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ПОСЕБНИ ДЕО

1068.

На основу члана 35. и 36.  став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о  Покрајинској влади  („Службени лист АПВ“ , број: 37/14) 
a у вези са чланом 19. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Служ-
бени лист АПВ“, број: 54/21 и 7/22), Покрајинска  влада,  на  сед-
ници одржаној 24. августа 2022. године, донела  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о распоређивању нераспоређене 
добити Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 
пословну 2021. годину, коју је усвојио Управни одбор Гаранцијс-
ког фонда Аутономне покрајине Војводине на  седници одржаној  
25. јула 2022. године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 025-23/2022
Нови Сад, 24. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1069.

На основу чланa  10. став 2. тачка 5. Покрајинскe скупштин-
скe одлукe o јавном предузећу „Војводинашуме“ („Сл. лист АП 
Војводине“, број: 53/16), члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ“, број: 37/14) и члана 19. став 1. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину („Сл. лист АП 
Војводине“, број: 54/21 и 7/22-ребаланс) Покрајинска влада, на 
седници одржаној 24. августа 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Одлуку o расподели добити за 2021. годи-
ну ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин,  коју је Надзорни одбор 
ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, донeo на XXII седници одр-
жаној 27.06.2022. године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-31/2022
Нови Сад, 24. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1070.

На основу чланa  10. став 2. тачка 5. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ 
(„Службени лист АПВ“, број: 53/16 и  8/19), члан 19. став 1. По-
крајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. 
годину („Сл. гласник АП Војводине“, број: 54/21 и 7/22-ребаланс) 
и члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 
37/14),  Покрајинска влада, на седници одржаној 24. августа 2022. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку o расподели нето добити за 2021. 
годину ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, коју је Надзорни одбор 
ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, донeo на 50. седници одржаној 
29. јуна 2022. године.
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II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-30/2022
Нови Сад, 24. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1071.

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у ау-
тономним покрајинама и јединицама локалне  самоуправе („Сл. 
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/180 114/21, 113/17 – др. закон, 
95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20 – др. закон и 123/21- др. 
закон) и члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 24. августа 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Дарку Чутурићу, вршиоцу дужности подсекретара Покрајинског 
секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и ло-
калну самоуправу, закључно са 1. септембром 2022. године, прес-
таје рад на положају због протека времена на који је постављен.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-86/2022
Нови Сад, 24. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1072.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14), и чл 26. став 3. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14, 54/14- др.одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), По-
крајинска влада, на седници одржаној 24. августа 2022. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Дарко Чутурић, дипломирани инжењер саобраћаја, поставља се 
за вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за 
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоупра-
ву, почев од 2. септембра 2022. године, на период од три месеца.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-51/2022
Нови Сад, 24. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1073.

На основу члана 37. став 2.  Закона о култури („Службени глас-
ник РС”, број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана 
1. став 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу 
оснивачких права над установама културе које је основала Ауто-
номна покрајина Војводина на Владу Аутономне покрајине Војво-
дине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), члана 32. тачка 12, чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  Покрајинска влада, на 
седници одржаној 24. августа 2022. године, донела  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Саши Мартиновићу, дипломираном грађевинском инжењеру 
из Београда, престаје дужност вршиоца дужности директора По-
крајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин, 
закључно са 31. августом 2022. године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-583/2022
Нови Сад, 24. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1074.

На основу члана 34. ст. 2. и члана 35. ст. 1. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 
и 78/21), члана 1. став 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке 
о преношењу оснивачких права над установама културе које је осно-
вала Аутономна покрајина Војводина на Владу Аутономне покраји-
не Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), члана 32. тачка 12, 
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),   Покрајинска влада, на 
седници одржаној 24. августа 2022. године, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Саша Мартиновић, дипломирани грађевински инжењер, име-
нује се за директора Покрајинског завода за заштиту споменика 
културе, Петроварадин, почев од 1. септембра 2022. године, на 
период од четири године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-584/2022
Нови Сад, 24. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1075.

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Сл. 
гласник РС“, број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 – испр. др. 
закона, 83/05 - испр. др. закона и 83/14 - др. закон) и члана 35. и 
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36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ“ број: 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 24. августа 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е  

I

Новици Блажин, мастер менаџеру из Новог Бечеја, престаје 
дужност вршиоца дужности директора Креативног центра „Хер-
теленди – Бајић“ Бочар. 

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-626/2022
Нови Сад, 24. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1076.

