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OPШTI DEO
1128.
На основу члана 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), а у
вези с чланом 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину („Службени лист АП Војводине”, број: 54/21, 7/22
и 37/22 - ребаланс буџета) и члана 11. став 1. тачка 2. Закона о родној
равноправности („Службени гласник РС”, број: 52/21), Покрајинска
влада, на седници одржаној 14. септембра 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ
СРЕДСТАВА ПОРОДИЦАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА КУПОВИНУ НЕКРЕТНИНЕ
У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА
Члан 1.
У Одлуци о додели бесповратних средстава породицама на
територији Аутономне покрајине Војводине за куповину некретнине у циљу унапређења положаја жена („Службени лист АПВ“,
број: 6/22), у члану 3. став 2. број: „21.000.000,00“ замењује се
бројем „40.800.000,00“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 553-172/2022
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

гласник РС“, број 52/2021) и чланова 10, 18. и 19. Закона о планском
систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/2018),
Управни одбор Покрајинског завода за равноправност полова доноси
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА
СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЛНИХ
АКЦИОНИХ ПЛАНОВА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
АКТИВНОСТИ ИЗ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
Термини који се користе у овом Правилнику, а који имају родно
значење, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају
природни женски и мушки пол лица на које се односе.
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се поступак и критеријуми за доделу бесповратних средстава (у даљем тексту: средства) из буџета
АП Војводине јединицама локалних самоуправа са територије АП
Војводине за финансирање израде Локалних акционих планова за
унапређење родне равноправности и реализације активности из
Локалног акционих планова за унапређење родне равноправности.
Члан 2.
Средства која се додељују јединицама локалних самоуправа износе 6.500.000,00 динара, обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Aутономне Покрајине Војводине за 2022.
годину („Сл. лист АП Војводине“, број 54/2021 и 7/2022).
Средства за наведену намену планирана су Финансијским планом и годишњим програмом рада Покрајинског завода за равноправност полова за 2022. годину (број 44/2022).

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1129.
На основу члана 17. став 6 Статута Покрајинског завода за равноправност полова („Службени лист АПВ“, број 17/2005), а у вези са чланом 13. став 1 тачка 3. Закона о родној равноправности („Службени

Члан 3.
Средства из члана 2. овог Правилника намењена су локалним
самоуправама са територије АП Војводине за спровођење следећих активности у области унапређења родне равноправности:
- Финансирање израде Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности - Финансирање реализације активности из важећег Локалног акционог плана.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Члан 4.

Средства се додељују путем „Јавног конкурса за доделу
бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финасирање израде локалних акционих
планова и реализације активности из Локалног акционог плана за
унапређење родне равноправности у 2022. години“ (у даљем тексту:
Јавни конкурс) који расписује Завод најмање једном годишње.

За пријаву на Јавни конкурс за финансирање реализације
активности предвиђеним Локалним акционим планом за унапређење родне равноправности, прилаже се следећа обавезна документација:
• Попуњен Конкурсни образац,
• Локални акциони план за родну равноправност,
• Допис у коме се изражава заинтересованост локалне
самоуправе за спровођење предложених активности
и који мора бити потписан од стране градоначелника/
председника или заменика градоначелника/председника јединице локалне самоуправе. Допис мора јасно да
изражава интерес и подршку локалне самоуправе телу
за родну равноправност за спровођење предложених
активности.

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине” и на интернет страници Завода https://
ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/.
Рок за подношење пријава на jавни конкурс не може бити краћи
од 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.
Члан 5.
Јавни конкурс из члана 4. овог Правилника садржи податке о
акту на основу кога се расписује Јавни конкурс, предмет Јавног
конкурса, податке о висини укупних средстава која се додељују
по Јавном конкурсу, циљевима Јавног конкурса, кругу могућих
учесника на Јавном конкурсу, начину и року за подношење пријава на Јавни конкурс, критеријумима за вредновање и рангирање
пријава, обавезној документацији која се подноси уз пријаву и
друге податке важне за спровођење Јавног конкурса.
Јавни конкурс може да садржи податак о максималном износу
средстава која се додељују јединицама локалне самоуправе путем
Јавног конкурса, као и податак о броју пријава које на Јавни конкурс може поднети јединица локалне самоуправе.
Члан 6.
Пријава на Јавни конкурс подноси се на обрасцу чију садржину
утврђује Завод, а који се објављује на интернет страници Завода
https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/
За пријаву на Јавни конкурс за финансирање израде Локалног
акционог плана за унапређење родне равноправности, прилаже се
следећа обавезна документација:
• Попуњен Конкурсни образац,
• Доказ о успостављању неког од тела за родну равноправност (комисија, савет, лице задужено за родну равноправност) – уколико је правно успостављен,
• Допис у коме се изражава заинтересованост локалне самоуправе за израду ЛАП-а за унапређење родне равноправности и реализацију предложених активности, а који
мора бити потписан од стране градоначелника/председника или заменика градоначелника/председника јединице локалне самоуправе. Допис мора јасно да изражава
интерес и подршку локалне самоуправе телу за родну
равноправност за спровођење предложених активности.

14. септембар 2022.

Члан 7.
У разматрање неће бити узете неблаговремене, непотпуне и
неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве које нису поднете на утврђеном обрасцу, пријаве у којима се тражи већи износ од предвиђеног, као
ни пријаве које нису предмет Јавног конкурса.
Пријаве подносилаца којима су у ранијем периоду додељивана
средства, а који нису у уговореном року доставили извештај о наменском утрошку средстава - неће бити разматране.
Члан 8.
Поступак Јавног конкурса спроводи Комисија за процену
пријава (у даљем тексту: Комисија) коју решењем образује директор Завода.
Комисија из става 1. овог члана има председника и два члана.
Комисија на првој седници бира председника комисије који координира радом комисије и води седнице. Комисија ради и одлучује
у пуном саставу и о свом раду води записник. Комисија одлуке
доноси већином од укупног броја чланова.
Чланови Комисије, потписују изјаву којом потврђују да у предметном конкурсу нису у сукобу интереса. Уколико у току поступка Јавног конкурса сазнају да могу доћи у сукоб интереса,
чланови Комисије о томе без одлагања обавештавају директора
Завода.
Члан 9.
Комисија процењује и вреднује пристигле пријаве доделом одговарајућег броја бодова, у складу са следећим критеријумима:

• Према референцама делатности, односно послова и програма за област у којој се она реализују:
Усклађеност пројектних садржаја са предметом и циљевима јавног конкурса
Јасно формулисани и повезани циљеви, активности и резултати пројекта и њихова усклађеност са временском
динамиком предвиђеном за реализацију

10
20

Број директно укључених партнера/корисника у реализацију пројекта

10

Ангажованост тела за родну равноправност на локалном нивоу

20

• Према циљевима који се постижу реализацијом пројектних активности
Допринос степену унапређења политике једнаких могућности / положаја жена и мушкараца у локалној заједници
у областима које су предвиђене ЛАП-ом
Допринос степену примене нормативних и других стратешких оквира за унапређење родне равноправности

10
10

• Према економичности буџета
Усклађеност буџета са планираним активностима
Постојање суфинансирања пројекта
Укупно:
Комисија задржава право да од учесника затражи додатне изворе верификације.

10
10
100 бодова
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Члан 10.

Комисија сачињава Листу вредновања и рангирања пријава учесника на Јавни конкурс са предлогом о висини средстава применом
критеријума из члана 9. овог Правилника, у року који не може бити
дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Члан 11.
Одлуку о додели средстава доноси директор Завода у складу
с ликвидним могућностима буџета, у року од 30 дана од дана доастављања Листе вредновања и рангирања пријава учесника на
Јавни конкурс, уз сагласност Управног одбора Завода.
Одлука из става 1. овог члана објављује се на интернет страници Завода https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/
Члан 12.
Завод и јединица локалне самоуправе закључују уговор којим
се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних
страна, а нарочито: предмет уговора, рок у коме се он реализује и
износ додељених средстава.
Члан 13.
Средства додељена по Јавном конкурсу преносе се на рачун јединице локалне самоуправе. Пренета средства се могу користити
искључиво за намене за које су додељена. Корисници средства су
у обавези да неутрошена средства врате.
Завод задржава право да у тексту Јавног конкурса прецизира
како оправдане, тако и недозвољене трошкове финансирања.

