
на званичној интернет страници Секретаријата и на Порталу еУправе.
Пријава на Јавни конкурс (у даљем тексту: пријава) подноси се
у писaној форми и електронским путем.
Један примерак пријаве, у писaној форми, с назначеном документацијом у Јавном конкурсу, доставља се на адресу: Покрајински секретаријат за финансије, 21101 Нови Сад, Булевар Михајла
Пупина 16, с назнаком: „Пријава на Јавни конкурс”.
Пријава се доставља и електронским путем на имејл: psf.
konkursi@vojvodina.gov.rs.
Рок за подношење пријава почиње да тече наредног дана од
дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
Крајњи рок за подношење пријава jeсте 15. октобар 2022. године.
III) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА И ДОДЕЛА
СРЕДСТАВА
Поступак Јавног конкурса спроводи Комисија коју решењем
именује руководилац Секретаријата.
Након истека рока за пријем пријава на Јавни конкурс, комисија вреднује пријаве и сачињава образложени предлог за доделу
средстава, који доставља руководиоцу Секретаријата.
Вредновање поднетих пријава Комисија обавља, у складу с
чланом 13. Одлуке, на основу следећих критеријума:
1. значај Пројекта;
2. обезбеђеност дела средстава који је потребан за суфинансирање Пројекта;
3. степен развијености јединице локалне самоуправе на
чијој се територији Пројекат реализује;
4. континуитет у реализацији других пројеката;
5. допринос унапређивању родне равноправности;
6. датум завршетка Пројекта.
Секретаријат неће доделити средства у следећим случајевима:
1. ако је Пријава поднета за Пројекат који се не финансира
из фондова Европске уније;
2. ако је Пријаву поднео Субјект који конкурише за средства за која није у складу с чланом 2. ове одлуке доказао
да је обавезан да обезбеди на име сопственог учешћа;
3. ако донатор обезбеђује средства за суфинанирање 100%
активности на Пројекту;

10. август 2022.