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Сл. 
гласник РС“, број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 – испр. др. 
закона, 83/05 - испр. др. закона и 83/14 - др. закон), чл. 9. став 2. Од-
луке о оснивању Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар 
(„Сл. лист АПВ“, број: 40/21) и члана 35. и 36. став 6.  Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади  („Службени лист 
АПВ“ број: 37/14),Покрајинска влада, на седници одржаној  24. 
августа 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е  

I

Новица Блажин, мастер менаџер из Новог Бечеја, именује се 
за директора Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар, на 
мандатни период од четири године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-565/2022
Нови Сад, 24. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1077.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став  2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 24. августа 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Милан Бајић, спец. пнеумофтизиологије, именује се за 
члана Управног одбора Дома здравља „Др Младен Стојановић” 
Бачка Паланка, као представник оснивача, до истека мандата Уп-
равног одбора.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-16/2022-33
Нови Сад, 24. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1078.

На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени глас-
ник 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), 
а у вези с чланом 12. став 8. алинеја 1. Покрајинскe скупштин-
скe одлукe о оснивању Културног центра Војводине „Милош 
Црњански” („Службени лист АПВ”, број: 10/03, 8/06 и 54/18), По-
крајинска влада, на седници одржаној 24. aвгуста 2022. године, 
д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Александар Станков, разрешава се дужности председника Уп-
равног одбора Културног центра Војводине „Милош Црњански” 
у Новом Саду, на лични захтев.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-104/2022-01
Нови Сад, 24. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1079.

На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени глас-
ник 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 12. ст. 1. и 2. Покрајинскe скупштинскe одлу-
кe о оснивању Културног центра Војводине „Милош Црњански” 
(„Службени лист АПВ”, бр. 10/03, 8/06 и 54/18), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 24. августа 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА 

127 БРОЈ 022-153/2021,
ОД 3. МАРТА 2021. ГОДИНЕ

I

У Решењу 127 број: 022-153/2021, од 3. марта 2021. године 
(„Службени лист АПВ”, број: 12/21), у тачки I алинеја друга мења 
се и гласи:

„Ђезе Бордаш, књижевник и књижевни преводилац;”.

У алинеји три, тачке 3. и 4, се бришу, те досадашње тач. 5, 6, 7. 
и 8. постају тач. 3, 4, 5. и 6.
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II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-105/2022-01
Нови Сад, 24. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1080.

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 покраји-
не Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/21 и 
7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  Покрајинска 
влада, на седници одржаној 24. августа 2022. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 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 
13 – Покрајинском секретаријату за високо образовање и научно-
истраживачку делатност, Програм 0201 Развој науке и технологије, 
Програмска активност 1012 Подршка развоју научно-истраживачке 
делатности, функционална класификација 140 Основно истражи-
вање, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, 
економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, 
односно 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, износ од 
2.050.573,00 динара (словима: два милиона педесет хиљада пет сто-
тина седамдесет три динара и 00/100), а због непланираних средста-
ва на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 2.050.573,00 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 ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, 
по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу 
и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог 
решења, усмериће се Српској академији наука и уметности, Огра-
нак САНУ, у Новом Саду, за финансирање текућих поправки и 
одржавање централног грејања у згради Платонеум.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и на-
учноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за фи-
нансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
високо образовање и научноистраживачку делатност 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: 401-73/2022-129
Нови Сад, 24. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1081.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени 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 покраји-
не Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/21 и 
7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  Покрајинска 
влада, на седници одржаној  24. августа 2022. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 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 корисни-
ци у области културе, Програм 1202 Унапређење система зашти-
те културног наслеђа, Програмска активност 1008 Подршка раду 
установа у области заштите и очувања културног наслеђа, функ-
ционална класификација 820 Услуге културе, извор финансирања 
01 00 Општи приходи и примања буџета, износ од 7.000.000,00 ди-
нара (словима: седам милиона динара и 00/100), економска класи-
фикација 424 Специјализоване услуге, односно 4242 Услуге обра-
зовања, културе и спорта 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 7.000.000,00 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 ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједница-
ма, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у изно-
су и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог 
решења, усмериће се Покрајинском заводу за заштиту споменика 
културе, Петроварадин, за текуће одржавање и санацију атријума 
објекта Богословије „Свети Арсеније Сремац”, Сремски Карловци.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, ста-
раће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и од-
носе 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: 401-73/2022-130
Нови Сад, 24. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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На основу члана 24. став 2. и члана 39. став 3. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ“, број 37/2014, 54/2014 – други пропис, 37/2016, 29/17,24/19, 
66/20 и 38/21), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину (‚‘Службени 
лист АПВ‘‘, број 54/21 и 7/22), и Одлуке покрајинског секретара о 
спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса 
број 140-401-1490/2022-04 од 12.08.2022. године.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Булевар  Михајла Пупина 16, Нови Сад
расписује