1130.
На основу члана 24. став 1. тачка 17. Покрајинске скупштинске
одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“
(„Сл. лист АП Војводине“ бр. 53/2016 и 8/2019) и члана 28. став 1.
тачка 17. Статута Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад, Надзорни одбор Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, на 1. седници одржаној дана 28. јула 2022.
године, донео је
ОДЛУКУ
O УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ
ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕДНИ РИБОЛОВ
И РИБОЛОВ „БУЋКОМ“ ЗА 2023. ГОДИНУ
Члан 1.
Утврђују се вредности дозвола за привредни риболов и риболов „бућком“ за 2023. годину, на делу рибaрског подручја „Срем“река Дунав од км 1297 до км 1233, чији је корисник ЈВП „Воде
Војводине“ Нови Сад, у следећим износима:
- годишња дозвола за привредни риболов . . . . . . . .
120.000,00 динара
- годишња дозвола за „бућку“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000,00 динара.
Члан 2.
Услови и начин вршења привредног риболова, као и услови
плаћања дозвола за привредни риболов регулисаће се појединачним уговорима који ће се закључити са корисницима ових дозвола.

Члан 14.
Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да након
завршетка реализације активности Заводу поднесу наративни и
финансијски извештај о њиховој реализацији и коришћењу средстава, на обрасцу који прописује Завод, у року од 15 дана од рока
утврђеног за реализацију активности.
Члан 15.
Корисници средстава дужни су да у свим јавним публикацијама и приликом сваког објављивања о активностима, мерама и
програмима који се финансирају по Јавном конкурсу наведу да је
у њиховом финансирању учествовао Завод.
Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ
Број:788/2022
Датум: 12.9.2022.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Александар Јовановић
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Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Служба за за рибарство у
Сектору за развој.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АП Војводине“, а објавиће се по добијању сагласности министра надлежног за послове заштите и коришћења
рибљег фонда.
У Новом Саду,
Број: V-73/64
Дана: 28. јул 2022.г.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
мр Ласло Фехер, с.р.
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ПОСЕБНИ ДЕО

1131.

II

На основу члана 51. став 1. 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 123/21др. закон), члана 26. 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 14. септембра 2022. године, донела је

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-32/2022-10
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

1133.

РЕШЕЊЕ
I
Виктору Палу, вршиоцу дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, престаје рад на положају закључно са 15. септембром 2022. године, због протека времена на које
је постављен.
II

На основу члана 51. став 1. 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 и 123/21- др. закон),
члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи („Службени лист АП Војводине“, број: 37/14, 54/14 – други
пропис, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) и члана 35. и 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. септембра 2022. године, донела је

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

РЕШЕЊЕ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I

127 Број: 02-32/2022-9
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1132.

Мр Ђенђи Селеши, вршиоцу дужности помоћнице покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова, дана 14. септембра 2022. године, престаје рад на положају, због протека времена на који је постављена.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

На основу члана 56. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе самоуправе
(„Службени гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17
- др. закон, 95/18 - др. закон, 86/1 9- др. закон, 157/20 - др. закон
и 123/21 - др. закон), члана 26. 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 14. септембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Виктор Пал, дипломирани историчар, поставља се за вршиоца
дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, почев од 16. септембра 2022. године, на период од три месеца.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-100/2022
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1134.
На основу члана 56. став 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 и 123/21- др. закон), те чл. 35. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број 37/14), као и 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), Покрајинска влада, на седници одржаној 14.
септeмбра 2022. године, донела је

14. септембар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 39 - Страна 1371

РЕШЕЊЕ

II

I

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

Мр Ђенђи Селеши поставља се за вршиоца дужности помоћнице покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и
равноправност полова, почев од 15. септембра 2022. године, до постављења службеника на положај, по спроведеном јавном конкурсу.
II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-533/2022
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

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

1137.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-101/2022
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14) и члана 124. став 2. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС”, број: 25/19), Покрајинска
влада, на седници одржаној 14. септембра 2022. године, донела
је

1135.

РЕШЕЊE
I

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 54/14 –
друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), а у вези с чланом
51. став 1 тачка 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”,
број: 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 – др.
закон, 157/20 – др. закон, 114/21 и 123/21 – др. закон), чл. 35. и 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. септембра 2022. године, донела је

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

РЕШЕЊЕ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
Милани Малетић, вршиоцу дужности помоћника покрајинског
секретара за урбанизам и заштиту животне средине, престаје рад
на положају, подношењем писмене оставке.
II

II

127 Број: 022-594/2022
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1138.

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-104/2022
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

Даје се сагласност на Статут Института за онкологију Војводине, који је донео Управни одбор Института за онкологију Војводине, на седници одржаној 8. марта 2021. године.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1136.
На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14) и члана 124. став 2. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС”, број: 25/19), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. септембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊE
I
Даје се сагласност на Статут Института за кардиоваскуларне
болести Војводине, који је донео Управни одбор Института за
кардиоваскуларне болести Војводине, на седници одржаној 9.
јуна 2022. године.

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14) и члана 124. став 2. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС”, број: 25/19), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. септембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊE
I
Даје се сагласност на Статут Института за плућне болести
Војводине, који је донео Управни одбор Института за плућне
болести Војводине, на седници одржаној 25. јула 2022. године.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-665/2022
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Страна 1372 - Брoj 39

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1139.
На основу члана 36. став 1. тачка 12. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда, 18/20 – др. закон
и 111/21 – др. закон), члана 32. став 1. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези са чланом 56. став 1. Закона
о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”,
број: 18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и 10/19), Покрајинска влада, на
седници одржаној 14. септембра 2022. године, д о н е л а ј е

крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. септембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊE
I
У Управном одбору Специјалне болнице за психијатријске
болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац, разрешавају се дужности:
- председница:
Чила Орос Урбан, инж. прераде и обраде коже и крзна,
представница oснивача;

РЕШЕЊЕ
I
Љубомиру Васичину, мастер професору физичког васпитања
и спорта из Кикинде, престаје дужност директора Дома ученика
средњих школа „Никола Војводић“ Кикинда, због истека мандата.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-567/2022
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

14. септембар 2022.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1140.

- чланови:
1. Боса Перкучин, висока струковна медицинска сестра,
представница оснивача;
2. Владимир Ранков, проф. физичког васпитања, представник оснивача;
3. Дејан Мијатов, дипл. економиста, представник оснивача;
4. др Зора Стеванов, докторка медицине, спец. неуропсихијатрије из здравствене установе;
5. др Емил Томас, доктор медицине, спец. психијатрије и
судске психијатрије из здравствене установе;
6. Сузана Бајус, дипл. социјална радница из здравствене
установе.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу члана 36. став 1. тачка 12. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда, 18/20 – др. закон и 111/21 – др. закон), члана 32. став 1. тачка 9. и чл. 35. и 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 54. Закона
о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”,
број: 18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и 10/19), Покрајинска влада, на
седници одржаној 14. септембра 2022. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Љубомир Васичин, мастер професор физичког васпитања и спорта из Кикинде, и м е н у ј е се за директора Дома ученика средњих
школа „Никола Војводић“ Кикинда, на период од четири године.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1142.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став 3. 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 Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. септембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊE

II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-555/2022
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

127 Број: 022-17/2022-30
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

I
У Управни одбор Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац, именују се:
- за председника:
Дејан Мијатов, дипл. економиста, представник оснивача;

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1141.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. 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-

- за чланове:
1. Селма Бећовић, мастер економиста, представник оснивача;
2. др Бобан Васић, доктор медицине, спец. психијатрије из
здравствене установе.
Председник и чланови Управног одбора Специјалне болнице
за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац, именују се на период од четири године.

14. септембар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-17/2022-31
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Број 39 - Страна 1373

- за чланове:
1. Радивој Ћирић, дипломирани правник, представник оснивача;
2. др Емил Томас, доктор медицине, спец. психијатрије и
судске психијатрије из здравствене установе.
Председник и чланови Надзорног одбора Специјалне болнице
за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац, именују се на период од четири године.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

1143.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став 3. 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 Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 14. септембра 2022. године, донела је

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-17/2022-33
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

РЕШЕЊE

1145.

