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На основу члана 31. алинеја 2 и 5, а у вези с чланом 27. тачка 1. 
Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 
број: 20/14) и члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, број: 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 
24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/13-УС, 98/13-УС и 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), Скупштина Аутономне по-
крајине Војводине, на седници одржаној 04. октобра 2022. године, 
донела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „ВЕТРОГОН“ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНА СРБОБРАН И БЕЧЕЈ 

Члан 1.

Приступа се изради Просторног плана подручја посебне наме-
не за изградњу ветроелектране „Ветрогон“ на територији општи-
на Србобран и Бечеј (у даљем тексту: Просторни план).

Члан 2.

Утврђује се оквирна граница обухвата Просторног плана, а 
коначна граница обухвата Просторног плана дефинисаће се На-
цртом Просторног плана.

Подручје обухваћено оквирном границом Просторног плана, 
обухвата целе катастарске општине Србобрaн, Бечеј и Радиче-
вић.

Површина подручја обухваћеног оквирном грaницом обухвата 
Просторног плана износи окo 457,00 km2.

Оквирна граница Просторног плана дата је на графичком при-
казу, који чини саставни део ове Одлуке.

Члан 3.

Услови и смернице од значаја за израду Просторног плана, 
садржани су у планским документима вишег реда: Просторном 
плану Републике Србије од 2010. до 2020. године који чини сас-
тавни део Закона о Просторном плану Републике Србије од 2010. 
до 2020. године („Службени гласник РС“, број 88/10) и Регио-

налном просторном плану Аутономне покрајине Војводине који 
чини саставни део Одлуке о доношењу Регионалног просторног 
плана Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 
број 22/11), као и осталим развојним и стратешким документима, 
међу којима је најважнија Стратегија развоја енергетике РС до 
2025. са пројекцијама до 2030. године („Службени гласник РС“, 
број 101/15).

У наредном планском периоду потребно је стимулисати раз-
вој и коришћење обновљивих извора енергије (ОИЕ), чиме ће се 
знатно утицати на побољшање животног стандарда и заштиту и 
очување природне и животне средине. 

Веће коришћење ОИЕ утицаће на мање угрожавање животне 
средине, већу могућност ангажовања домаћег капитала, подсти-
цај развоју малих предузећа.

Плански документи од значаја за израду Просторног плана 
су: Просторни план подручја посебне намене инфраструктур-
ног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија 
север до рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљ-
не регулације („Службени лист АПВ“, број 14/15); Просторни 
план подруја посебне намене мултифункционалног еколошког 
коридора Тисе („Службени лист АПВ“ број 14/15); Просторни 
план подручја посебне намене магистралног гасовода граница 
Бугарске – граница Мађарске („Службени лист РС“ број 52/18) и 
Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута 
Е-75 Суботица–Београд (Батајница) („Службени лист РС“ број 
69/10, 143/14 и 81/15).

Просторни план ће бити заснован на планској, студијској, тех-
ничкој и другој документацији као резултатима досадашњих ис-
траживања.

За израду Просторног плана користиће се топографске и ка-
тастарско-топографске подлоге, дигитални катастарски планови 
и дигитални орто фото планови, као и друге подлоге за које се 
укаже да су неопходне за израду Просторног плана. 

Члан 4.

Планирање, коришћење, уређење и заштита простора у обух-
вату Просторног плана засниваће се на принципима заштите 
животне средине и одрживог коришћења подручја, заштите 
природних ресусрса и добара, биодиверзитета читавог подручја, 
заштите здравља људи.
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Члан 5.

Визија и циљ израде Просторног плана је стварање планског 
основа за изградњу ветрогенераторског постројења „Ветро-
гон“, обезбеђивање капацитета инфраструктуре за предмет-
но подручје, дефинисање земљишта јавне намене, уређење и 
заштита предметног простора, утврђивање могућности и огра-
ничења за изградњу планираних садржаја, дефинисање начина 
и техничких карактеристика прикључења на електроенергет-
ски систем.

Члан 6.

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите просто-
ра у обухвату Просторног плана:

- минималне интервенције у простору у смислу даље де-
градације предметног подручја,

- заштита и примена еколошких принципа у пројектовању 
и изградњи.

Структуру основних намена простора и коришћења земљишта 
у обухвату Просторног плана чине: пољопривредно земљиште, 
земљиште намењено за комплекс за ветрогенераторско поље, 
комплекс трансформаторског и разводног постројења и сао-
браћајног прикључка.

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и 
заштите планског подручја обухвата утврђивање правила 
уређења и грађења ветрогенераторског постројења за произ-
водњу електричне енергије снаге око 450 MW, постављања из-
међу 55 и 75 ветротурбина јединичне снаге између 6 MW и 8 
MW, максималне висине турбине са елисом у горњем положају 
270 m, изградње трафостанице 400 kV и прикључног далековода 
400 kV, на територији катастарских општина Србобран, Бечеј и 
Радичевић.

Планом ће се предвидети изградња и реконструкција путне 
инфраструктуре у обухвату Плана, за потребе транспорта, из-
градње и одржавања ветроелектане и изградња приступног пута 
до планиране трафостанице 400 kV.

Дефинисаће се трасе и капацитети мреже инфраструктуре 
неопходне за функционисање предметног ветрогенераторског 
постројења( трафостаница 400 kV, прикључни далековод 400 kV 
до места прикључења на преносни систем и високонапонски ка-
блови у функцији ветроелектране). Место прикључења на пре-
носни систем дефинисаће се кроз Студију прикључења, однос-
но Техничке услове које ће издати оператор преносног система 
ЕМС а.д.

Члан 7.

Ефективан рок за израду Нацрта Просторног плана је 90 (де-
ведесет) радних дана од дана достављања Обрађивачу Извештаја 
о обављеном раном јавном увиду Просторног плана, адекватних 
катастарско-топографских планова, достављања податка и доку-
ментације који су од значаја за израду Просторног плана и Из-
вештаја о стратешкој процени утицаја и неопходних услова од 
овлашћених органа, организација и предузећа који су од значаја 
за израду Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени 
утицаја.

Члан 8.

Средства за израду Просторног плана обезбеђује Ветрогон Доо 
Београд-Врачар, Ресавска број 31, Београд.

Члан 9.

Нацрт Просторног плана биће изложен на јавни увид у трајању 
од 30 дана у општинама Србобран и Бечеј и у Покрајинском се-
кретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад.

