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ОБЩА ЧАСЦ

1165.

На основи члена 16. пасус 1. Закона о защити алармовачох 
(«Службени глашнїк РС», число 128/2014) и члена 16. и 24. па-
сус 1. Покраїнскей скупштинскей одлуки о покраїнскей управи 
(«Службени новини АПВ», число 37/14 и 54/14 – др. одлука, 37/16, 
29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покраїнски секретар за културу, явне 
информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, приноши 

ПРАВИЛНЇК
О ПОСТУПКУ НУКАШНЬОГО АЛАРМОВАНЯ У 
ПОКРАЇНСКИМ СЕКРЕТАРИЯТУ ЗА КУЛТУРУ, 

ЯВНЕ ИНФОРМОВАНЄ И ОДНОШЕНЯ З ВИРСКИМА 
ЗАЄДНЇЦАМИ

Уводна одредба

Член 1.

Зоз тим правилнїком ше ушорює поступок нукашнього алармо-
ваня у Покраїнским секретарияту за културу, явне информованє и 
одношеня з вирскима заєднїцами, у складзе зоз одредбами Закона 
о защити алармовачох (у дальшим тексту: Закон) и Правилнїка о 
способе нукашнього алармованя, способе одредзованя овласценей 
особи у роботодавателя, як и други питаня од значносци за нукаш-
нє алармованє у роботодавателя хтори ма вецей як дзешец занятих.

Значенє дзепоєдних поняцох

Член 2.

1) «Алармованє» то одкриванє информациї у хторей облапени по-
датки о потупеню предписаньох, потупеню людских правох, окон-
чованю явного овласценя у процивносци з наменку пре яку є звере-
не, опасносци по живот, явне здравє, безпечносц, животни штредок, 
як и пре зоперанє чкоди вельких розмирох. Информация може мац 
подпис алармовача и податки о алармовачови, кед вон тото жада. Ро-
ботодаватель и овласцени орґан длужни поступац и по анонимних 
обвисценьох у вязи з информацию, у рамикох своїх овласценьох.

2) «Алармовач» то физична особа хтора окончи алармованє у 
вязи зоз своїм роботним анґажованьом, поступком при обезпечо-
ваню роботи, хаснованьом услугох державних и других орґанох, 
ношительох явних овласценьох або явних службох, дїловним со-
труднїцтвом и правом власносци на привредним дружтве.

3) «Нукашнє алармованє» то одкриванє информациї роботода-
вательови.

Поступок нукашнього алармованя

Порушованє поступку

Член 3.

Поступок нукашнього алармованя почина з доручованьом 
информациї роботодавательови, односно особи хтора овласцена 
примaц информациї и водзиц поступок у вязи з алармованьом.

Информацию у вязи з нукашнїм алармованьом ше доручує у 
писаней форми або усно.

Доручованє информациї

Член 4.

Информацию у вязи з нукашнїм алармованьом у писаней фор-
ми мож доручиц з нєпоштредним придаваньом документу о ин-
формациї у вязи з нукашнїм алармованьом, по обичней або пре-
порученей посилки, як и по електронскей пошти, на e-mail особи 
хтора овласцена примац информациї и водзиц поступок у вязи з 
нукашнїм алармованьом. 

Кед ше документ о информациї у вязи з нукашнїм алармо-
ваньом доручує по обичней або препорученей посилки, односно 
по електронскей пошти, видава ше потвердзенє о приманю ин-
формациї у вязи з нукашнїм алармованьом. У тим случаю ше як 
датум приманя препорученей посилки наводзи датум придаваня 
посилки на пошти, а при обичней посилки датум приманя посил-
ки у роботодавателя. Кед поднєсок послати по електронскей по-
шти, як час подношеня роботодавательови ше будзе тримац час 
хтори назначени у потвердзеню о приманю електронскей пошти, 
у складзе зоз Законом.

Обични и препоручени посилки на яких назначене же ше их 
посила особи хтора овласцена примац информациї и водзиц по-
ступок у вязи з нукашнїм алармованьом у роботодавателя або на 
хторих видно на коверти же ше роби о информациї у вязи з ну-
кашнїм алармованьом може отверац лєм особа хтора овласцена 
примац информациї и водзиц поступок у вязи з нукашнїм алар-
мованьом.

Усне доручовнє информациї ше окончує з нєпоштредним сооб-
щованьом особи хтора овласцена за приманє информациї и вод-
зенє поступку у вязи зоз алармованьом, о чим ше видава потверд-
зенє о приманю информациї.
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Алармованє кед у информациї облапени таємни податки

Член 5.