I
У Надзорном одбору Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац, разрешавају се дужности:
- председник:
Иштван Шомођи, грађевински инжењер, представник
оснивача;
- чланови:
1. Александра Нецков, професорка разредне наставе, представница оснивача;
2. Александар Живков, пољопривредни техничар, представник оснивача;
3. др Љиљана Николић, докторка медицине, спец. психијатрије из здравствене установе;
4. др Сава Пантелић, доктор медицине из здравствене установе.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-17/2022-32
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1144.
На основу чл. 113. став 4. 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 Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 14. септембра 2022. године, донела је

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС″, брoj 25/2019), члана 32. тачка 9.
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 14. септембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊE
I
У Управном одбору Дома здравља „Др Јанош Хаџи″ Бачка Топола, разрешавају се дужности:
- председница:
Ружица Влајић, правни техничар, представница оснивача;
- чланови:
1. Јелена Завођа, медицинска сестра-техничар, представница оснивача;
2. Корнел Хиреш, електромеханичар, представник оснивача;
3. Др Михаљ Кучерка, доктор медицине, спец. оториноларингологије, представник здравствене установе;
4. Др Иванка Кљајић, докторка медицине, спец. превентивне и дечје стоматологије, представница здравствене
установе.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-16/2022-38
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

РЕШЕЊE
I
У Надзорни одбор Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац, именују се:
- за председницу:
Андреа Теофанов, мастер правница, представница оснивача;

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1146.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 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 Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),Покрајинска влада, на седници одржаној 14. септембра 2022. године, донела је
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1148.

РЕШЕЊE
I
У Управни одбор Дома здравља „Др Јанош Хаџи″ Бачка Топола, именују се:
- за председника:
Др Ендре Коша, доктор стоматологије, представник оснивача;
- за чланове:
1. Милош Трапарић, дипл. економиста, представник оснивача;
2. Др Сузана Шабан Трнокоповић, докторка медицине,
спец. интерне медицине, представница здравствене установе.
Председник и чланови Управног одбора Дома здравља „Др Јанош Хаџи″ Бачка Топола именују се на период од четири године.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-16/2022-39
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

14. септембар 2022.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 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 Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 14. септембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊE
I
У Надзорни одбор Дома здравља „Др Јанош Хаџи″ Бачка Топола, именују се:
- за председницу:
Илдико Фекете, дипл. економиста, представница оснивача;
- за чланове:
1. Снежана Атељевић, дипл. eкономиста, представница оснивача;
2. Зорица Ранков, мастер инжењер заштите на раду, представница здравствене установе.
Председница и чланови Надзорног одбора Дома здравља „Др
Јанош Хаџи″ Бачка Топола именују се на период од четири године.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1147.

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

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. 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 Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. септембра 2022. године, донела је

127 Број: 022-16/2022-41
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1149.

РЕШЕЊE
I
У Надзорном одбору Дома здравља „Др Јанош Хаџи″ Бачка Топола, разрешавају се дужности:
- председница:
Габриела Виктор, инж. пољопривреде, представница оснивача;
- чланови:
1. Др Сузана Шабан Трнокоповић, спец. интерне медицине
представнца оснивача;
2. Ментуш Зита, дипл. правник, представница здравствене
установе.

На основу члана 35. став 2, Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана
32. тачка 9, чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. септембра 2022. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се претходна сагласност Управном одбору Спомен-збирке
Павла Бељанског да распише и спроведе јавни конкурс за именовање управника Спомен-збирке Павла Бељанског.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-16/2022-40
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 022-667/2022
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

14. септембар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 39 - Страна 1375

1150.

1151.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14) у вези са Уговором о оснивању Друштва са
ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић (пречишћен текст број: 11631/2017 од 30. октобра 2017. године), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. септембра 2022. године, донела је

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, 7/22 и 37/22), 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 14. септембра 2022. године,
до н о с и

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм о измени и допуни Програма
пословања Д.О.О. „Парк Палић” за 2022. годину, који је усвојила Скупштина друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, на
109. седници, одржаној 23. августа 2022. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

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 5.000.000,00 динара (словима: пет милиона динара и
00/100) – према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 023-51/2022-1
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

Врста буџетске
класификације

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић
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

1101 Уређење и надзор у области планирања и изградње

5.000.000,00

Пројекат

5007 Подршка у изради пројектно-техничке документације

5.000.000,00

Функционална
класификација

620 Развој заједнице

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

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 oд 5.000.000,00 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: 401-303/2022-14
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1152.
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, 7/22 и 37/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. септембра
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,
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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 12 – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, Програм 1101 Уређење и надзор у области планирања и изградње, Пројекат 5013 Израда Плана детаљне регулације насељеног места Павловци у општини Рума, функционална
класификација 620 Развој заједнице, извор финансирања 01 00
Општи приходи и примања буџета, у износу од 5.500.000,00 динара (словима: пет милиона пет стотина хиљада динара и 00/100),
на економској класификацији 463 Трансфери осталим нивоима
власти, 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти,
због непланираних средстава на апропријацији за реализацију
намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 5.500.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду
према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се општини Рума, а намењено је за израду Плана детаљне
регулације насељеног места Павловци у општини Рума.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине 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: 401-73/2022-139
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

14. септембар 2022.

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 1303 Развој спортске инфраструктуре, Програмска активност 1001 Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара, функционална класификација 810 Услуге рекреације и спорта, извор финансирања 01 00
Општи приходи и примања буџета, на економској класификацији
463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 13.054.560,00
динара (словима: тринаест милиона педесет четири хиљаде пет
стотина шездесет динара и 00/100), а због недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију намена из тачке
2. овог решења.
Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се
за 13.054.560,00 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.
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 Граду Новом
Саду, а намењено је за финансирање уградње новог осветљења у
Спортској хали на Сланој бари Нови Сад.
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 секреатаријат
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: 401-73/2022-140
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1154.

1153.
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”, број 54/21, 7/22 и 37/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 14.
септембра 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

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”,
број 54/21, 7/2022 и 37/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 14.
септембра 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

14. септембар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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– 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 4003 Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене, 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 84.540.000,00 динара (словима: осамдесет четири милиона пет стотина четрдесет хиљада динара и 00/100), због
непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене
из тачке 2. овог решења.

рања 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, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти,
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од
17.316.905,17 динара (словима: седамнаест милиона три стотине
шеснаест хиљада девет стотина пет динара и 170/100), због непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене из
тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 84.540.000,00 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.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се
за 17.316.905,17 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 Граду Сомбору а намењено је за финансирање пројекта
„Изградња система вентилације и климатизације с реконструкцијом система ваздушног грејања” у СЦ „Соко” Сомбор.

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 граду Сомбору, за адаптацију
и санацију крова зграде Дечије библиотеке Градске библиотеке
„Карло Бијелицки” Сомбор.

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

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 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: 401-73/2022-141
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

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

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1155.
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, 7/22 и 37/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. септембра
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 финанси-

127 Број: 401-73/2022-142
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1156.
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, 7/2022 и 37/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 14.
септембра 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
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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, Програмска активност 1015 Пројектовање зона школа
и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине, функционална класификација 450 Саобраћај, извор финансирања 01 00
Општи приходи и примања буџета, на економској класификацији
424 Специјализоване услуге, 4249 Остале специјализоване услуге износ од 5.000.000,00 динара (словима: пет милиона динара и
00/100), 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 5.000.000,00 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 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 финансирање техничких контрола саобраћајних
пројеката ради повећања нивоа безбедности саобраћаја, као и
ради заштите најугроженијих категорија учесника у саобраћају
– деце школског узраста у зони школа.
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: 401-73/2022-143
Нови Сад, 14. септембар 2022. године

14. септембар 2022.
РЕШЕЊЕ
I

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „ЈП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“,
Београд, издавање и употребу уџбеничког комплета Румунски
језик 3, за трећи разред основне школе, који се састоји од: Читанке и Радне свеске, писан на румунском језику и писму, ауторке
– Андреа Бораћ и Флавија Далеа, 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: 128-61-208/2022-01
Дана: 14. 09. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/ Жолт Сакалаш /

1158.
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
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеника Рачунарство и информатика 2, уџбеник за други разред гимназије, аутора Филипа Марића
и Драгана Машуловића, писан на словачком језику и писму, од
школске 2021/2022. године.
II

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1157.
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

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-212/2022-01
Дана: 14. 09. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/ Жолт Сакалаш /