Члан 10.

Саставни део ове Одлуке је Одлука о изради стратешке про-
цене утицаја Просторног плана подручја посебне намене за из-
градњу ветроелектране „Ветрогон“ на територији општина Ср-
бобран и Бечеј на животну средину.

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана под-
ручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Ветрогон“ на 
територији општина Србобран и Бечеј на животну средину је сас-
тавни део Документационе основе Просторног плана.

Члан 11.

Носилац израде Просторног плана је Покрајински секретаријат 
за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, Булевар Ми-
хајла Пупина број 16.

Члан 12.

Обрађивач Просторног плана је Јавно предузеће за просторно 
и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам 
Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III.

Члан 13.

Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени 
да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и 
изградњу објеката у фази израде плана, дужни су да по захтеву 
носиоца израде планског документа, у року од 15 дана од дана 
пријема захтева, доставе све тражене податке, без накнаде. Из-
узетно, може се поступити у року од 30 дана од дана пријема за-
хтева, уз образложење надлежног органа односно организације за 
непоступање у наведеном року.

Члан 14.

Просторни план биће сачињен у 8 (осам) примерка у аналог-
ном и 8 (осам) примерака у дигиталном облику. Просторни план 
ће се чувати потписан у аналогној и у дигиталној форми, и то: 
у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
(један примерак), у Скупштини АП Војводине (један примерак), 
у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне 
средине (два примерка), у општини Србобран (један примерак), у 
општини Бечеј (један примерак), код Инвеститора (један приме-
рак) и у архиви Обрађивача (један примерак). 

Члан 15.

Ова Покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број: 35-3/2022-01
Нови Сад, 04. октобар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНE АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.
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1234.

На основу члана 31. алинеја 2 у вези с чланом 27. тачка 5. али-
неја 4 Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ”, број 20/14) и члана 41а. став 3. Закона о заштити природе 
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16, 
95/18 – др. закон и 71/21), а по прибављеној сагласности Минис-
тарства заштите животне средине број: 353-02-415/2020-04 од 12. 
маја 2022. године, Скупштина Аутономне покрајине Војводине, 
на седници одржаној 04. октобра 2022. године, доноси

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ

„СТРАТИГРАФСКИ ПРОФИЛ ФИЛИЈАЛА БЕОЧИН”

Члан 1.

Проглашава се подручје које се налази на северном и северо-
западном делу копа „Филијала” – Северно поље, заштићеним 
подручјем од покрајинског значаја, односно II категорије, као 
Споменик природе „Стратиграфски профил Филијала Беочин” (у 
даљем тексту: СП „Стратиграфски профил Филијала Беочин”). 

Члан 2.

СП „Стратиграфски профил Филијала Беочин” ставља се под 
заштиту ради остваривања циљева очувања:

1. стратиграфских јединица, које представљају еталон за 
сва накнадна упоређења истих или сличних стратиграф-
ских јединица; 

2. локалитета јединствених геолошких, седиментолошких, 
палеогеографских и палеонтолошких карактеристика;

3. једног од најзначајних објеката геонаслеђа Војводине;
4. локалитета са остацима ретког фосилног материјала; 
5. контакта између седимената различите стратиграфске 

припадности (профил панонских и горњопонтских се-
димената).

Члан 3.

СП „Стратиграфски профил Филијала Беочин” налази се на 
северним падинама Фрушке горе, ближе њеном подножју, изнад 
десне обале Дунава, на територији катастарске општине Беочин, 
општина Беочин.

Подручје СП „Стратиграфски профил Филијала Беочин” обух-
вата површину од 4,13 ha, од чега је 2,52 ha у приватном влас-
ништву, док 1,61 ha представља јавну својину. 

На подручју СП „Стратиграфски профил Филијала Беочин” 
установљава се само режим заштите III степена.

Опис граница и графички приказ СП „Стратиграфски профил 
Филијала Беочин” дати су у Прилогу који је одштампан уз ову 
одлуку и чини њен саставни део.

Члан 4.

Циљеви заштите из члана 2. ове одлуке реализују се путем 
мера очувања и унапређивања:

1. Планско уклањање жбунасте вегетације и обурваног ма-
теријала, посебно у доњим деловима профила, ради омо-
гућивања несметаних палеонтолошких истраживања не-
огених седимената дуж профила;
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2. Сузбијање инвазивних врста, нарочито багрема (Robinia 
pseudoacacia) и киселог дрвета (Ailanthus altissima) као 
саставни део активности управљача и свих корисника 
простора; 

3. Извођење геолошких истражних радова којима се не ре-
мети морфологија профила и терена око њега.

Члан 5.

На подручју СП „Стратиграфски профил Филијала Беочин” 
забрањено је:

1. Извођење експлоатације цементних лапораца за грађе-
винску индустрију на формираним етажама;

2. Извођење грађевинских, водопривредних и других радо-
ва који могу нарушити постојеће стање профила;

3. Депоновање и складиштење јаловине, комуналног, ин-
дустријског и другог отпада и вишкова земље са откопа;

4. Формирање депонија отпада;
5. Промена постојеће морфологије и угрожавање било које 

етаже стратиграфског профила Филијала (поткопавање, 
засецање, стварање позајмишта и друго);

6. Изградња индустријских, инфраструктурних, привред-
них и других објеката чији рад и постојање могу изазва-
ти неповољне промене на заштићеном подручју;

7. Промена немена површине, изузев промена које проис-
тичу из програмских докумената управљача;

8. Узимање фосилног материјала с профила, осим за потре-
бе научних истраживања;

9. Сви радови којима се могу нарушити естетске и амбијен-
талне вредности заштићеног простора и погоршати ка-
рактеристике његове примарне вредности.

Члан 6.

За све дозвољене радове на простору СП „Стратиграфски про-
фил Филијала Беочин”, у складу с планским актима, морају се 
прибавити услови покрајинскoг органа надлежног за послове 
заштите животне средине.

Члан 7.

Забране и ограничења прописана овом одлуком не односе се на 
активности и радове Војске Србије, који се реализују за потребе 
одбране земље.

Члан 8.

СП „Стратиграфски профил Филијала Беочин” поверава се на 
управљање компанији „Lafarge - BFC”, Беочин (у даљем тексту: 
Управљач).