Информация може облапяц таємни податки. 

За таємни податки зоз пасуса 1. того члена ше трима податки 
хтори у складзе зоз предписанями о таємносци податкох пред-
ходно означени як таємни. 

Кед у информациї облапени таємни податки, алармовач длу-
жен перше о тим обвисциц роботодавателя, а кед ше информация 
одноши на особу хтора овласцена поступац по информациї, ин-
формацию ше подноши руководительови у роботодавателя. 

У случаю же роботодаватель нє поступел по информациї у хто-
рей облапени таємни податки у чаше 15 дньох, односно кед нє 
одвитовал або нє поднял одвитуюци мири зоз своєй компетенциї, 
алармовач може контактовац овласцени орґан. 

Винїмково од пасуса 3. того члена, у случаю же ше информа-
ция одноши на руководителя у роботодавателя, информацию ше 
подноши овласценому орґану. 

Кед у информациї облапени таємни податки, алармовач нє 
може алармовац явносц, кед зоз законом иншак нє одредзене. 

Кед у информациї облапени таємни податки, алармовач и дру-
ги особи ше длужни притримовац общих и окремних мирох за-
щити таємних податкох яки предписани зоз законом хтори ушо-
рює таємносц податкох. 

Потвердзенє о приманю информациї

Член 6.

О информациї у вязи зоз нукашнїм алармованьом ше составя пот-
вердзенє о приманю информациї у вязи зоз нукашнїм алармованьом при 
приманю документу, односно при браню усней вияви од алармовача.

Потвердзенє о приманю информациї у вязи зоз нукашнїм алар-
мованьом треба же би облапяло шлїдуюци податки:

1) кратки опис фактового стану о информациї у вязи з нукаш-
нїм алармованьом,

2) час, место и способ доручованя информациї у вязи з ну-
кашнїм алармованьом,

3) число и опис прилогох хтори поднєшени ґу информациї о 
нукашнїм алармованю,

4) податки о тим чи алармовач жада же би податки о його 
идентетету нє були одкрити,

5) податки о роботодавательови,
6) печац роботодавателя,
7) подпис особи хтора овласцена примац информациї и вод-

зиц поступок у вязи зоз нукашнїм алармованьом. 

Потвердзенє о приманю информациї у вязи зоз нукашнїм алар-
мованьом може облапяц подпис алармовача и податки о алармо-
вачови, кед вон тото жада.

Записнїк о усно дорученей информациї

Член 7.

Усне доручованє информациї у вязи зоз нукашнїм алармо-
ваньом ше окончує усно на записнїк. 

Тот записнїк облапя:

1) податки о роботодавательови и особи хтора составя записнїк,
2) час и место составяня,
3) податки о присутних особох,
4) опис фактового стану о информациї у вязи зоз нукашнїм алар-

мованьом, податки о чаше, месце и способе потупеня предпи-
саньох з обласци роботних одношеньох, безпечносци и здра-
вя на роботи, людских правох занятих, опасносносцох по їх 
живот, здравє, общу безпечносц, животни штредок, указованє 
на можлївосц наставаня чкоди вельких розмирох и инше,

5) зауваги алармовача на змист записнїку або його вияву же 
нє ма нїяки зауваги на записнїк и же ше у подполносци 
склада зоз його змистом,

6) подпис особи хтора овласцена примац информациї и вод-
зиц поступок у вязи зоз нукашнїм алармованьом,

7) печац роботодавателя.

Поступанє по информациї

Член 8.

Особа хтора овласцена примац информациї и водзиц поступок 
у вязи зоз алармованьом длужна пред даваньом вияви о информа-
циї у вязи зоз нукашнїм алармованьом:

1) информовац алармовача о його правох яки предписани зоз 
Законом, а окреме о тим же нє муши одкривац свой иденти-
тет, односно же нє муши подписац записнїк и потвердзенє 
о приманю информациї у вязи зоз нукашнїм алармованьом,

2) поучиц алармовача же би свойо информациї у вязи з нукашнїм 
алармованьом дава под полну материялну и виновну одвича-
тельносцу и о тим же даванє фалшивей вияви представя вино-
вне дїло яке предвидзене зоз одредбами Виновного законїка.

Член 9.

У случаю анонимних обвисценьох, Роботодаватель нє шме под-
нїмац мири пре одкриванє идентитету анонимного алармовача. 