14. септембар 2022.
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OGLASNI DEO
1159.
На основу члана 3. Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу
и националне мањине-националне заједнице за финансирање и
суфинансирање активности, програма и пројеката националних
савета националних мањина у области основног и средњег образовања („Службени лист АПВ“ број 9/16 и 36/17), а у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину («Службени лист АПВ“, бр. 54/21,
7/22 и 37/22), Покрајински секретаријат за образовање, прописе,
управу и националне мањине - националне заједнице расписује
КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ,
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ
И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ
ЗА 2022. ГОДИНУ – ДОТИРАЊЕ ПРИПРЕМЕ
И ИЗРАДЕ ТЕСТОВА И ЗАДАТАКА
НА МАЊИНСКИМ ЈЕЗИЦИМА
Конкурс се расписује за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области развоја и подизања квалитета основног
и средњег образовања на језицима/говору националних мањина
- националних заједница у Аутономној покрајини Војводини,
нарочито намењених за дотирање припремe и израдe тестова и
задатака на мањинским језицима, за такмичења на свим нивоима,
од општинског, преко регионалног до републичког, у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Конкурс се расписује на укупан износ од 1.000.000,00 динара,
који се расподељује:
1. за активности, програме и пројекте у области основног
образовања 700.000,00 динара и
2. за активности, програме и пројекте у области средњег
образовања 300.000,00 динара.
Право да учествују на конкурсу имају национални савети
националних мањина са седиштем на територији Аутономне
покрајине Војводине и то за активности, програме и пројекте у
области развоја и подизања квалитета основног и средњег образовања на језицима/говору националних мањина – националних
заједница у Аутономној покрајини Војводини.
Приликом разматрања поднетих пријава на конкурс и одлучивања о расподели средстава, примењују се следећи критеријуми:
1. Одговор на тему пројекта (циљеви и активности пројекта су у складу са приоритетима конкурса, циљеви пројекта су јасни, конкретни и оствариви, активности су реалне
и адекватне за постизање циљева)
1. Утицај предложеног пројекта (величина циљне групе, степен укључености циљне групе којој је пројекат
намењен, видљивост пројекта, одрживост резултата
пројекта)
2. Компетентност предлагача и досадашње искуство (досадашња искуства у реализацији пројеката који доприносе
унапређењу образовно-васпитног рада).

Поднете пријаве разматра Комисија коју именује покрајински
секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице (у даљем тексту: покрајински секретар).
Комисија неће узети у разматрање неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица,
као ни пријаве које нису предмет Конкурса.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) задржава право да од подносиоца пријаве по потреби
затражи додатну документацију и информације, односно да за доделу средстава одреди испуњење додатних услова.
Пријаве и приложена документација се не враћају подносиоцима.
Решење о расподели средстава доноси покрајински секретар,
на основу предлога Комисије.
Решење покрајинског секретара је коначно и против решења се
не може уложити правни лек.
Резултати Конкурса се објављују на сајту Секретаријата, при
чему Секретаријат није у обавези да образложи своје одлуке.
Са подносиоцима пријава којима су одобрена средства, Секретаријат ће закључити уговор о финансирању односно суфинансирању активности по основу кога ће средства бити исплаћена.
Рок за подношење пријава је до 28 . 09. 2022. године.
Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима Секретаријата.
Конкурсна документација се може преузети од 14.09.2022.
године на web адреси Секретаријата : www.puma.vojvodina.gov.rs
Уз пријаву се обавезно подносе копије следећих докумената:
- потврда о регистрацији националног савета код надлежног органа и
- потврдa о пореском идентификационом броју (ПИБ).
Пријаве се подносе лично, предајом на писарници покрајинских
органа покрајинске управе у Новом Саду (зграда Покрајинске
владе) или се упућују поштом на адресу:
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
СА НАЗНАКОМ: ЗА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
И
СУФИНАНСИРАЊЕ
АКТИВНОСТИ,ПРОГРАМА
И
ПРОЈЕКАТА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ
МАЊИНА У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА
- ДОТИРАЊЕ ПРИПРЕМЕ И ИЗРАДЕ ТЕСТОВА И ЗАДАТАКА
НА МАЊИНСКИМ ЈЕЗИЦИМА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
(Жолт Сакалаш)

Страна 1380 - Брoj 39
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1160.
На основу члана 2. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег
образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини („Сл. лист АПВ“, број: 14/15 и 10/17), члана 3.
Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице за финансирање и суфинансирање програмa
и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања у Аутономној покрајини Војводини („Службени лист АПВ“,
број: 10/20), а у вези сa Покрајинском скупштинском одлуком о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, брoj: 54/21, 7/22 и 37/22), покрајински секретар за
образовање, прописе, управу и националне мањине-националне
заједнице расписује
КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА
ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА ОСНОВНОГ
И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА – ТРОШКОВИ ОБУКЕ
ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ
И СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ
АП ВОЈВОДИНЕ И АНГАЖОВАЊA СТРУЧНИХ
САРАДНИКА НА АНДРЕВЉУ ЗА 2022. ГОДИНУ
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине-националне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) у складу са Финансијским планом за 2022. годину, за
унапређење квалитета основног и средњег образовања – трошкове учествовања талентованих ученика основних и средњих школа
са територије АП Војводине и стручних сарадника (или наставника у изузетним случајевима) у својству реализатора предвиђених
активности из сфере природних и друштвених наука, уметности
и културе које ће се одржавати у периоду октобар-децембар 2022.
године у Центру за привредно-технолошки развој „Андревље“
на Андревљу, опредељује износ од 10.203.608,00 динара, од којих
2.000.000,00 динара за основне школе и 8.203.608,00 динара за
средње школе.
Право учествовања на Конкурсу имају основне и средње школе на територији АП Војводине, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.
Наведена средства намењена су за подизање квалитета образовно-васпитног процеса основног и средњег образовања и васпитања - трошкове пројекта обуке талентованих ученика основних
и средњих школа са територије АП Војводине у 2022. години,
који ће се одржати у периоду октобар-децембар 2022. године у
шестодневном трајању (по 5 пуних пансиона), у Центру за привредно-технолошки развој Војводине, Андревље, Баноштор.
Основне школе могу конкурисати за:
1) трошкове смештаја и исхране ученика својих школа (за
седми и осми разред), ради њиховог учешћа у предвиђеним активностима, за 5 пуних пансиона;
2) трошкове смештаја, исхране и накнаде за рад стручног
сарадника (или наставника у изузетним случајевима)
њихових школа, који ће бити ангажован у својству реализатора предвиђених активности ученика, такође 5 пуних пансиона, који ће бити присутан свих 6 дана и који
ће пратити ученике у остваривању свих планираних активности.
Средње школе могу конкурисати за:
1) трошкове смештаја и исхране ученика њихових школа
(за други и трећи разред), ради њиховог учешћа у предвиђеним активностима, за 5 пуних пансиона;
2) трошкове смештаја, исхране и накнаде за рад стручног
сарадника (или наставника у изузетним случајевима)
њихових школа, који ће бити ангажован у својству реа-
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лизатора предвиђених активности ученика, такође 5 пуних пансиона, који ће бити присутан свих 6 дана и који
ће пратити ученике у остваривању свих планираних активности.
Потребно је да школе пријаве 10 ученика и 1 стручног сарадника (или наставника у изузетним случајевима), који испуњавају
предвиђене критеријуме.
Предвиђене активности ће се организовати у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом и сагласно распореду који ће
сачинити Секретаријат.
Финансијском подршком која се даје овим Конкурсом промовише се, односно штити јавни интерес утврђен одредбама члана
6, 7, 8, и 9. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др- закони, 10/2019,
6/2020 и 129/2021).
КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Приликом одређивања висине средстава за доделу, у складу са
Правилником, примењују се следећи критеријуми:
1. степен укључености циљне групе којој је програм/пројекат намењен;
2. досадашња искуства у реализацији програма/пројеката који доприносе унапређивању образовно-васпитног
рада;
3. критеријуми за ученике: овим пројектом могу бити обухваћени ученици који су учествовали најмање на општинским такмичењима из области природних и друштвених
наука, културе и уметности или који су претходни разред
завршили са најмање врло добрим успехом;
4. критеријуми за стручне сараднике (или наставнике у изузетним случајевима): диплома о одговарајућем образовању у складу са одговарајућим прописима;
5. поштовање специфичности установе и социјалне политике локалне самоуправе.
НАЧИН АПЛИЦИРАЊА
Пријава се подноси у писменој форми, на јединственом обрасцу који се објављује на интернет страници Секретаријата.
Једна установа може да поднесе једну пријаву.
Уз пријаву на Конкурс, подноси се попуњен јединствени
образац пријаве са бројем ученика као и стручним сарадником (или наставником у изузетним случајевима) за које школа
аплицира (у делу обрасца пријаве који се односи на ученике
– уписује се само број ученика без навођења личних података
ученика, а у делу обрасца пријаве који се односи на стручног
сарадника (или наставника у изузетним случајевима), потребно
је да се за тог стручног сарадника (или наставника у изузетним
случајевима) – без навођења личних података, наведу компетенције и пол.
О додели средстава корисницима одлучује покрајински
секретар на предлог Комисије за спровођење конкурса, која
разматра пристигле захтеве. Приликом разматрања пријава
на Конкурс, Комисија ће узети у обзир програме и пројекте у
области основног и средњег образовања и васпитања, који се
односе на:
1. Модернизацију васпитно-образовног рада
1a) осавремењивање наставног процеса путем иновативности и креативности свих учесника,
2. Усаглашавање образовања са потребама тржишта рада
2a) унапређивање предузетничког духа, развој практичних
и животних вештина, професионална оријентација и каријерно вођење, подизање квалитета стручне праксе,
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3. Подршка инклузивном образовању и превенцији раног
напуштања формалног образовања
3a) подршка ученицима са изузетним способностима, развој талената у складу са њиховим образовно-васпитним
потребама (прилагођавањем начина и услова рада, обогаћивањем и проширивањем наставних садржаја, такмичењима ученика која нису у организацији Министарства
просвете, науке и технолошког развоја/међурегионална,
међународна).
Основне и средње школе доказе о испуњености услова за ученике и стручне сараднике (или наставнике у изузетним случајевима) достављају на захтев Секретаријата, приликом сачињавања
распореда учешћа, а за тачност података наведених у обрасцу
пријаве, одговоран је директор школе.
Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по потреби, затражи додатну документацију или информације.
Уколико пријаву потписује лице по овлашћењу, неопходно је
приложити уредно овлашћење за потписивање исте.
Уз Пријаву на Конкурс, прилажемо вам Здравствени лист ученика који је неопходно попунити и доставити стручном сараднику
(или наставнику у изузетним случајевима) школе који ће бити у
пратњи детета. Здравствени лист се не доставља Секретаријату.
Комисија неће разматрати:
– непотпуне пријаве;
– неблаговремене пријаве;
– недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране лица
која су неовлашћена и субјеката који нису предвиђени
конкурсом);
– пријаве које се не односе на конкурсом предвиђене намене.
Резултати конкурса се објављују на интернет страници Секретаријата.
Рок за подношење пријава на конкурс је 28. септембар 2022.
године.
Пријаве са потребном документацијом се подносе на адресу:
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу
и националне мањине-националне заједнице
„Конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области
подизања квалитета образовно – васпитног процеса основног
и средњег образовања – трошкови обуке талентованих ученика
основних и средњих школа са територије AП Војводине и
ангажовањa стручних сарадника на Андревљу за 2022. годину“
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
Образац упитника се може преузети од 14. септембра 2022. године на званичној Интернет страници Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице: www.puma.vojvodina.gov.rs.
Информације у вези са конкурсом могу се добити на телефон:
021/ 487 4035 и 021/487 4330.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
(Жолт Сакалаш)