Управљач је дужан нарочито да: чува заштићено подручје и 
спроводи прописане режиме заштите; унапређује и промовише 
заштићено подручје; доноси план управљања и акт о унутрашњем 
реду и чуварској служби утврђен актом о заштити; обележи 
заштићено подручје, границе и режиме заштите у складу с по-
себним правилником о начину обележавања; осигура неометано 
одвијање природних процеса и одрживог коришћења заштићеног 
подручја; даје сагласност за обављање научних истраживања, 
извођење истражних радова, снимање филмова, постављање 
привремених oбjeката на површинама у заштићеном подручју и 
даје друга одобрења у складу са овим законом и правилником о 
унутрашњем реду и чуварској служби; обезбеди надзор над спро-
вођењем услова и мера заштите природе; прати кретање и ак-
тивности посетилаца и обезбеђује обучене водиче за туристичке 
посете; води евиденције о природним вредностима и о томе дос-
тавља податке Заводу; води евиденцију о људским активностима, 
делатностима и процесима који представљају фактор угрожа-
вања и оштећења заштићеног подручја и о томе доставља подат-
ке Заводу и Министарству; води евиденцију о непокретностима 
с подацима значајним за управљање заштићеним подручјем; у 
сарадњи с републичком и покрајинском инспекцијом и органи-
ма безбедности, спречава све активности и делатности које су 

у супротности са актом о заштити и које представљају фактор 
угрожавања и девастације заштићеног подручја; врши и друге 
послове утврђене законом и актом о заштити.

Ако управљач вршењем послова утврди да је учињен прекршај 
или постоји основана сумња да је учињено кривично дело или 
привредни преступ, овлашћен је и дужан да поднесе одговарајућу 
пријаву или захтев за покретање прекршајног поступка.

Уколико се у поступку надзора над радом, стручног и инспек-
цијског надзора утврди да управљач не извршава обавезе уста-
новљене актом о проглашењу, управљање заштићеним подручјем 
се одузима и поверава другом управљачу.

Члан 9.

Очување, унапређивање, одрживо коришћење и приказивање 
природних и других вредности СП „Стратиграфски профил Фи-
лијала Беочин” спроводи се према Плану управљања који управљач 
доноси за период од десет година (у даљем тексту: План управљања).

План управљања из става 1. овога члана садржи нарочито: 

1. Приказ главних природних и створених вредности, као и 
природних ресурса;

2. Оцену стања животне средине заштићеног подручја;
3. Преглед конкретних активности, делатности и процеса који 

представљају фактор угрожавања заштићеног подручја;
4. Дугорочне циљеве заштите, очувања и унапређивања и 

одрживог развоја;
5. Анализу и оцену услова за остваривање тих циљева;
6. Приоритетне активности и мере на заштити, одржавању, 

праћењу стања и унапређивању природних и створених 
вредности;

7. Приоритетне задатке научноистраживачког и образовног 
рада;

8. Планиране активности на одрживом коришћењу природ-
них вредности, развоју и уређењу простора;

9. Просторну идентификацију планских намена и режима 
коришћења земљишта;

10.  Активности на промоцији вредности заштићеног под-
ручја;

11. Студијску (истраживачку), програмску, планску и 
пројектну документацију потребну за спровођење циље-
ва и активности;

12. Облике сарадње и партнерства с локалним ста-
новништвом и другим власницима и корисницима не-
покретности;

13. Активности и мере на спровођењу плана с динамиком и 
субјектима реализације плана управљања и начин оцене 
успешности његове примене;

14. Финансијска средства и друге материјалне претпоставке 
за извршавање поверених послова у управљању заштиће-
ним подручјем и начин њиховог обезбеђења.

На план управљања из става 1. овог члана, сагласност даје по-
крајински орган надлежан за послове заштите животне средине 
по претходно прибављеном мишљењу Покрајинског завода за 
заштиту природе.

План управљања Управљач ће донети и доставити покрајин-
ском органу управе надлежном за послове заштите животне сре-
дине најкасније у року од десет месеци од дана ступања на снагу 
ове одлуке. 

Управљач је дужан да анализира спровођење Плана управљања 
и остварене резултате и, по потреби, изврши његову ревизију.

Члан 10.

План управљања из члана 9. ове одлуке остварује се годишњим 
програмима управљања које ће Управљач донети и доставити по-
крајинском органу управе надлежном за послове заштите животне 
средине на сагласност с прибављеним водним актима у складу с 
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прописима у водопривреди. До доношења Плана управљања, Уп-
рављач ће годишњи програм управљања донети и доставити на 
сагласност у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Годишњи програм управљања из става 1. овог члана садржи 
нарочито: сажет приказ природних и других вредности заштиће-
ног подручја, циљева заштите и одрживог коришћења могућ-
ности и ограничења за њихово остваривање; детаљан приказ 
годишњих задатака односно послова на чувању, одржавању, уна-
пређивању, приказивању и одрживом коришћењу заштићеног 
подручја за потребе науке, образовања, рекреације и туризма и 
укупног социоекономског развоја; приказ конкретних послова на 
изради и доношењу управљачких документа, првенствено Плана 
управљања, правилника о унутрашњем реду и чуварској служби 
и акта о накнади за коришћење заштићеног подручја; приказ за-
датака на обележавању заштићеног подручја, заснивању инфор-
мационог система и противпожарној заштити; приказ субјеката 
и организационих и материјалних услова за извршење програма, 
висине и извора потребних финансијских средстава.

Извештај о остваривању годишњег програма управљања за 
претходну годину управљач доставља покрајинском органу на-
длежном за заштиту животне средине до 15. децембра текуће го-
дине, годишњи програм управљања за наредну годину управљач 
доставља покрајинском органу надлежном за заштиту животне 
средине до 15. новембра текуће године, а извештај о остваривању 
плана управљања из става 1. овога члана најкасније 60 дана пре 
истека периода за који је план донет.

О предлогу плана управљања заштићеним подручјем упра-
вљач је дужан да обавести јавност. 

Обавештење јавности подразумева јавни увид у предложени план.

Јавни увид организује и спроводи управљач заштићеног под-
ручја и траје 30 дана.

Члан 11.