Член 10.

По приманю информациї, роботодаватель длужен поступиц по 
нєй без одкладаня, а найпознєйше у чаше 15 дньох од дня прима-
ня информациї.

З цильом преверйованя информациї у вязи зоз нукашнїм алармо-
ваньом, поднїма ше одвитуюци дїї, о чим ше информує роботодавате-
ля и алармовача, кед то можлїве на основи розполагаюцих податкох.

Роботодавателя ше обовязує подняц шицки розполагаюци дїї и 
мири з цильом утвердзованя и одстраньованя нєправилносцох на 
яки указани з информацию, як и застановиц шицки утвердзени 
чкодлїви дїї и одстранїц їх пошлїдки.

Член 11.

При водзеню поступку нукашнього алармованя, особа хтора 
овласцена водзиц поступок може брац вияви од других особох, 
пре преверйованє информациї у вязи зоз нукашнїм алармо-
ваньом, о чим составя записнїк.

Тот записнїк облапя:

1) податки о роботодавательови и особи хтора составя записнїк,
2) час и место составяня,
3) податки о присутних особох,
4) опис утвердзеного фактового стану у поглядзе информа-

циї у вязи з нукашнїм алармованьом,
5) зауваги присутней особи на змист записнїка або його ви-

яву же нє ма нїяки зауваги на записнїк и же ше у подпол-
носци склада зоз його змистом,

6) подпис присутних особох и особи хтора овласцена примац 
информациї и водзиц поступок у вязи з нукашнїм алармо-
ваньом,

7) печац роботодавателя.

Информованє алармовача

Член 12.

На вимаганє алармовача, роботодаватель длужен дац инфор-
мациї алармовачови о цеку и дїйох яки подняти у поступку, як 
и оможлївиц алармовачови окончиц увид до списох предметох и 
присуствовац дїйом у поступку.

Роботодаватель длужен обвисциц алармовача о резултату поступ-
ку по його законченю, у чаше 15 дньох од дня законченя поступку.
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Член 13.

По законченю поступку овласцена особа:

1) составя звит о поднятих дїйох у поступку о информациї у 
вязи зоз нукашнїм алармованьом,

2) предклада мири за одстраньованє обачених нєправилнос-
цох и пошлїдкох чкодлївих дїйох яки настали у вязи з ну-
кашнїм алармованьом.

Звит о поднятих дїйох

Член 14.

Звит о поднятих дїйох у поступку о информациї у вязи зоз ну-
кашнїм алармованьом зоз члена 12. точка 1) того правилнїка ше 
доручує: 1) роботодавательови и 2) алармовачови.

Звит о поднятих дїйох у поступку о информациї у вязи зоз ну-
кашнїм алармованьом треба же би облапял:

1) час, место и способ приманя информациї у вязи зоз нукаш-
нїм алармованьом,

2) дїї хтори после того подняти пре преверйованє информа-
циї у вязи зоз нукашнїм алармованьом,

3) хтори особи информовани о дїйох яки подняти пре пре-
верйованє информациї у вязи зоз нукашнїм алармованьом 
з наводзеньом датуму и способу їх информованя,

4) цо утвердзене у поступку о информациї, з наводзеньом 
конкретного фактового стану, чи утвердзени нєправилно-
сци и чкодлїви дїї, як и їх опис и чи тоти дїї спричинєли 
чкодлїви пошлїдки,

5) подпис особи хтора овласцена примац информациї и вод-
зиц поступок у вязи зоз нукашнїм алармованьом,

6) печац роботодавателя.

Член 15.

Алармовач ше може вияшнїц о звиту о поднятих дїїйох у по-
ступку о информациї у вязи зоз нукашнїм алармованьом у чаше 
8 дньох.

Предкладанє мирох

Член 16.

На основи поднєшеного звиту, особа хтора овласцена примац 
информациї и водзиц поступок у вязи зоз нукашнїм алармо-
ваньом предклада мири за одстраньованє утвердзених нєправил-
носцох и способ одстраньованя пошлїдкох чкодлївих дїїйох яки 
настали у вязи зоз нукашнїм алармованьом, у чаше 8 дньох од дня 
доручованя звиту роботодавательови и алармовачови.

За одстраньованє обачених нєправилносцох и пошлїдкох 
чкодлївих дїйох яки настали у вязи зоз нукашнїм алармованьом 
мож подняц одвитуюци мири на основи звиту зоз пасуса 1. того 
члена, о чим овласцена особа приноши Предлог мирох.