1161.
На основу члана 3. Правилника o додели буџетских средстава
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице за финансирање и су-
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финансирање модернизације инфраструктуре установа основног
и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда на територији АП Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 4/17), а у вези
сa Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, бр.
бр. 54/21, 7/22 и 37/22), Покрајински секретаријат за образовање,
прописе, управу и националне мањине - националне заједнице (у
даљем тексту: Секретаријат) расписује
КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ПОТРЕБЕ УСТАНОВА ОСНОВНОГ
И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊA И ВАСПИТАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ AУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2022. ГОДИНУ
Конкурс се расписује на износ средстава обезбеђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/21,
7/22 и 37/22) и то: за финансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовањa и васпитања на територији Аутономне покрајине Војводине у укупном
износу од 20.000.000,00 динара (на нивоу основног образовања и
васпитања 15.000.000,00 динара, на нивоу средњег образовања и
васпитања 5.000.000,00 динара).
Под израдом техничке документације подразумева се израда оне техничке документације која је, у складу са позитивним
правним прописима којима се регулише област планирања и
изградње, неопходна за издавање акта надлежног органа којим
се одобрава грађење нових објеката или извођење радова на постојећим објектима које користе установе основног и средњег
образовања и васпитања на територији АП Војводине односно:
- Идејно решење;
- Идејни пројекат са припадајућим елаборатима (за потребе издавања решења о одобрењу за извођење радова - реконструкција, адаптација, санација);
- Пројекат за грађевинску дозволу са припадајућим елаборатима;
- Пројекат за извођење са припадајућим елаборатима;
- Пројекат изведеног објекта са припадајућим елаборатима;
- Технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању;
- Остала техничка документација која је, у складу са позитивним правним прописима којима се регулише област
планирања и изградње, потребна за реализацију планираног пројекта.
Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за
2022. годину.
УСЛОВИ КОНКУРСА
1. Подносиоци захтева
Корисници који имају право да учествују у расподели средстава су школе за основно образовање и васпитање и школе за
средње образовање и васпитање на територији Аутономне покрајине Војводине чији je оснивач Република Србија, АП Војводина и јединицa локалне самоуправе.
2. Критеријуми расподеле средстава
Критеријуми расподеле средстава по Правилнику о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе,
управу, националне мањине- националне заједнице за финансирање
и суфинансирање модернизације инфраструктре установа основног
и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине су:
1. значај реализације пројекта у односу на безбедност ученика, наставника и запослених који користе објекте,
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2. значај реализације пројекта у односу на обезбеђивање
квалитетних услова за извођење васпитно – образовног
рада,
3. финансијска оправданост пројекта,
4. одрживост пројекта,
5. локални односно регионални значај пројекта,
6. активности које су предузете у циљу реализације пројекта,
7. обезбеђени извори средстава за реализацију пројекта.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА
Захтеви за доделу средстава подносе се на јединственом конкурсном обрасцу Секретаријата. Комплетна конкурсна документација може се преузети од 14.09.2022. године на web адреси Секретаријата www.puma.vojvodina.gov.rs
Захтеви се достављају путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине националне заједнице са назнаком ‚‘За конкурс – за финансирање
израде техничке документације за потребе установа основног и
средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за
2022. годину“, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или
се подносе лично, предајом на писарници покрајинских органа
управе у Новом Саду (у приземљу зграде Покрајинске владе).
Уз пријаву на конкурс, прилаже се:
1. пројектни задатак,
2. одлука школског одбора о покретању активности у вези
реализације пројекта,
3. понуда-предрачун за израду техничке документације
(прибављена од стране привредног друштва, другог
правног лица односно предузетника који су уписани у
регистар привредних субјеката),
4. досадашњу расположиву документацију за реализацију
планираног пројекта (уколико документација постоји) и

14. септембар 2022.

5. у случају суфинансирања доставити доказ о обезбеђеним средствима за суфинансирање техничке документације (уговор, решење, извод из буџета јединице локалне
самоуправе и слично) заједно са уредно потписаном и
печатираном Изјавом о учешћу у суфинанирању техничке документације (Изјаву доставити у слободној форми).
Рок за подношење пријава на Конкурс је 28.09.2022. године.
Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по потреби, затражи додатну документацију и информације, односно
да за доделу средстава одреди испуњење потребних услова.
Комисија неће разматрати:
– непотпуне пријаве,
– неблаговремене пријаве (пријаве послате након рока који
је означен као последњи дан конкурса),
– недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису предвиђени конкурсом),
– пријаве које се не односе на конкурсом предвиђене намене,
– пријаве корисника који у претходном периоду нису оправдали средства додељена из покрајинског буџета кроз
финансијске и наративне извештаје.
Резултати Конкурса ће бити објављени на интернет презентацији Секретаријата.
Заинтересована лица додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу добити у Секретаријату на телефон 021/487
46 14, 487 40 36, 487 43 36.
Покрајински секретар
Zsolt Szakállas
( Жолт Сакалаш )