Управљач је дужан да обезбеди унутрашњи ред и чување 
заштићеног подручја у складу с Правилником о унутрашњем 
реду и чуварској служби, који доноси уз сагласност покрајинског 
органа управе надлежног за послове заштите животне средине у 
року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Актом из става 1. овог члана утврђују се правила за спровођење 
прописаног режима заштите, а нарочито: начин понашања посе-
тилаца и других корисника при кретању, боравку и обављању 
послова на заштићеном подручју; начин обављања делатности 
при коришћењу природних ресурса и простора за изградњу обје-
ката; места, површине и објекти у којима се због очувања дивљих 
биљака и животиња и других вредности ограничава кретање или 
забрањује и ограничава обављање одређених радњи, као и трајање 
тих мера; врсте дивљих биљака и животиња чије је коришћење, од-
носно брање, сакупљање и излов ограничено, као и начин и услови 
обављања тих радњи; услови заштите приликом обављања науч-
них истраживања и образовних активности; места и услови за од-
лагање отпада; начин одржавања уредности и чистоће заштићеног 
подручја; поступак издавања сагласности и других аката корисни-
цима од стране управљача; начин и организација чуварске службе, 
чувања заштићеног природног добра, опрема и средства неопход-
на за чување и одржавање; начин спровођења превентивних мера 
заштите од пожара, других елементарних непогода и удеса.

Правила одређена актом из става 1. овога члана и друге нео-
пходне информације за спровођење режима заштите, управљач 
је дужан да јавно огласи и на погодан начин учини доступним 
посетиоцима и корисницима. 

Члан 12.

Финансирање СП „Стратиграфски профил Филијала Беочин” 
обезбеђује се из прихода остварених обављањем делатности и 
управљања заштићеним подручјем, од накнаде за коришћење 

заштићеног подручја, средстава обезбеђених за реализацију про-
грама, планова и пројеката у области заштите природе, из буџета 
Аутономне покрајине Војводине, донација, поклона, помоћи и из 
других извора у складу са законом.

Члан 13.

Управљач је дужан да у року од 60 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке изврши упис делатности управљања заштићеним под-
ручјем у складу с прописима који уређују класификацију делатности.

Члан 14.

Управљач ће у року од шест месеци од дана ступања на сна-
гу ове одлуке извршити идентификацију граница заштићеног 
природног добра на терену и њихово обележавање на прописани 
начин, у сарадњи с Републичким геодетским заводом и Покрајин-
ским заводом за заштиту природе.

Управљач је дужан да у року предвиђеном у Плану управљања 
заснује дигиталну базу података односно географски информа-
циони систем о природним и створеним вредностима, непокрет-
ностима, активностима и другим подацима од значаја за упра-
вљање СП „Стратиграфски профил Филијала Беочин”.

Члан 15.

Планови изградње и уређења простора, планови, програми и ос-
нове из области шумарства, ловства, водопривреде, пољопривреде и 
туризма и други програми и планови који се односе на коришћење 
природних ресурса и простора у СП „Стратиграфски профил Фи-
лијала Беочин”, усагласиће се с Просторним планом Републике Ср-
бије, Регионалним просторним планом Аутономне покрајине Војво-
дине, овом одлуком и планом управљања из члана 9. ове Одлуке.

Члан 16.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”. 

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број: 501-1/2022-01
Нови Сад, 04. октобар 2022. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Дамир Зобеница, с.р.

Прилог 1: 

ОПИС ГРАНИЦА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА СПOМЕ-
НИКА ПРИРОДЕ „СТРАТИГРАФСКИ ПРОФИЛ ФИЛИЈА-
ЛА БЕОЧИН” 

Природно добро се налази у Општини Беочин, катастарска 
општина Беочин. 

Почетна тачка описа је тромеђа парцела 2255, 2254 и 2268/1. Гра-
ница добра иде према североистоку, пратећи јужну ивицу парце-
ле 2254, лагано скреће ка истоку и долази до тромеђе с парцелама 
2257 и 2258. Од ове тачке, граница иде благо североисточно, међ-
ном линијом парцела 2257 и 2258, до међне тачке с парцелом 2174/2. 
Од ове тачке, граница пресеца парцелу 2174/2, према тачки тромеђе 
парцела 2174, 2176 и 2174/1, оштро се ломи ка северу и источном 
ивицом долази до северне тачке парцеле 2174/2, потом се слама се-
верном ивицом ове парцеле и прелази на северну ивицу парцеле 
2257, идући према западу. Граница иде западно, северном ивицом 
парцела 2254, 2253, 2252, 2250, 2249 и 2268/2. Пратећи међну ли-
нију парцела 3924 и 2268/2, у дужини од 132 м, западно, граница се 
оштро слама ка југозападу и пресеца парцелу 2268/2, идући према 
тачки тромеђе парцела 2276, 2268/1 и 2268/2. Од ове тачке, граница 
иде лагано ка југу, низ западну ивицу парцела 2269, 2270 и 2271. 
Код тромеђе парцела 2271, 2275 и 2273, граница се оштро ломи ка 
североистоку, пресеца парцеле 2270 и 2268/1 пролазећи кроз тачке 
А1 – А5. и долази до почетне тачке описа.
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Прилог 2. 

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ГРАНИЦА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА СПOМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТРАТИГРАФСКИ ПРОФИЛ 
ФИЛИЈАЛА БЕОЧИН”



Страна 1452 - Брoj 42 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 4. октобар 2022.

1235.

На основу члана 31. алинеја 2 у вези с чланом 27. тачка 5. али-
неја 4 Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ”, број: 20/14) и члана 41а став 3. Закона о заштити природе 
(„Службени гласник РС”, број: 36/09, 88/10 и 91/10 – исправка, 
14/16, 95/18 и 71/21), а по прибављеној сагласности Министарства 
заштите животне средине, број: 353-02-372/2022-04, од 19. маја 
2022. године, Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на 
седници одржаној 04. октобра 2022. године, доноси

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ

О ЗАШТИТИ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА 
„КАРАШ–НЕРА”

Члан 1.

У Покрајинској скупштинској одлуци о заштити Предела изу-
зетних одлика „Караш–Нера” („Службени лист АПВ”, бр. 14/2015 
и 54/2018), у члану 7. став 1. речи: „Јавном комуналном предузећу 
,Белоцрквански комуналац ,̓ Бела Црква” замењују се речима: 
„Друштвеном јавном услужном предузећу ,Белоцркванска језе-
раʼ Бела Црква”.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број: 32-1/2022-01
Нови Сад, 04. октобар 2022. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Дамир Зобеница, с.р.

1236.