Предлог мирох за одстраньованє нєправилносцох и пошлїдкох 
чкодлївей дїї яка настала у вязи зоз нукашнїм алармованьом обо-
вязно облапя:

1) податки о роботодавательови и особи хтора составя запис-
нїк,

2) час и место составяня,

3) наводзенє и детальни опис нєправилносцох, чкодлївих 
дїїйох и пошлїдкох тих дїйох у вязи зоз нукашнїм алармо-
ваньом яки утвердзени зоз звитом,

4) конкретни мири яки ше предклада за одстраньованє навед-
зених нєправилносцох и пошлїдкох чкодлївих дїїйох яки 
настали у вязи зоз нукашнїм алармованьом яки утвердзе-
ни зоз звитом як и термини за їх окончованє,

5) обгрунтованє прецо ше праве з тима предложенима ми-
рами одстранює утвердзени нєправилносци и пошлїдки 
чкодлївих дїїйох яки настали у вязи зоз нукашнїм аламо-
ваньом,

6) мено особи хтора овласцена примац информациї и водзиц 
поступок у вязи зоз нукашнїм алармованьом,

7) печац роботодавателя.

Член 17.

Особа хтора овласцена примац информациї длужна щициц по-
датки о особи алармовача, односно податки на основи яких мож 
одкриц идентитет алармовача, окрем кед алармовач да соглас-
носц за одкриванє тих податкох, у складзе зоз законом з яким ше 
ушорює защиту податкох о особи.

Кажда особа хтора дозна податки зоз пасуса 1. того члена, 
длужна щициц тоти податки.

Особа хтора овласцена примац информациї длужна при прима-
ню информациї, информовац алармовача же його идентитет може 
буц одкрити компетентному орґану, у случаю же без одкриваня 
идентитету алармовача орґан нє може поступац, як и информовац 
го о мирох защити учашнїкох у виновним поступку.

Кед у цеку поступку нєобходне одкриц идентитет алармовача, 
особа хтора овласцена примац информациї длужна о тим, пред 
одкриваньом идентитету, информовац алармовача. 

Податки зоз пасуса 1. того члена ше нє шме сообщиц особи на 
хтору ше указує у информациї, кед з окремним законом иншак нє 
предписане.

Закончуюци одреби

Член 18.

Зоз ступаньом на моц того правилнїку престава важиц Правил-
нїк о поступку нукашнього алармованя Покраїнского секретари-
яту за културу и явне информованє число: 132-031-243/2015-04 од 
11. децембра 2015. року. 

Член 19.

Тот правилнїк ступа на моц осми дзень по обявйованю у 
«Службених новинох Автономней покраїни Войводини».

ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАРИЯТ ЗА КУЛТУРУ, ЯВНЕ 
ИНФОРМОВАНЄ И ОДНОШЕНЯ З ВИРСКИМА 

ЗАЄДНЇЦАМИ

Число: 137-031-288/2022-04
У Новим Садзе, 20. септембра 2022. року

ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРУ, ЯВНЕ 
ИНФОРМОВАНЄ И ОДНОШЕНЯ З ВИРСКИМА ЗАЄДНЇЦАМИ,

Драґана Милошевич, с.р.

Надпомнуце:

У тих «Службених новинох АПВ» ше нє обявює Окремну часц, у складзе зоз членом 5. пасус 2. Покраїнскей 
скупштинскей одлуки о обявйованю предписаньох и других актох («Службени новини АПВ», число 54/14, 29/17 
и 12/18).
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ОБЩА ЧАСЦ

ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАРИЯТ ЗА КУЛТУРУ, ЯВНЕ 
ИНФОРМОВАНЄ И ОДНОШЕНЯ З ВИРСКИМА 

ЗАЄДНЇЦАМИ

1165. Правилнїк о поступку нукашнього алармованя у По-
країнским секретарияту за културу, явне информо-
ванє и одношеня з вирскима заєднїцами.