Ј А В Н И    К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

 ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА 
ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

РАДИ ФИНАНСИРАЊА И СУФИНАНСИРАЊА 
ПРОЈЕКАТА - ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА,

 КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УПРАВЉАЧИ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

1) ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава се расписује 
за финансирање и суфинансирање пројеката - за капитална ула-
гања заштићених подручја на територији Аутономне покрајине 
Војводине. 

Општи циљ јавног конкурса је заштита природе и унапређење 
управљања заштићених подручја на територији Аутономне по-
крајине Војводине, у складу са чланом 69. став 1 Закона о зашти-
ти природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/2010 – 
исправка, 14/2016, 95/2018 и 71/2021), и Декларацијом о заштити 
животне средине у Аутономној покрајини Војводини („Службени 
лист АПВ“, бр. 24/19).

ВИСИНА И НАМЕНА  СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДО-
ДЕЛУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Укупан износ планираних средстава за доделу по овом јав-
ном конкурсу је 5.000.000,00 динара, обезбеђен Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине 
за 2022. годину („Службени лист АПВ”, број 54/21 и 7/22),  раздео 
12  - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне сре-
дине, Програм 0405 – Заштита природе, Програмска активност 1001 
– Заштита природе, Функција 540 – Заштита биљног и животињског 
света и крајолика, Извор финансирања  01 00 Општи приходи и при-
мања буџета.

2) ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на јавном конкурсу имају управљачи заштиће-
них подручја: национални парк, специјални резерват природе, 
предео изузетних одлика, парк природе и заштићено станиште. 

Подносилац пријаве може да поднесе једну (1) пријаву везано 
за једно заштићено подручје на јавни конкурс.

Искључена је могућност коришћења средстава оним субјектима 
који су правоснажном судском одлуком обавезани на повраћај сред-
става додељених у претходном периоду као учесницима конкурса 
за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине.

Начин подношења пријаве на конкурс

Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адресу: 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне 
средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком 
„Пријава на конкурс за доделу средстава за капитална улагања 
управљачима заштићених подручја на територији Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину“ или непосредно на писар-
ници покрајинских органа (контакт особе за пријаве су Tамара 
Стојановић, Лоранд Вигх и Оливиа Тешић, на бројеве телефона: 
021/487 4486, 021/487 4212, e-mail: tamara.stojanovic@vojvodina.
gov.rs, lorand.vig@vojvodina.gov.rs и olivia.tesic@vojvodina.gov.rs.

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпу-
ном документацијом, послате путем факса или електронске по-
ште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати.

Потребна документација

1. Пријава на конкурс доставља се Секретаријату на об-
расцу који је објављен на интернет сајту Секретаријата 
(www.екоurbapv.vojvodina.gov.rs.) У пријави је потребно 
навести све тражене податке.

2. Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да достави Де-
таљан опис пројекта који садржи:

- опште и главне циљеве пројекта
- пројектни задатак, учеснике пројекта и заинтересо-

ване стране
- опис активности и време реализације
- преглед радова и спецификацију трошкова
- планирану динамику пројекта

3. Оверену фотокопију ПИБ обрасца 
4. Оверену фотокопију картона депонованих потписа
5. Изјаву да су подаци наведени у пријави тачни

3) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
 
Критеријуми за доделу средстава су:

1. значај пројекта за животну средину
2. дугорочни утицај пројекта  и одрживост након завршет-

ка пројектних активности
3. финансијски критеријум
4. национални и међународни статус заштићеног подручја
5. медијски публицитет (телевизијски и радио-преноси или 

снимци, извештавање штампе и други начини презента-
ције)

6. нова креативна решења у области заштите природе

Неће се узимати у разматрање:

1. неблаговремене пријаве (пријаве пристигле након истека 
рока предвиђеног у јавном конкурсу);

2. недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени јав-
ним конкурсом, односно, оне које се не односе на кон-
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курсом предвиђене намене, пријаве којима се траже 
средства у износима који су већи од износа предвиђе-
ног за доделу по јавном конкурсу, пријаве које нису дос-
тављене на начин предвиђен јавним конкурсом);

3. непотпуне пријаве (пријаве које нису поднете на одго-
варајућем обрасцу, пријаве уз које није приложена сва 
документација предвиђена конкурсом, пријаве које су 
непотписане, са непопуњеним рубрикама, пријаве које 
садрже неразумљиве и нетачне податке).