На основу члана 31. алинеја 2. и 5. Статута Аутономне по-
крајине Војводине („Службени лист АПВ” број: 20/14) и члана 
13. Законa o подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), уз 
претходну сагласност Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде број: 320-00-03188/2022-09 од 28. мартa 2022.  
године Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници 
одржаној 04. октобра 2022. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ 

О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

У 2022. ГОДИНИ

Члан 1.

У Покрајинској скупштинској одлуци о Програму подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног раз-
воја  за територију Аутономне покрајине Војводине у 2022. го-
дини („Сл.лист АПВ“ број 54/21), у Програму, у тачки 2.6. мера 
„Развој техничко - технолошких, примењених, развојних и ино-
вативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју“,  шифра 
мере 305 подтачкa 2.6.1. „Образложење“, мења се и гласи:

„Овом мером ће се обезбедити бесповратна средства за подрш-
ку унапређењу система креирања и преноса знања кроз развој 
техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних 
пројеката у пољопривреди и руралном развоју.

Прихватљиви трошкови:

1) Трошкови ангажовања радне снаге (накнаде за рад)

Трошкови ангажовања радне снаге (накнаде за рад) морају се 
навести за сваког учесника на пројекту појединачно (укључујући 
и техничке послове).

Накнада за рад руководиоца је максимум 100% бруто плате на-
учног саветника у Т6/А6 категорији, према класификацији истра-
живача за актуелни пројектни циклус Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја.

2) Путни трошкови

Ако је у програму јасно прецизирано колика територија ће се 
обићи и колико пута и јасно назначена километража путни трош-
кови се обрачунавају максимум као: 30% цене горива х пређени 
пут.

Ако је немогуће предвидети све објекте који се морају обићи 
и километражу онда се висина ових трошкова процењује према 
врсти пројекта, односно ако теренски рад доминира дозвољавају 
се већи путни трошкови.

3) Трошкови израде публикација

Признаје се трошак ако је јасно наведен тип публикације, ти-
раж, број страна, жељени квалитет штампе.

4) Трошкови организовања семинара/обука

Признају се специфицирани и добро образложени трошкови 
организовања и одржавања семинара/обука.

5) Набавка опреме за унапређење научно – истраживач-
ког рада

Признају се трошкови набавке опреме која се користи у лабора-
торијама и на огледним пољима у циљу унапређења научно – ис-
траживачког рада у области пољопривредне производње. 

Планирана финансијска средства морају бити дефинисана по 
фазама и активностима и имати јасно наглашену цену за сваку 
фазу и активност реализације.

Члан 2.

Ова покрајинска скупштинска одлука ступа даном објављи-
вања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број: 3-1/2022-01
Нови Сад, 04. октобар 2022. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Дамир Зобеница, с.р.
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1237.

На основу чл. 31. став 1. алинеја 13. и 49. став 5. Статута Ауто-
номне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/2014 
) и члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Ауто-
номне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 28/2014), 
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржа-
ној 04. октобра 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА

ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.

Владимиру Галићу престаје функција покрајинског секретара 
за урбанизам и заштиту животне средине, са 04. октобром 2022. 
године, због поднете оставке.

Члан 2.

Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број: 020-27/2022-01
Нови Сад, 04. октобар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

1238.

На основу чл. 31. став 1. алинеја 13 и 49. став 5. Статута Ауто-
номне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/2014 
) и члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Ауто-
номне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 28/2014), 
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржа-
ној 04. октобра 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ЧЛАНА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 
И ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА 

ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ
И ШУМАРСТВО

Члан 1.

Чедомиру Божићу престаје мандат члана Покрајинске владе 
и покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство, са 04. октобром 2022. године, због поднете оставке.

Члан 2.

Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 020-28/2022-01
Нови Сад, 04. октобар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

1239.

На основу члана 31. став 1. алинеја 13 Статута Аутономне 
покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/2014 
) и члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини 
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 
28/2014), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници 
одржаној 04. октобра 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА

ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Члан 1.

Владимир Галић, бира се за покрајинског секретара за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Члан 2.

Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине 
Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број: 020-30/2022-01
Нови Сад, 04. октобар 2022. година

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

1240.

На основу члана 31. став 1. алинеја 13 Статута Аутономне 
покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/2014 
) и члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини 
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 
28/2014), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници 
одржаној 04. октобра 2022. године, донела је

ПОСЕБНИ ДЕО
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ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 

И ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.

Немања Ерцег, бира се за члана Покрајинске владе и 
покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине.

Члан 2.

Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине 
Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број: 020-29/2022-01
Нови Сад, 04. октобар 2022. година

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

1241.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 5. Покрајинске скупштинске 
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које 
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 4. октобра 2022. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Му-
зеја Војводине за 2022. годину, које је усвојио Управни одбор Му-
зеја Војводине, на 8. седници, одржаној 16. септембра 2022. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-11/2022-99
Нови Сад, 4. октобар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1242.

На основу члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 5. Покрајинске скупштинске 
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које 
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 4. октобра 2022. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Музеја 
Војводине за 2022. годину, које је усвојио Управни одбор Музеја 
Војводине, на 8. седници одржаној 16. септембра 2022. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-29/2022-50
Нови Сад, 4. октобар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1243.

На основу члана 32. тачка 6, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске 
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које 
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 4. октобра 2022. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана По-
крајинског завода за заштиту споменика културе за 2022. годину, 
које је усвојио Управни одбор Покрајинског завода за заштиту спо-
меника културе, на 14. седници одржаној 15. септембра 2022. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-9/2022-74
Нови Сад, 4. октобар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1244.

На основу чланa 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број:  37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 4. 
октобра 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Спомен-збирке Павла Бељанског за 2022. годину, које је усвојио 
Управни одбор Спомен-збирке Павла Бељанског, на седници одр-
жаној 20. септембра 2022. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-14/2022-68
Нови Сад, 4. октобар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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1245.

На основу члана 19. став 2. и 3. Покрајинске скупштинске од-
луке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022.годину 
(„Службени лист АПВ”, број: 54/21, 7/22 и 37/22), као и чл. 35. и 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 4. октобра 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити по заврш-
ном рачуну за 2021. годину, број: 64-VIII/2022, коју је донела 
Скупштина ДОО „Пословни инкубатор Суботица – Szabadkai 
Üzleti Inkubátor – Business Incubator Subotica”, 12. августа 2022. 
године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-70/2022
Нови Сад, 4. октобар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1246.