ПРИЈАВА НА КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ УСТАНОВА
ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊA И ВАСПИТАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ AУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА
2022. ГОДИНУ
I
Назив установе:
Поштански број и седиште:
Адреса (Улица и број):
Број телефона:
Е-mail адреса:
Одговорно лице установе (директор)
Број буџетског рачуна
Порески идентификациони број:
Матични број:

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

14. септембар 2022.
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II
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ИЗРАДИ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Одговорно лице за реализацију набавке израде техничке документације (име и презиме,
адреса, контакт телефон, e-mail адреса)
Назив техничке документације (врста техничке документације која се израђује у складу
са позитивним правним прописима којима се
регулише област планирања и зградње)
Опис пројекта за који се израђује техничка
документација, његов значај, одрживост и
процењена вредност
Планирани период за реализацију израде
техничке документације
Износ средстава потребан за израду техничке документације
Износ средстава потребан за израду техничке документације, који се тражи од Покрајинског секретаријата за образовање,
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
Износ учешћа суфинансијера у изради техничке документације
Број ученика корисника објекта на коме ће
се изводити радови према техничкој документацији
III

ИЗЈАВА

О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА У СЛУЧАЈУ ДА ЈЕ ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ФИНАНСИЈЕР ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Одговорно лице даје изјаву:
8. да ће се набавка израде техничке документације реализовати у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09 – испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21) и Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
91/19);
9. да ће наменски и законито утрошити додељена средства;
10. да ће поднети извештај о коришћењу средстава, најкасније у року од 15 дана од рока утврђеног за реализацију намене, за коју
су средства примљена са припадајућом документацијом овереном од стране одговорних лица;
11. да ће се придржавати свих одредаба Уговора о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2022. годину и Упутства
за реализацију поменутог уговора;
12. да ће обавестити јавност о томе да је израду техничке документације финансирао Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

_____________________________________
Датум

М.П.

IV

ПРИЛОЗИ

_____________________________________
Одговорно лице

1. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
2. ОДЛУКА ШКОЛСКОГ ОДБОРА О ПОКРЕТАЊУ АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА
3. ПОНУДА-ПРЕДРАЧУН ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ( ПРИБАВЉЕНА ОД СТРАНЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА, ДРУГОГ ПРАВНОГ ЛИЦА ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ СУ УПИСАНИ И РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА )
4. ДОСАДАШЊА РАСПОЛОЖИВА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНИРАНОГ ПРОЈЕКТА (УКОЛИКО ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОСТОЈИ)
5. У СЛУЧАЈУ СУФИНАНСИРАЊА ДОСТАВИТИ ДОКАЗ О ОБЕЗБЕЂЕНИМ СРЕДСТВИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (УГОВОР, РЕШЕЊЕ, ИЗВОД ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И СЛИЧНО)
ЗАЈЕДНО СА УРЕДНО ПОТПИСАНОМ И ПЕЧАТИРАНОМ ИЗЈАВОМ О УЧЕШЋУ У СУФИНАНСИРАЊУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (изјаву доставити у слободној форми).
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1162.
На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др.
oдлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) и члана 11
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за
2022. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2021, 7/2022, 37/2022- ребаланс), и члана 5. Правилника о додели бесповратних средстава
за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица
од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају
уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2022. години („Сл. лист АПВ“, бр. 38/2022), Покрајински
секретаријат за привреду и туризам расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА,
МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА
ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА
КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ
ЗАНАТИМА,
ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ
У 2022. ГОДИНИ
ЦИЉ
Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем
тексту: Секретаријат) додељује бесповратна средстава ради унапређења и очувања процеса производње на начин који не угрожава традиционалну технологију карактеристичну за уметнички
или стари занат или посао домаће радиности, у циљу повећања
конкурентности, односно укупног развоја предузетништва у Аутономној покрајини Војводини.

14. септембар 2022.

и подне облоге и сл.); расвете, светлеће, рекламне и друге табле
(натписи, дисплеји, панои и сл.); презентационе, електронске,
биротехничке, аудио-визуелне и сличне опреме (пројектори, опрема за превођење, фискалне касе, телефонски и факс апарати,
ТВ, музички уређаји, звучници и др.); додатне опреме, резервних
делова, инвентара, опреме за заштиту на раду и др.
Бесповратна средства, која се додељују, не могу се користити за: изнајмљивање и лизинг опреме; промет између повезаних
лица; трошкове превоза и испоруке; трошкове увоза, царине,
шпедиције; плаћање путем компензације; трошкове банкарске
провизије и банкарске гаранције; трошкове репарације и реконструкције опреме; трошкове сервисирања и гаранције;
трошкове обуке.
ВИСИНА СРЕДСТАВА
Секретаријат додељује средства у износу од 3.000.000,00 динара, од којих 1.500.000,00 текуће субвенције и 1.500.000,00 капиталне субвенције.
Средства се одобравају за субвенционисање трошкова набавке
опреме или репроматеријала на основу предрачуна, понуде или
предуговора не старији од дана објављивања Јавног конкурса, са
датумом у току трајања Јавног конкурса (само за једну намену).
Субвенционисани износ се одобрава:
(1) за опрему у висини од најмање 100.000,00 динара до највише 250.000,00 динара;
(2) за репроматеријал у висини од најмање 80.000,00 динара
до највише 200.000,00 динара.

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава представља
основ за добијање de minimis државне помоћи.

Средства се одобравају у висини до 100% од фактурне (куповне) вредности са ПДВ-ом.

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава.

Средства су намењена као подршка пословима који се сматрају
старим и уметничким занатима, односно пословима домаће
радиности на основу Правилника о одређивању послова који се
сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне
евиденције издатих сертификата („Сл. гласник РС“, бр. 56/2012).
У том смислу традиционални занат означава вештину, нарочито ручног рада, као и професију која подразумева целокупан
процес израде уникатних производа и пружања услуга, а које су
засноване на традиционалним знањима и технологијама, употребом природних материјала у процесу производње, уз коришћење
претежно једноставних алата.
Средства су намењена за набавку опреме или репроматеријала.
Под набавком опреме подразумева се производна опрема и опрема укључена у производни процес. Опрема која је предмет субвенције мора бити у складу са делатношћу привредног субјекта и
намењена за професионалну употребу.
Под набавком репроматеријала подразумева се набавка сировина и полупрерађевина које треба прерадити или дорадити
до коначног производа, који мора бити у складу са делатношћу
привредног субјекта.
Средства се не могу користити за набавку: уградне опреме
(клима уређаји, вентилатори, алармни системи, системи за видео
надзор, лифтови, котлови и др.) и инсталације (водоводна, канализациона, електрична, вентилациона, грејна, гасна, телефонска,
кабловска, интернет и сл.); намештаја (дрвени, пластични, метални, тапацирани и др.) и опремање простора (дрвенарија, браварија, венецијанери, тракасте завесе, теписи, преграде, зидне