Бодовање критеријума ће се извршити у складу са Одлуком по-
крајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине о 
спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса. 

4) РОКОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА

- достављање пријава: од дана објављивања у дневном 
листу „Дневник“, од 15.08.2022. године до 15.09.2022. 
године.

- крајњи рок извршења уговорене обавезе је до 31.05.2023. 
године.

- након реализације уговорене обавезе управљач је у оба-
вези да приложи детаљан извештај о реализацији актив-
ности и финансијски извештај о коришћењу средстава са 
спецификацијом трошкова како би оправдала наменско и 
законито коришћење средстава.

5) НАЧИН ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТА-
ВА

1. Средства се додељују путем јавног конкурса за доделу 
средстава који објављује Секретаријат у „Службеном 
листу АПВ“, у дневном листу „Дневник“ и на интернет 
сајту Секретаријата (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs).

2. Јавни конкурс ће спровести Комисијa за спровођење јавног 
конкурса, којa ће бити образованa посебним решењем.

3. О поднетим пријавама на конкурс одлучује покрајински 
секретар за урбанизам и заштиту животне средине на ос-
нову ранг листе сачињене од стране Комисијe за спро-
вођење јавног конкурса. 

4. Након донете одлуке којом се одобравају средства за фи-
нансирање и суфинансирање пројекaта - за капитална 
улагања, подносилац пријаве се позива да потпише уго-
вор са Секретаријатом, којим ће бити регулисана права и 
обавезе уговорних страна.

5. Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са 
ликвидним могућностима буџета АП Војводине за 2022. 
годину.

6) РОК И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О РАСПО-
ДЕЛИ СРЕДСТАВА

Одлука покрајинског секретара о усвајању коначне ранг листе 
се објављује на интернет страници Покрајинског секретаријата за 
урбанизам и заштиту животне средине у року од 5 дана од дана 
доношења Одлуке.

7) НАЧИН ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

Корисник средстава дужан је да после реализације пројекта 
достави Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту жи-
вотне средине завршни извештај ради сагледавања ефекта спро-
вођења пројекта, у складу са закљученим уговором.

Завршни извештај се доставља у року од 30 дана од дана ре-
ализације пројекта, најкасније до 30.06.2023. године. Завршни 
извештај треба да садржи преглед предузетих активности при 
реализацији пројекта, постигнуте резултате, као и финансијске 
показатеље утрошених средстава, опис промена у реализацији 
пројекта које утичу на трошкове реализације, сва одступања од 
плана реализације пројекта, са образложењем.

 ПОКРАЈИНСКИ   СЕКРЕТАР
Владимир Галић

1083.

На основу члана 11. раздео 13, члана 22, 22, 24. став 4. члана 25, 26. 
и 27. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покраји-
не Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, број 54/2021 
и 7/2022), члана 2. став 1. тачка 3. алинеја 8. и члана 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и 
суфинансирање програмских активности и пројеката у области висо-
ког образовања, студентског стандарда и научноистраживачке делат-
ности у Аутономној покрајини Војводини („Службени лист АПВ”, бр. 
9/2021) и члана 5. Правилника за реализацију акције „Право на прву 
шансу” („Службени лист АПВ“, број 58/20), покрајински секретар за 
високо образовање и научноистраживачку делатност расписује

 
ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
АКЦИЈЕ „ПРАВО НА ПРВУ ШАНСУ”

I

Право конкурисања имају сва лица која испуњавају следеће 
услове:

1) да су држављани Републике Србије;
2) да имају пребивалиште на територији Аутономне по-

крајине Војводине;
3) да су звање доктора наука стекли у складу с барем једним 

од наведених модалитета:
- у оквиру акредитованих докторских студија, 
- према раније важећим прописима,
- признавањем стране високошколске исправе;

4) да поседују ажуриран картон научног радника као део 
јединствене базе података истраживача у АП Војводи-
ни коју води Покрајински секретаријат за високо образо-
вање и научноистраживачку делатност (у даљем тексту: 
Секретаријат),

5) да су евидентирани у бази Националне службе за запо-
шљавање као незапослена лица.