На основу члана 3. став 2. и члана 5. Одлуке о оснивању Инфор-
мативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију 
(„Службени лист АПВ”, број: 14/09, 39/13 и 31/22), чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 4. октобра 2022. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Измене Финансијског плана Информа-
тивног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 
2022. годину, којe је донео Управни одбор Информативног центра 
за пословну стандардизацију и сертификацију, на седници одр-
жаној 12. септембра 2022. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-24/2022
Нови Сад, 4. октобар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1247.

На основу члана 3. став 2. и члана 5. Одлуке о оснивању Инфор-
мативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију 
(„Службени лист АПВ”, број: 14/09, 39/13 и 31/22), као и чл. 35. и 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 4. октобра 2022. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Измене Програма рада Информативног 
центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2022. 
годину, које је донео Управни одбор Информативног центра за 
пословну стандардизацију и сертификацију, на седници одржаној 
12. септембра 2022. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-1/2022
Нови Сад, 4. октобар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1248.

На основу члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра 
за пословну стандардизацију и сертификацију („Службени лист 
АПВ”, број: 14/09, 39/13 и 31/22), као и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14) , Покрајинска влада, на седници одржаној 
4. октобра 2022. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Правилник o унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места Информативног центра за пословну 
стандардизацију и сертификацију, број: I-О-19-1/2022, који је донео 
вршилац дужности директора Информативног центра за пословну 
стандардизацију и сертификацију, 25. августа 2022. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 021-37/2022
Нови Сад, 4. октобар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1249.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног 
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови 
Сад („Службени лист АПВ”, број: 13/10 и 5/11), као и чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 4. октобра 2022. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност  на Измене Финансијског плана Едукативног 
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови 
Сад за 2022. годину, које је усвојио Управни одбор Едукативног 
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови 
Сад, на седници одржаној 13. септембра 2022. године. 
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-25/2022
Нови Сад, 4. октобар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1250.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног 
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови 
Сад („Службени лист АПВ”, број: 13/10 и 5/11), као и чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 4. октобра 2022. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Измене Годишњег Програма рада Едука-
тивног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, 
Нови Сад за 2022. годину, које је донео Управни одбор Едукати-
вног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, 
Нови Сад, на седници одржаној 13. септембра 2022. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-2/2022
Нови Сад, 4. октобар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1251.

На основу члана 36. став 1. тачка 12. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда), 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),  

Р Е Ш Е Њ E

I

Миленку Tодићу, дипломираном инжењеру пољопривреде из 
Сремске Митровице, п р е с т а ј е  дужност директора Дома уче-
ника средњих школа Сремска Митровица, због истека мандата.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-625/2022
Нови Сад, 4. октобар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1252.

На основу члана 36. став 1. тачка 12. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број: 99/09, Одлука Уставног суда РС – 67/12), члана 32. став 
1. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), а 
у вези с чланом 54. Закона о ученичком и студентском стандар-
ду („Службени гласник РС”, број: 18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и 
10/19), Покрајинска влада, на седници одржаној 4. октобра  2022. 
године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ E

I

Миленко Тодић, дипломирани инжењер пољопривреде из 
Сремске Миторвице, и м е н у ј е  се за директора Дома ученика 
средњих школа Сремска Митровица, на период од четири го-
дине. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-609/2022
Нови Сад, 4. октобар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1253.

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 скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 4. октобра 2022. 
године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 06 Покрајински секретаријат за образовање, 
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, 
Програм 2003 Основно образовање, Програмска активност 1006 
Модернизација инфраструктуре основних школа, функционална 
класификација 910 Предшколско и основно образовање, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4631 
Текући трансфери осталим нивоима власти, износ од 5.557.617,20 
динара (словима: пет милиона пет стотина педесет седам хиљада 
шесто седамнаест динара и 20/100), због недовољно планираних 
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. 
овог решења. 
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Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 5.557.617,20 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – на-
ционалне заједнице, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из 
тачке 1. овог решења, усмериће се Основној школи „Милош Црњан-
ски” у Жабљу за финансирање извођења молерско-фарбарских ра-
дова на објекту старе зграде школе и извођењу молерско-фарбар-
ских радова и керамичарских радова на објекту нове зграде школе.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секратаријат за образовање, прописе, уп-
раву и националне мањине – националне заједнице и Покрајин-
ски секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секратаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – национал-
не заједнице 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: 401-73/2022-154
Нови Сад, 4. октобар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1254.

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), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 4. октобра 2022. године, д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, 
јавно информисање и односе с верским заједницама, Глава 0701 
Индиректни корисници у области културе, Програм 1203 Јачање 
културне продукције и уметничког стваралаштва, Програмска 
активност 1006 Подршка раду установа у области стваралаштва, 
функционална класификација 820 Услуге културе, извор финан-
сирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економскa кла-
сификацијa 421 Стални трошкови, односно 4216 Закуп имовине 
и опреме, износ од 3.024.000,00 динара (словима: три милиона 
двадесет четири хиљаде динара и 00/100), а због непланираних 
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. 
овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 3.024.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по 
основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и рас-
пореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, 
усмериће се Културном центру Војводине „Милош Црњански”, Нови 
Сад, а намењено је за финансирање приказа издавачке продукције 
Војводине у последње три године на 65. Сајму књига у Београду.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат 
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног 
акта, уколико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-155
Нови Сад, 4. октобар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1255.

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 скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 4. октобра 2022. 
године,   д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, 
јавно информисање и односе с верским заједницама, Глава 0701 
Индиректни корисници у области културе, Програм 1203 Јачање 
културне продукције и уметничког стваралаштва, Програмска 
активност 1006 Подршка раду установа у области стваралашт-
ва, функционална класификација 820 Услуге културе, извор фи-
нансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економскa 
класификацијa 424 Специјализоване услуге, односно 4249 Остале 
специјализоване услуге, износ од 1.250.000,00 динара (словима: 
један милион две стотине педесет хиљада динара и 00/100), а због 
непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене 
из тачке 2. овог решења. 
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Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 1.250.000,000 динара, а периодично право потрошње – квота 
– увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. 
овог решења, усмериће се Културном центру Војводине „Милош 
Црњански”, Нови Сад, а намењено је за финансирање одржавања 
Triangle Festivala (3FEST), међународног фестивала савременог 
театра, у сарадњи са Удружењем Лабораторија за позоришне екс-
перименте.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат 
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног 
акта, уколико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-156
Нови Сад, 4. октобар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1256.