4. ако је Пријаву поднео Субјект који конкурише за средства која су дужни обезбедити други субјекти на Пројекту;
5. ако је Пријаву поднео Субјект који конкурише за средства за суфинансирање активности на Пројекту које није
прихватило регулаторно тело;
6. ако је Пријаву поднео Субјект који није испунио претходне уговорне обавезе према Секретаријату;
7. ако је Пријаву поднео Субјект чије је седиште на територији АП Војводине уколико се Пројекат не реализује на
територији АП Војводине;
8. ако је Пријава неблаговремена;
9. ако Пријава није поднета на обрасцу прописаном јавним
конкурсом;
10. ако је Пријава поднета за пројекат који је завршен пре истека трајања јавног конкурса;
11. ако уз Пријаву није приложена сва документација прописана Јавним конкурсом.
Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи додатна појашњења и информације у вези с достављеном конкурсном документацијом.
Руководилац Секретаријата о додели средстава одлучује решењем.
Решење о додели средстава руководиоца Секретаријата је
коначно .
Секретаријат са Субјектом закључује уговор о додели средстава којим се регулишу међусобна права и обавезе.
Секретаријат ће резултате Јавног конкурса објавити на својој
интернет страници и на Порталу еУправе.
Конкурсна документација се не враћа.
IV) ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ
А) У писаној форми Субјект на Јавни конкурс подноси следећу документацију:
1. попуњен образац ПК – Пријаве на Јавни конкурс Покрајинског секретаријата за финансије у 2022. години за
учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају
из фондова Европске уније, који је потписало и оверило
одговорно лице Субјекта;
2. оригинал превода уговора на српски језик, који је сачинио овлашћени судски тумач, којим се доказује да је
Субјект који конкурише за средства уговорна страна на
Пројекту и то:
- у случају да је Субјект носилац Пројекта прилаже се на
претходни начин описан превод потписаног Уговора о
донацији;
- у случају да је Субјект партнер на Пројекту прилаже се
на претходни начин описан превод потписаног партнерског споразума и копија потписаног уговора о донацији
(на енглеском језику).
Субјект није дужан да доставља оригинал преводе назначене
у овој тачки уколико је за исти пројекат по неком претходном
јавном конкурсу Секретаријата већ поднео комплетну конкурсну
документацију.
3. оригинал превода на српски језик, који је сачинио
овлашћени судски тумач, документа у коме је јасно исказана висина сопственог учешћа Субјекта на пројекту, у форми – од стране регулаторног тела прихваћеног
сопственог буџета Субјекта на Пројекту, у форми – од
стране регулаторног тела прихваћених и дефинисаних
активности за које Субјект треба да обезбеди финансијска средства, односно од стране регулаторног тела за
Субјект на други начин дефинисана висина средстава у
заједничком буџету Пројекта.
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4. фотокопију потврде о пореском идентификационом
броју (ПИБ-у);
5. фотокопију акта о оснивању и фотокопију потврде о регистрацији код надлежног органа, осим за јединице локалне самоуправе или подносиоца пријаве који је индиректни корисник буџета Републике Србије;
6. фотокопију обрасца Оверени потписи лица овлашћених
за заступање – ОП образац;
7. потврду о измиреним пореским обавезама не старију од
30 дана од дана подношења Пријаве, издату од надлежне
пореске управе при Министарству финансија Републике
Србије;
8. потврду о измиреним пореским обавезама не старију од
30 дана од дана подношења Пријаве, издату од надлежне
локалне пореске администрације;
9. субјекти који не припадају јавном сектору подносе –
осим наведеног у тачкама од 1 до 8 – и фотокопију индикатора наменског рачуна отвореног у Управи за трезор за
пренос средстава из буџета.
Б) У електронском облику Субјект на Јавни конкурс доставља целокупну документацију коју је поднео у писаној форми и то:
- на назначени имејл, у еxcelu, попуњен образац прописане Пријаве за 2022. годину;
- на ЦД-у или другом преносивом уређају, скенирану потписану пријаву и прописану документацију која се подноси уз пријаву на Јавни конкурс.
V) КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ
Субјект подноси Пријаву на обрасцу ПК који је прописан за
2022. годину.
Пријаву потписује и оверава одговорно лице Субјекта.
Образац пријаве и Одлука могу се преузети са интернет странице Секретаријата www.psf.vojvodina.gov.rs с Портала еУправе
или у просторијама Секретаријата, на адреси Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина 16, спрат III, канцеларија број 45.
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VI) СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Субјект којем средства буду додељена, изузев јединице локалне
самоуправе, дужан је да најкасније до момента потписивања уговора
са Секретаријатом достави Секретаријату две бланко менице са меничним овлашћењем уписаним у регистар код Народне банке Србије.
Уколико је одобрени износ средстава већи од 650.000,00 динара, а Субјект не припада јавном сектору, односно није наведен у
акту Републике Србије којим су утврђени корисници јавних средстава, дужан је да у року од двадесет дана од дана потписивања
уговора о додели средстава достави Секретаријату банкарску
гаранцију или авалирану меницу пословне банке у вредности износа додељених средстава по овом конкурсу увећан за износ већ
додељених средстава за исти пројекат по ранијим конкурсима, с
роком важности најмање шест месеци од рока завршетка Пројекта. Уколико Корисник не достави средство обезбеђења у утврђеном року, сматраће се да му средства нису додељена.
VII) ДЕФИНИСАЊЕ ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ УТВРЂЕНОГ
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА
КОЈИ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
Програми и пројекти које реализују удружења која аплицирају за
средства финансирања морају бити из области дефинисаних у члану 38. Закона о удружењима („Службени гласник РСˮ, бр. 51/2009,
99/2011 – др. закон и 44/2018 – др. закон) или из области које су утврђене другим прописима за организационе облике на чије финансирање се сходно примењују одредбе Закона о удружењима.
За све детаљније информације Субјекти се могу обратити лично у просторијама Секретаријата, позивом на следеће бројеве телефона: 021/487-43-27 и 021/487-43-53, као и путем електронске
поште на имејл: psf.konkursi@vojvodina.gov.rs
ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ФИНAНСИЈЕ
Број: 102-401-1263/2022-02-1
Датум: 10. август 2022. године

ПОКРАЈИНСКА СЕКРЕТАРКА
Смиљка Јовановић
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1026. Решење о давању сагласности на Статут Дома за
децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ Панчево
1027. Решење о давању сагласности на Статут Спомен-збирке Павла Бељанског, Нови Сад
1028. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма рада Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар - децембар 2022
1029. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар
- децембар 2022
1030. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Информативног центра за
пословну стандардизацију и сертификацију
1031. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Канцеларије за инклузију Рома за 2022. годину
1032. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Канцеларије за
инклузију Рома за 2022. годину
1033. Решење о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Војвођанског симфонијског
оркестра, Нови Сад
1034. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Војвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад
1035. Решење о овлашћењу члана Покрајинске владе и
покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, да у име оснивача закључи Анекс колективног уговора код послодавца ЈП
„Војводинашуме“ , Петроварадин
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Редни број

Предмет

Страна

1036. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-84 од
9. јуна 2022. године
1037. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-126
1038. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-127
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
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1039. Решење о одобравању за издавање и употребу
рукописа Додатка из националне историје румунског народа уз уџбеник Историја за шести разред
основне школе, писан на румунском језику и писму
1040. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеничког комплета Русински језик 4, за четврти
разред основне школе, писан на русинском језику
и писму.
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ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
1041. Други јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2022. години за
учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ Д.o.o. Мађар Со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр. 1,
Текст огласа, са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Д.о.о. Мађар Со Кфт, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021 487 44 27
Штампа: Д.о.о. Мађар Со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад. Телефони; редакција 064 805 5142,
Служба претплате: 021 557 304, Огласно оделење: 021 456 832, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs
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