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Право да конкуришу имају привредна друштва и предузетници чија је делатност стари и уметнички занати, односно послови
домаће радиности на основу Правилника о одређивању послова
који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу
посебне евиденције издатих сертификата („Сл. гласник РС“, бр.
56/2012), са седиштем или регистрованом пословном јединицом
(огранак, издвојено место) на територији Аутономне покрајине
Војводине, који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР):
1) најкасније до 30. децембра 2021. године (имају активан
статус) и
2) разврстана на микро или мала правна лица или предузетници паушалци.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим
условима:
1) да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
2) да у периоду од три месеца пре датума објављивања
Јавног конкурса није смањивао број запослених лица за
више од 10% (на дан 12.09.2022. године, у односу на дан
12.06.2022. године);
3) да у било ком периоду у току три узастопне фискалне
године закључно са даном доношења одлуке о додели
бесповратних средстава није примио дозвољену де минимис државну помоћ чија би висина заједно са траженим
средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;
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4) да за исте намене у претходној или текућој години није
примио бесповратна средства која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи или из
других извора финансирања.
Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву
за једну намену (опрема или репроматеријал).
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ
КОНКУРС
Учесник на Јавном конкурсу подноси:
1. Попуњен и потписан образац пријаве на Јавни конкурс
(преузима се са интернет презентације Секретаријата
www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Јавни позиви);
2. Извод о регистрацији (регистрованим подацима) привредног субјекта из АПР, не старији од 13.08.2022. године 30 дана од датума објављивања Јавног конкурса (оригинал
или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу);
3. Уверењe Пореске управе Министарства финансија РС о
измирењу доспелих обавеза јавних прихода (порези и доприноси), оригинал или фотокопија оверенa код надлежног органа за оверу или издато у електронском облику са
дигиталним потписом, не старије од 13.08.2022. године 30 дана пре датума објављивања Јавног конкурса;
4. Уверења Централног регистра обавезног социјалног
осигурања (ЦРОСО) о броју запослених лица – на дан
објављивања Јавног конкурса, као и истог датума у претходна три месеца (на дан: 12.09.2022. године; 12.08.2022.
године; 12.07.2022. године; 12.06.2022. године.);
5. Предрачун или понуда добављача или предуговор са
продавцем опреме или репроматеријала (оригинал или
оверена фотокопија) (не старији од дана објављивања
Јавног конкурса 12.9.2022. године, са датумом у току
трајања Јавног конкурса);
6. Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца
(преузети на интернет презентацији Секретаријата):
(6-1)
о прихватању услова Јавног конкурса;
(6-2)
о сагласности за коришћење датих података;
(6-3)
о статусу (члан 7, глава II Правилника);
(6-4)
о повезаним лицима;
(6-5)	о примљеној државној помоћи мале вредности
(de minimis);
(6-6)
о непостојању двоструког финансирања;
(6-7)	о досадашњем коришћењу средстава Секретаријата;
(6-8)
о непостојању неизмирених обавеза;
(6-9)
да се не воде судски поступци;
(6-10
о тачности и веродостојности датих података.
Уколико је учесник на Јавном конкурсу носилац награда и
признања за квалитет производа у периоду 2020-2022. године –
доставити копије докумената којима се то доказује.
Уколико су један или више производа учесника на Јавном
конкурсу сертификовани од стране министарства надлежног за
послове привреде као „производ старог заната“, „производ уметничког заната“ или „производ домаће радиности“, доставити фотокопију сертификата којим се потврђује да је исти у Евиденцији
издатих сертификата регистрован као носилац сертификата.
Уколико се прилажу документа на страном језику доставити и
превод на српски језик са овером судског тумача.
Документација поднета на Јавни конкурс се не враћа.
Уколико се прибавља документација по службеној дужности
у складу са одредбама Закона о општем управном поступку, потребно је исто изричито напоменути у пријави на конкурс.
Секретаријат задржава право да од учесника на Јавном конкурсу, према потреби, затражи додатну документацију и информације.
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

Критеријуми за доделу средстава дефинисани су чланом 13.
Правилника о додели средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима,
односно пословима домаће радиности у 2022. години ( у даљем
тексту: Правилник).
ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Поступак доделе средстава дефинисан је чланом 11. Правилника.
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Пријава на Јавни конкурс (попуњен образац пријаве са припадајућом документацијом) доставља се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком на лицу коверте
„ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА
РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ
УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2022. ГОДИНИ“ поштом или
лично предајом писарници покрајинских органа управе (на наведену адресу) у времену од 900 до 1400 часова.
Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 27.09.2022. године.
КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Додатне информације се могу добити путем телефона 021/ 487 –
4668 или 0800/021027 сваког радног дана, од 1000 до 1400 часовa.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
др Ненад Иванишевић

1163.
На основу чланова 16., 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14,
54/14 - други пропис, 37/16 и 29/17, 24/19, 66/20 и 38/2021) и чланова 11, 21 и 23 Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”,
бр. 54/2021, 7/2022-ребаланс и 37/2022), Покрајински секретаријат
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, дана 13.09.2022. године, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ
СРЕДСТАВА КРОЗ ПРОГРАМ
ПОДРШКЕ АКРЕДИТОВАНИМ РАЗВОЈНИМ
АГЕНЦИЈАМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ
РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
I
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у оквиру својих надлежности,
одобрене Програмске структуре за 2022. годину и Финансијског
плана за 2022. годину, реализује Програм стручне, финансијске и
административне подршке мерама и пројектима у области регионалног развоја путем финансирања реализације пројекaта акредитованих регионалних развојних агенција.
Општи циљ конкурса:
• Јачање институционалне сарадње на нивоу АП Војводине
за креирање и спровођење политика регионалног развоја.
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Специфични циљеви:
• Креирање механизама за формирање регионалних партнерстава и јачање институционалне сарадње у области
регионалног развоја
• Промоција политика и постигнутих резултата у области
регионалног развоја
Финансијска средства опредељена за овај конкурс у износу од
2.500.000,00 динара обезбеђена су Покрајинском скупштинском
одлуком о буџету АП Војводине за 2022. годину („Сл. лист АП
Војводине“, 54/2021, 7/2022-ребаланс и 37/2022) у оквиру Програма 1505 Регионални развој, Програмска активност 15051001
Стручна, финансијска и административна подршка мерама и
пројектима у области регионалног развоја, економска класификација 465 Остале дотације и трансфери.
II
ОСНОВНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ
КОНКУРСУ
1. Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта
имају акредитоване регионалне развојне агенције на територији АП Војводине.
2. Учесници на конкурсу могу аплицирати само са једним
предлогом пројекта у својству носиоца или партнера на
пројекту.
3. Пријаве на конкурс морају бити предате на пријавним
конкурсним обрасцима, попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце предлога пројекта.
4. Конкурсна документација се може преузети са интернет странице Покрајинског секретаријата за регионални
развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
www.region.vojvodina.gov.rs
5. Попуњени обрасци конкурсне документације достављају се у штампаном облику - оригинал оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица.
6. На коверти мора да стоји: „НЕ ОТВАРАТИ - КОНКУРС
за доделу бесповратних средстава кроз програм подршке акредитованим развојним агенцијама у области регионалног развоја на територији АП Војводине
7. Рок за предају предлога пројекта је 01. октобар 2022. године. Дан предаје пошти сматра се даном предаје органу.
8. Пријаве се достављају на адресу:
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
поштом или лично на писарници покрајинских органа управе у
згради
Покрајинске владе АПВ
III
ОСТАЛИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Рок реализације пројектних активности је 30. април 2023. године.
Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које нису
оверене печатом и потписом овлашћеног лица неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
Оцењивање предлога пројеката вршиће се у складу са општим
и специфичним циљевима конкурса.
Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу донеће коначну одлуку о додели
бесповратних средстава.
Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs .

14. септембар 2022.

Корисник средстава ће закључити Уговор о коришћењу
бесповратних средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
Покрајински секретар ће за сваког корисника донети појединачно решење о преносу средстава.
За сва питања у вези са процедуром пријављивања на конкурс
заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на
olga.knezevic@vojvodina.gov.rs и marijana.rakic@vojvodina.gov.rs,
радним даном од 9 до 14 часовa.
Покрајински секретар
Александар Софић

1164.
На основу члана 19. Статута Покрајинског завода за равноправност полова („Службени лист АП Војводине“, број 17/2005),
Одлуке о расписивању Конкурса (број 792/2022) и Правилника
o поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава
јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за
финансирање израде Локалних акционих планова и реализације
активности из Локалног акционог плана за унапређење родне
равноправности („Сл. лист АП Војводине“, број 39/2022) директорка Завода за равноправност полова расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА
СА ТЕРИТОРИЈЕ
АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ
ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА
И РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ
ИЗ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
У 2022. ГОДИНИ
Термини који се користе у овом јавном Конкурсу, а који имају
родно значење, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни женски и мушки пол лица на које се односе.
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:
Завод за равноправност полова (у даљем тексту: Завод) додељује бесповратна средства локалним самоуправама са територије АП Војводине за израду Локалног акционог плана за
унапређење родне равноправности (у даљем тексту: ЛАП) и реализацију активности предвиђених ЛАП-ом.
Укупна средства која се додељују јединицама локалне самоуправе износе 6.500.000,00 динара, обезбеђена су Покрајинском
скупштинском oдлуком о буџету АП Војводине за 2022. годину
(„Сл. лист АП Војводине“, број 54/2021 и 7/2022 и 37/2022).
Јавни Конкурс реализује Завод у оквиру ЦИЉА 4: Развој, унапређивање и остваривање родне равноправности у раду локалних
самоуправа кроз израду локалног акционог плана (ЛАП) за родну
равноправност, предвиђених Финансијским планом и годишњим
програмом рада Покрајинског завода за равноправност полова за
2022. годину (број 44/2022, 787/2022).
Финансијске обавезе биће реализоване у складу са ликвидним
могућностима Завода за 2022. годину.
Средства намењена за реализацију конкурса биће расподељена
на следећи начин:
1. За финансирање израде ЛАП-а јединица локалних самоуправа – 3.500.000,00 динара;
2. За финансирање реализације активности предвиђених
ЛАП-ом - 3.000.000,00 динара.