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 скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 4. октобра  2022. 
године,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
11 Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегио-
налну сарадњу и локалну самоуправу, Програм 0608 Систем ло-
калне самоуправе, Програмска активност 1003 Подршка развоју 
локалне самоуправе, функционална класификација 180 Трансфери 
општег карактера између различитих нивоа власти, извор финан-
сирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Капитални 
трансфери осталим нивоима власти, 500.000,00 динара (словима: 
пет стотина хиљада динара и 00/100) због непланираних средстава 
за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

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

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну са-
моуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. 
овог решења, усмериће Граду Новом Саду, за финансирање израде 
Техничке документације уређења рекреативног спортског терена, 
који се налази уз Средњу машинску школу у Новом Саду.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежнос-
ти, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну само-
управу 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: 401-73/2022-157
Нови Сад, 4. октобар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1257.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник Репу-
блике Србије”, број 99/09), чл. 15. и 35а. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Службени лист Аутономне по-
крајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 
66/20 и 38/21) а у вези с чланом 124. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Србије”, број 24/11), д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ЉИЉАНЕ КОВАЧЕ-
ВИЋ, дипломиране андрагошкиње из Зрењанина на дужност 
директорке Центра за социјални рад „Нова Црња“ у Новој Црњи.

II

Ово решење  објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Број: 022-674/2022
Нови Сад, 23. септембар 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

1258.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
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крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СТАРЕ БАРЕ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Старе Баре“ установљено на територији Градa Ки-
киндe, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство, број 104-324-285/2012-05 од 26.03.2012. 
године („Службени лист АПВ“ број 9/12) даје се на газдовање 
Ловачком удружењу „Старе Баре“ из Сајанa и то на период од 10 
година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Старе Баре“ из Сајанa у 
складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Број: 104-324-332/2022-07-1 
Нови Сад, 02.09.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

1259.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-

крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ШУЈМОШ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Шујмош“ установљено на територији општине Чока, 
Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство, број 104-324-286/2012-05 од 26.03.2012. године 
(„Службени лист АПВ“ број 9/12) даје се на газдовање Ловачком 
удружењу „Падеј“ из Падеја и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Падеј“ из Падеја у скла-
ду са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Број: 104-324-308/2022-07-1 
Нови Сад, 02.09.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.
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1260.

На основу члана 3. Правилника o додели буџетских средстава 
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине - националне заједнице за финансирање и су-
финансирање модернизације инфраструктуре установа основног 
и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда на те-
риторији 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) доноси:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ КОНКУРСА

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ 
ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ПОТРЕБЕ УСТАНОВА ОСНОВНОГ 
И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊA И ВАСПИТАЊА 

НА ТЕРИТОРИЈИ
AУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ЗА 2022. ГОДИНУ
број: 128-454-450/2022-04 који је објављен 14.09.2022. године  и 

28.09.2022. године

Овом Одлуком, у Конкурсу за  финансирање и суфинансирање 
израде техничке документације за потребе установа основног и 
средњег образовања и васпитања на територији Аутономне по-
крајине Војводине за 2022. године број: 128-454-450/2022-04, 
који је објављен 14.09.2022. године у дневним новинама ‚‘АЛО‘‘ 
и ‚‘Службеном листу АПВ‘‘ бр. 39/22 и 28.09.2022 године  у днев-
ним новинама ‚‘АЛО‘‘ и „Службеном листу АПВ“ бр. 41/22 мења 
се укупан износ средстава и  сада  гласи:

“ Конкурс се расписује на износ средстава обезбеђених По-
крајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне по-
крајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, бр. 
54/21, 7/22 и 37/22) за финансирање израде техничке докумен-
тације за потребе установа основног и средњег образовањa и 
васпитања на територији Аутономне покрајине Војводине од  
30.000.000,00 динара и то: на нивоу основног образовања и вас-
питања 25.000.000,00 динара, а на нивоу средњег образовања и 
васпитања 5.000.000,00 динара. “

Покрајински секретар
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)

1261.

На основу члана 11. раздео 13, члана 22, 22, 24. став 4. члана 25, 
26. и 27. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне по-
крајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, број 
54/2021, 7/2022 и 37/2022), члана 2. став 1. тачка 1. алинеја 3. и члан 
5. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за 
финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката 
у области високог образовања студентског стандарда и научноистра-
живачке делатности у Аутономној покрајини Војводини („Службени 

лист АПВ“ број 9/2021) и члана 3. Правилника о критеријумима за до-
делу средстава за даровите студенте установама високог образовања 
чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина (142-451-2997/2022-
02 од 27. септембра 2022. године), Покрајински секретаријат за висо-
ко образовање и научноистраживачку делатност расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

ЗА ДАРОВИТЕ СТУДЕНТЕ УСТАНОВАМА
ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ЗА 2022. ГОДИНУ

1.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-
траживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат) у складу 
с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне по-
крајине Војводине за 2022. годину, обезбедиће средства устано-
вама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина 
Војводина за рад с даровитим студентима односно обезбедити 
материјалну накнаду даровитим студентима од стране Секре-
таријата заједно с надокнадом коју обезбеђују приватне компа-
није. За ове намене одобрена су средства у укупном износу од 
2.000.000,00 динара. Реализација финансијских обавеза вршиће 
се у складу с ликвидним могућностима буџета Аутономне по-
крајине Војводине за 2022. годину. 

2.

Средства се расподељују за даровите студенте установа висо-
ког образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина. 
Висина средстава која обезбеђује Секретаријат јесте 15.000,00 
динара бруто, месечно, по студенту. Износ средстава који обез-
беђује компанија и који је специфициран међусобним уговором 
између студента и приватне компаније треба да буде додатних 
најмање 5.000,00 динара бруто, месечно, по студенту. Секрета-
ријат ће пренети средства Установи у износу од десет месечних 
исплата у складу с приливом средстава у буџет АП Војводине.

3.