ОКРЕМНА ЧАСЦ

ПОКРАЇНСКА ВЛАДА

1166. Ришенє о даваню согласносци на Вименки и допол-
нєня Рочней програми дїлованя Явного подприємства 
за просторне и урбанистичне планованє и проєкто-
ванє «Завод за урбанизем Войводини» Нови Сад, за 
2022. рок; 

1167. Ришенє о даваню согласносци на Вименки и допол-
нєня Финансийного плану Покраїнского заводу за за-
щиту природи за 2022. рок; 

1168. Ришенє о даваню согласносци на Вименки и допол-
нєня Финансийного плану Театралного музею Войво-
дини за 2022. рок; 

1169. Ришенє о даваню согласносци на Вименки и до-
полнєнє Финансийного плану Центру за фамелийне 
змесценє и усвоєнє Нови Сад за 2022. рок; 

1170. Ришенє о даваню согласносци на Вименку Финан-
сийного плану Центру за фамелийне змесценє и 
усвоєнє Суботица за 2022. рок; 

1171. Ришенє о даваню согласносци на Вименки и допол-
нєня Финансийного плану Педаґоґийного заводу Во-
йводини за 2022. рок; 

1172. Ришенє о даваню согласносци на Вименки Програ-
ми роботи Педаґоґийного заводу Войводини за 2022. 
рок; 

1173. Ришенє о даваню согласносци на Штредньорочну 
дїловну стратеґию розвою ЯП «Войводиналєси», Пе-
троварадин за период 2022-2026. рок; 

1174. Ришенє о даваню согласносци на Штредньорочни 
план дїловней стратеґиї и развою ЯВП «Води Войво-
дини», Нови Сад за период од 2022. по 2024. рок; 

1175. Ришенє о даваню согласносци на Вименки и допол-
нєня Рочней програми дїлованя ЯВП «Води Войводи-
ни» за 2022. рок; 

1176. Ришенє о преставаню роботи на положеню окончова-
теля длужносци помоцнїка покраїнского секретара за 
урбанизем и защиту животного штредку;

1177. Ришенє о поставеню окончователя длужносци помо-
цнїка покраїнского секретара за урбанизем и защиту 
животного штредку; 

1178. Ришенє о поставеню окончователя длужносци помо-
цнїка покраїнского секретара за урбанизем и защиту 
животного штредку; 

1179. Ришенє о преставаню мандата окончователя длуж-
носци директора Явного подприємства за просторне 
и урбанистичне планованє и проєктованє «Завод за 
урбанизем Войводини» Нови Сад;

1180. Ришенє о менованю окончователя длужносци дирек-
тора Явного подприємства за просторне и урбани-
стичне планованє и проєктованє «Завод за урбанизем 
Войводини» Нови Сад;

1181. Ришенє о розришеню од длужносци окончователя 
длужносци директора Едукативного центру за обучо-
ванє у професионалних и роботних схопносцох, Нови 
Сад;

1182. Ришенє о менованю окончователя длужносци дирек-
тора Едукативного центру за обучованє у професио-
налних и роботних схопносцох; 

1183. Ришенє о розришеню предсидателя Надпатраюцого 
одбору Центру за фамелийне змесценє и усвоєнє Су-
ботица;

1184. Ришенє о менованю предсидателя Надпатраюцого од-
бору Центру за фамелийне змесценє и усвоєнє Субо-
тица;

1185. Ришенє о хаснованю средствох стаємней буджетней 
резерви, число: 401-304/2022-03;

1186. Ришенє о хаснованю средствох чечуцей буджетней 
резерви, число: 401-73/2022-144;

1187. Ришенє о хаснованю средствох чечуцей буджетней 
резерви, число: 401-73/2022-145;

1188. Ришенє о хаснованю средствох чечуцей буджетней 
резерви, число: 401-73/2022-147;

1189. Ришенє о хаснованю средствох чечуцей буджетней 
резерви, число: 401-73/2022-148.

ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАРИЯТ ЗА ОБРАЗОВАНЄ, 
ПРЕДПИСАНЯ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНИ 
МЕНШИНИ – НАЦИОНАЛНИ ЗАЄДНЇЦИ

1190. Ришенє о одобреню видац и хасновац преклад учеб-
нїка Биолоґия 3, за трецу класу ґимназиї природ-
но-математичного напряму, хтори написани на мадяр-
ским язику и писме;

1191. Ришенє о одобреню видац и хасновац учебнїцки ком-
плет Словацки язик 3, за трецу класу основней школи, 
хтори написани на словацким язику и писме.

ОГЛАСНА ЧАСЦ

ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАРИЯТ ЗА УРБАНИЗЕМ И 
ЗАЩИТУ ЖИВОТНОГО ШТРЕДКУ

1192. Конкурс за додзельованє безповратних средствох 
з буджету Автономней покраїни Войводини у 2022. 
року за софинансованє виробку планскей документа-
циї. 
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