II

Кандидати који испуњавају наведене услове подносе пред-
лог научноистраживачког односно примењено-истраживачког 
пројекта у трајању до 12 месеци. Елементи пројекта морају бити 
повезани са елементима одбрањене докторске дисертације или с 
другим научноистраживачким референцама кандидата.

Пројекат се усмерава ка једној или највише две од следећих на-
учних области:

1) техничке науке;
2) технолошке науке
3) медицинске науке;
4) спортске науке; 
5) природно-математичке науке;
6) биотехничке науке;
7) друштвене и хуманистичке науке;
8) правне и економске науке.

Кандидат мора имати препоруку најмање једног научног рад-
ника чији је укупни фактор компетенције преко 20 – у последњих 
пет година, не рачунајући текућу годину, на основу података из 
картона научног радника.

III

Пријава на конкурс подноси се у виду обрасца пријаве чију садржи-
ну прописује Секретаријат, а која је доступна на сајту Секретаријата.

Средства за реализацију aкције „Право на прву шансу” пред-
виђена су буџетом Аутономне покрајине Војводине, а обим сред-
става утврђује се финансијским планом Секретаријата. За ове 
намене, Финансијским планом Секретаријата за 2022. годину 
планирано је 8.400.000,00 динара.
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Потребна документација:

• потписан образац пријаве  –два примерка, као и један 
примерак у електронској форми;

• уверење о држављанству Републике Србије;
• копија важеће личне карте (као доказ пребивалишта на 

територији АП Војводине);
• документ којим се доказује стечено звање доктора наука 

(диплома или уверење);
• уверење о незапослености;
• препорука најмање једног научног радника у складу с 

чланом 7. Правилника.

*   *   *

Јавни конкурс отворен је од 19. августа до 16. септембра 2022. 
године.

Потребна документација се подноси у затвореној коверти с на-
знаком акција „Право на прву шансу” на адресу: 

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-
траживачку делатност

Бул. Михајла Пупина 16
21101 Нови Сад.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

За додатне информације можете се обратити Марти Ђукић, 
путем телефона: 021/487-46-33, или путем имејла: marta.sinko@
vojvodina.gov.rs.
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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

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1068. Решење о давању сагласности на Одлуку о рас-
поређивању нераспоређене добити Гаранцијског 
фонда Аутономне покрајине Војводине за послов-
ну 2021. годину 

1069. Решење о давању сагласности на Одлуку о распо-
дели добити за 2021. годину ЈП „Војводинашуме“, 
Петроварадин

1070. Решење о давању сагласности на Одлуку о распо-
дели нето добити за 2021. годину ЈВП „Воде Војво-
дине“, Нови Сад 

1071. Решење о престанку рада на положају вршиоца 
дужности подсекретара Покрајинског секретарија-
та за регионални развој, међурегионалну сарадњу 
и локалну самоуправу

1072. Решење о постављењу вршиоца дужности подсе-
кретара Покрајинског секретаријата за регионални 
развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоу-
праву

1073. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
директора Покрајинског завода за заштиту споме-
ника културе, Петроварадин 

1074. Решење о именовању директора Покрајинског за-
вода за заштиту споменика културе, Петроварадин 

1075. Решење о престанку дужности вршиоца дужнос-
ти директора Креативног центра „Хертеленди - 
Бајић“ Бочар 

1076. Решење о именовању директора Креативног цен-
тра „Хертеленди - Бајић“ Бочар

1077. Решење о именовању члана Управног одбора Дома 
здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка

1078. Решење о разрешењу председника Управног одбо-
ра Културног центра Војводине „Милош Црњан-
ски“ у Новом Саду

1079. Решење о изменама Решења о именовању Управног 
одбора Културног центра Војводине „Милош 
Црњански“ у Новом Саду 127 Број: 022-153/2021 
од 3. марта 2021. године 

1080. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве број: 401-73/2022-129 

1081. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве број: 401-73/2022-130 

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1082. Јавни конкурс за доделу буџетских средстава ради 
финансирања и суфинансирање пројеката –за капи-
тална улагања, која реализују управљачи заштиће-
них подручја на територији Аутономне покрајине 
Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ

1083. Јавни конкурс за пријављивање пројеката за реали-
зацију акције „Право на прву шансу“.
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