Право учешћа на јавном конкурсу имају установе високог об-
разовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина. Право 
аплицирања за ова средства код Установа имају даровити студен-
ти, а који испуњавају следеће услове:

1) да су уписани први пут у текућој школској години на сту-
дије првог или другог степена, чије се школовање финан-
сира из буџета; 

2) да имају држављанство Републике Србије; 
3) да нису губили ниједну годину током студија, уз макси-

малну ефикасност током студирања; 
4) да нису корисници студентских стипендија од стране на-

длежних министарстава, надлежних покрајинских орга-
на управе, локалних самоуправа и других институција, 
фондова и фондација; 

5) да имају пребивалиште на територији Аутономне по-
крајине Војводине.

OGLASNI DEO
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4.

На конкурс се могу пријавити студенти од  II до V (и VI) годи-
не основних студија и студенти другог степена студија који нису 
у радном односу, односно који су одмах по завршетку основних 
студија наставили студије другог степена.

Студент-кандидат подноси документацију Установи, а устано-
ва прилаже обједињену документацију за све пријављене студен-
те (највише седам по једној приватној компанији) Секретаријату. 
Комплетна документација треба да садржи следеће:

1) ПРИЈАВУ (Образац бр. 7);
2) УВЕРЕЊЕ о уписаној школској години и статусу на од-

говарајућој години студија;
3) Уверење о оствареној просечној оцени положених испи-

та односно постигнутом успеху и броју остварених 
ЕСПБ, закључно са завршетком претходне школске го-
дине;

4) Потписан УГОВОР између кандидата (студента) и при-
ватне компаније о суфинансирању или стипендирању 
студента од стране компаније, обављању праксе и запо-
шљавању након завршетка студија;

5) Изјаву кандидата (студента) да није корисник других 
стипендија;

6) Штампане податке са електронске личне карте;

Кандидат који је студент на студијама другог степена, поред 
горе наведених докумената, подноси и следећа документа:

7) Фотокопију уверења о дипломирању на основним сту-
дијама;

8) Доказ да није у радном односу – извод из евиденције не-
запослених лица Националне службе за запошљавање 
или потврду надлежног органа којом се потврђује да сту-
дент није у радном односу.

5.

Пријаве с потребном документацијом подносе се на адресу: 
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистра-
живачку делатност, 21108 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.

Kонкурс је отворен од 5. до 25. oктобра 2022. године.

Конкурс се објављује у „Службеном листу АПВ”, у једном од 
јавних гласила које покрива целу територију Аутономне покраји-
не Војводине и на интернет страници Секретаријата.

О додели средстава одлучује покрајински секретар високо об-
разовање и научноистраживачку делатност на предлог Комисије 
за спровођење конкурса, која разматра пристигле пријаве. Секре-
таријат може по потреби затражити додатну документацију или 
информације. 

Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити 
подносиоце пријава. 

Неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене пријаве, 
пријаве поднете од стране неовлашћених лица и пријаве које нису 
предмет Конкурса, неће се разматрати. 

Контакт особа за додатне информације: 

др Жељка Бојанић, телефон 021/457-984,
е-mail: Zeljka.Bojanic@vojvodina.gov.rs.



Страна 1462 - Брoj 42 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 4. октобар 2022.

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ Д.o.o. Мађар Со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр. 1,

Текст огласа, са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Д.о.о. Мађар Со Кфт, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021 487 44 27

Штампа: Д.о.о. Мађар Со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад. Телефони; редакција 064 805 5142, 
Служба претплате: 021 557 304, Огласно оделење: 021 456 832, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs

ОПШТИ ДЕО

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

1233. Покрајинска скупштинска одлука о изради Прос-
торног плана подручја посебне намене за изградњу 
ветроелектране „Ветрогон“ на територији општина 
Србобран и Бечеј;

1234. Покрајинска скупштинска одлука о заштити споме-
ника природе „Стратиграфски профил Филијала Бе-
очин“;

1235. Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајин-
ске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних 
одлика „Караш-Нера“;

1236. Покрајинска скупштинска одлука о измени По-
крајинске скупштинске одлуке о Програму подршке 
за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за територију Аутономне покрајине 
Војводине у 2022. години;

 ПОСЕБНИ ДЕО

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

1237. Одлука о престанку функције покрајинског секретара 
за урбанизам и заштиту животне средине;

1238. Одлука о престанку мандата члана Покрајинске вла-
де и покрајинског секретара за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство;

1239. Одлука о избору покрајинског секретара за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство;

1240. Одлука о избору члана Покрајинске владе и покрајин-
ског секретара за урбанизам и заштиту животне сре-
дине;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1241. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Музеја Војводине за 2022. годи-
ну 

1242. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Музеја Војводине за 2022. годину

1243. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту 
споменика културе за 2022. годину 

1244. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Спомен-збирке Павла Бељанског 
за 2022. годину 

1245. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели 
добити ДОО „Пословни инкубатор Суботица“ по за-
вршном рачуну за 2021. годину 

1246. Решење о давању сагласности на Измене Финансијс-
ког плана Информативног центра за пословну стан-
дардизацију и сертификацију за 2022. годину 

1247. Решење о давању сагласности на Измене Програма 
рада Информативног центра за пословну стандарди-
зацију и сертификацију за 2022. годину

1248. Решење о давању сагласности на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места Информативног центра за пословну стандарди-
зацију и сертификацију 

1249. Решење о давању сагласности на Измене Финансијс-
ког плана Едукативног центра за обуке у професионал-
ним и радним вештинама Нови Сад за 2022. годину 

1250. Решење о давању сагласности на Измене Годишњег 
програма рада Едукативног центра за обуке у профе-
сионалним и радним вештинама Нови Сад за 2022. 
годину 

1251. Решење о престанку дужности директора Дома уче-
ника средњих школа Сремска Митровица

1252. Решење о именовању директора Дома ученика 
средњих школа Сремска Митровица 

1253. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-154 

1254. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-155 

1255. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-156 

1256. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-157 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

1257. Решење о давању сагласности за именовање дирек-
торке Центра за социјални рад „Нова Црња“ у Новој 
Црњи;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

1258. Решење о давању ловишта „Старе Баре“ на газдо-
вање;

1259. Решење о давању ловишта „Шујмош“ на газдовање;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1260. Одлука о измени конкурса за финансирање и суфи-
нансирање израде техничке документације за потребе 
установа основног и средњег образовања и васпи-
тања на територији Аутономне покрајине Војводине 
за 2022. годину 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ

1261. Јавни конкурс за доделу средстава за даровите сту-
денте установама високог образовања чији је оснивач 
Аутономна покрајина Војводина за 2022. годину.
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