14. септембар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ЦИЉ КОНКУРСА:
Циљ Јавног конкурса је да обезбеди подршку оним локалним
самоуправама које имају правни оквир за остваривање родне
равноправности да направе и стратешки оквир за његову примену и донесу Локалне акционе планове, али и да пружи подршку
оним локалним самоуправама које немају уређене документе из
области родне равноправности да донесу правне акте и направе
стратешки оквир за њихово спровођење у складу са Законом о
родној равноправности („Сл. гласник РС“, број 52/2021).

Бесповрана средства за израду Локалног акционог плана се не
могу користити за набавку опреме.
Б За реализацију активности предвиђених важећим Локалним
акционим планом:
• Попуњен Конкурсни образац,
• Доказ о успостављању неког од тела за родну равноправност (комисија, савет, лице задужено за родну равноправност),
• Локални акциони план за родну равноправност,
• Допис у коме се изражава заинтересованост локалне самоуправе за спровођење предложених активности мора
бити потписан од стране градоначелника/ председника
или заменика градоначелника/ председника јединице локалне самоуправе. Допис мора јасно да изражава интерес
и подршку локалне самоуправе телу за родну равноправност за спровођење предложених активности

ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа на Јавном конкурсу имају јединице локалне самоуправе са територији АП Војводине са успостављеним телом
за родну равноправност, у складу са процедуром прописаном у
овом Јавном конкурсу и уз достављање писма о изражавању заинтересованости за коришћење бесповратних средстава.
Уколико локална самоуправа има израђен ЛАП за период до
2022. године, може да аплицира по оба основа - и за реализацију
активности из постојећег ЛАП-а и за израду новог ЛАП-а.
ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
А За израду Локалног акционог плана:
• Попуњен Конкурсни образац,
• Доказ о успостављању неког од тела за родну равноправност (комисија, савет, лице задужено за родну равноправност),
• Допис у коме се изражава заинтересованост локалне самоуправе за спровођење предложених активности, а који
мора бити потписан од стране градоначелника/ председника или заменика градоначелника/председника јединице локалне самоуправе. Допис мора јасно да изражава
интерес и подршку локалне самоуправе телу за родну
равноправност за спровођење предложених активности.
Висина тражених средстава не може бити већа од 350.000,00
динара по појединачној пријави.
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Висина тражених средстава не може бити већа од 300.000,00
динара по појединачној пријави.
Бесповратна средства за реализацију активности предвиђених
важећим Локалним акционим планом могу се користити и за набавку опреме, искључиво за потребе реализације активности.
Предност на Јавном конкурсу имаће јединице локалне самоуправе које имају успостављена сва тела за родну равноправност
у складу са Законом о родној равноправности („Сл. гласник РС“,
број 52/2022).
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ
ПРИЈАВА:
Поступак Јавног конкурса спроводи Комисија за процену
пријава (у даљем тексту: Комисија) коју образује директор Завода.
Комисија процењује и вреднује пристигле пријаве доделом одговарајућег броја бодова, у складу са следећим критеријумима:

• Према референцама делатности, односно послова и програма за област у којој се она реализују:
Усклађеност пројектних садржаја са предметом и циљем јавног конкурса
Јасно формулисани и повезани циљеви, активности и резултати пројекта и њихова усклађеност са временском
динамиком предвиђеном за реализацију

10
20

Број директно укључених партнера/корисника у реализацију пројекта

10

Ангажованост тела за родну равноправност на локалном нивоу

20

• Према циљевима који се постижу реализацијом пројектних активности
Допринос степену унапређења политике једнаких могућности / положаја жена и мушкараца у локалној заједници
у областима које су предвиђене ЛАП-ом
Допринос степену примене нормативних и других стратешких оквирa за унапређење родне равноправности

10
10

• Према економичности буџета
Усклађеност буџета са планираним активностима

10

Постојање суфинансирања пројекта из других извора

10

Укупно:
Одлука о додели средстава по истеку овог Јавног конкурса биће
објављена на сајту Завода за равноправност полова, након чега се
подносилац пријаве позива да потпише уговор. Уколико се подносилац пријаве не одазове позиву за потписивање уговора у року
од 15 дана од дана обавештења о томе да му је пријава на конкурс
одобрена, сматраће се да је одустао од реализације конкурса.

100 бодова
Јавни конкурс је објављен у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“ и на интернет страници Покрајинског
завода за равноправност полова https://ravnopravnost.org.rs/javnikonkursi/
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НАЧИН И РОК ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС:
Пријаве на Јавни конкурс са припадајућом документацијом,
достављају се у затвореној коверти на адресу: Завод за равноправност полова, Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 6/IV, препорученом
поштом или лично са назнаком: „За Јавни конкурс – ЛАП_2022“
и „Не отварати“.
У разматрање неће бити узете неблаговремене и непотпуне
или неправилно попуњене пријаве, пријаве коју нису поднете од
стране овлашћених лица, пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу, као ни пријаве које нису предмет Јавног конкурса.
Пријава на Јавни конкурс подноси се у једном примерку, искључиво на обрасцу пријаве који се може преузети на интернет
страници Завода https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/

14. септембар 2022.

Конкурсна документација се не враћа.
Конкурс је отворен до 14.11.2022. године.
Додатне информације могу се добити путем мејл адресе
konkursi@ravnopravnost.org.rs или на бројеве телефона 021/6615177 и 021/6615-133 од 9 до 14 часова сваког радног дана.
Станислава Малић-Гостовић
директорка Завода

14. септембар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1128. Одлука о измени Одлуке о додели бесповратних
средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине за куповину некретнине у циљу
унапређења положаја жена

1367

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
1129. Правилник о поступку и критеријумима за доделу
бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање
израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног акционог плана за унапређење
родне равноправности;

1367

ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“
1130. Одлука о утврђивању вредности дозвола за привредни риболов и риболов „бућком“ за 2023. годину;

1369

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1131. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за
образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице
1132. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за образовање,
прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице
1133. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
1134. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника
покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова

1370

1370

1370

Редни број

Предмет

Страна

1135. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
1136. Решење о давању сагласности на Статут Института за
кардиоваскуларне болести Војводине
1137. Решење о давању сагласности на Статут Института за
онкологију Војводине
1138. Решење о давању сагласности на Статут Института за
плућне болести Војводине
1139. Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа „Никола Војводић“ Кикинда
1140. Решење о именовању директора Дома ученика
средњих школа „Никола Војводић“ Кикинда
1141. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске
болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац
1142. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске
болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац
1143. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац
1144. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац
1145. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка
Топола
1146. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка
Топола
1147. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола
1148. Решење о именовању председника и чланова Надзорног
одбора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола
1149. Решење о давању претходне сагласности за расписивање Јавног конкурса за именовање Управника Спомен-збирке Павла Бељанског
1150. Решење о давању сагласности на Програм о измени и
допуни Програма пословања д.о.о. „Парк Палић‟ за
2022. годину
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1151. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-14
1152. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-139
1153. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-140
1154. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-141
1155. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-142
1156. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-143
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1157. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеничког комплета Румунски језик 3, за трећи разред
основне школе, писан на румунском језику и писму;
1158. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника Рачунарство и информатика 2, за други разред
гимназије, писан на словачком језику и писму;

Предмет

Страна

1161. Конкурс за финансирање и суфинансирање израде
техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ
1162. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава
за субвенционисање предузетника, микро и малих
правних лица од интереса за развој и ревитализацију
послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2022.
години;

1384

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ
РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И
ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1378
1378

1163. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава кроз
програм подршке акредитованим развојним агенцијама у области регионалног развоја на територији АП
Војводине;
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ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1159. Конкурс за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2022. годину-дотирање
припреме и израде тестова и задатака на мањинским
језицима;
1160. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката
у области подизања квалитета образовно-васпитног
процеса основног и средњег образовања-трошкови
обуке талентованих ученика основних и средњих
школа са територије АП Војводине и ангажовања
стручних сарадника на Андревљу за 2022. годину;

Редни број

14. септембар 2022.

1164. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП
Војводине за финансирање израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног
акционог плана за унапређење родне равноправности
у 2022. години;
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