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ЦИЉ

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину (‚‘Службени
лист АПВ‘‘, број: 54/2021, 7/2022 и 37/2022 – ребаланс) и члана 43.
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (‚‘Службени лист АПВ‘‘, брoј: 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016,
29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) Покрајински секретар доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ
АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ
КОМУНИКАЦИЈА
И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА
ЗА 2022. ГОДИНУ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката из
области електронских комуникација и информационог друштва (у
даљем тексту: Правилник), прописују се: циљ, намена средстава, Јавни конкурс за доделу средстава, право учешћа на Kонкурсу, обавезна
документација, висина доделе средстава, поступање са пријавама,
начин одлучивања, критеријуми за доделу средстава, закључивање
уговора, начин праћењa извршавања уговора и друга питања од значаја за реализацију Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава
локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање
пројеката из области електронских комуникација и информационог
друштва за 2022. годину (у даљем тексту: Јавни конкурс).
Средстава су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину
(‚‚Службени лист АПВ‘‘, број: 54/2021, 7/2022 и 37/2022 – ребаланс
) у оквиру Програма 0703–Телекомуникације и информационо
друштво, Прогрaмска активност 1001–Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва, Функционална класификалција 460-комуникације, Економска класификација 4632–Капитални трансфери осталим нивоима власти, извор
финансирања: 01 02-Општи приходи и примања буџета-накнаде
и други приходи по посебним законима и 13 02-Нераспоређени
вишак прихода и примања из ранијих година–накнаде и други
приходи остварени по посебним законима као наменски приходи.

Члан 2.
Циљ Јавног конкурса је подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва у локалним самоуправама на територији
АП Војводине, чији је степен развијености у распону 60% до 80% и мање
од 60% републичког просека , у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе.
НАМЕНА
Члан 3.
Бесповратна средства која се додељују могу се користити за
финансирање реализације следећих пројеката:
1. Успостављање хотспот локација у локалним самоуправама у АП Војводини које ће грађанима омогућити слободан приступ интернету
Хотпост локација у смислу овог конкурса је: главни трг, шеталиште, парк, простор аутобуске и железничке станице, јавни
простор испред општинске управе, здравствене установе, јавна
плажа, јавна туристичка локација, јавна места од истoријског и
културног значаја и друге значајне локације. Средства су опредељена са циљем да омогуће грађанима коришћење једне или
више хотспот локација за јавни бесплатан приступ интернету.
Локална самоуправа је дужна да уз пријаву на Јавни конкурс
достави идејни или главни пројекат, као и да обезбеди све неопходне услове и сагласности за успостављање хотспот локација. Бесповратна средства се могу користити искључиво за успостављање хотспот локација. Локална самоуправа је дужна да
успостављене локације одржава у функционалном стању.
2. Увођење система видеонадзора у васпитно-образовним установама у циљу повећања безбедности предшколаца, ученика и наставно-образовног особља, као и
заштите објеката (БЕЗБЕДНА УСТАНОВА)
Систем видеонадзора по овој тачки је могуће имплементирати у
све установе васпитно-образовног карактера (предшколске установе, средње школе и основне школе) са циљем повећања безбедности
предшколаца, ученика и наставно и васпитно образовног особља.
Локална самоуправа је дужна да уз пријаву на Јавни конкурс достави идејни или главни пројекат, сагласност установе за реализацију
пројекта као и да омогући успостављање надзорног центра у установи.
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ВИСИНА ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Члан 4.
Подносилац захтева може поднети пријаву по свим тачкама
Јавног конкурса:
1. За успостављање хотспот локација тражена средства не
могу бити већа од 150.000,00 динара по хотспот локацији.
Локалне самоуправе могу да конкуришу за највише пет
хотспот локација.
2. За Увођење система видеонадзора у васпитно-образовним установама у циљу повећања безбедности предшколаца, ученика и наставно-образовног особља, као и
заштите објеката (БЕЗБЕДНА УСТАНОВА) не могу
бити већа од 500.000,00 динара по установи.
Локалне самоуправе могу конкурисати за највише три
установе.
Локалне самоуправе по свим тачкама Јавног конкурса могу да
захтевају максималан износ од 1.500.000,00 динара.
Пoкрајински секретаријат за привреду и туризам додељује
бесповратна средства по предмеру и предрачуну из пројектно-техничке документације.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Члан 5.
Бесповратна средства се додељују на основу Јавног конкурса
за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са
територије АП Војводине за финансирање пројеката из области
електронских комуникација и информационог друштва.
Текст Јавног конкурса се објављује у ‚‘Службеном листу АП
Војводине‘‘ и на интернет страници Секретаријата www.spriv.
vojvodina.gov.rs, као и у једном од дневних гласила које се дистрибуира на целој територији АП Војводине.
Члан 6.
Обавезни елементи Јавног конкурса су:
- назив акта на основу ког се расписује;
- висина укупних средстава предвиђених за доделу по Јавном конкурсу;
- намена средстава;
- право и услови за учешће на Јавном конкурсу;
- начин и рок за подношење пријаве на Јавни конкурс;
- критеријуми за оцену пријава;
- обавезна документација која се подноси на Јавни конкурс и
- други подаци од значаја.
ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Члан 7.
Право учешћа на Јавном конкурсу имају локалне самоуправе
са територије Аутономне покрајине Војводине, чији је степен
развијености у распону 60% до 80% и мање од 60% републичког
просека, у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе
развијености региона и јединица локалне самоуправе.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ
КОНКУРС
Члан 8.
На Јавни конкурс се обавезно подноси следећа документација:
1. Попуњена, потписана и печатом оверена пријава за
учешће на Јавном конкурсу (образац 01);
2. Идејни пројекат или главни пројекат са предмером и
предрачуном;

9. новембар 2022.

3. Попуњена, потписана и печатом оверена изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза према Секретаријату, по основу раније потписаних уговора, чији
је рок за реализацију истекао (образац 02);
4. Уверење (оригинал или фотокопијa оверена код надлежног органа за оверу или издато у електронском облику са дигиталним потписом ) не старије од 30 дана пре
објављивања Јавног конкурса - Пореске управе Министраства финансија РС о измирењу доспелих обавеза јавних прихода (пореза и доприноса);
5. Сагласност образовне установе за реализацију пројекта
за тачку 2. из члана 3. Правилника.
6. Одлука надлежног органа локалне самоуправе о реализацији предложених пројеката.
Секретаријат задржава право да текстом Јавног конкурса тражи додатну обавезну документацију.
Документација поднета на Јавни конкурс не враћа се.
Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према
потреби, затражи додатну документацију и информације.
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Члан 9.
Пријаве на Јавни конкурс се подносе искључиво на пријавним
обрасцима који су саставни део Јавног конкурса и који се могу преузети на сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са прописаном документацијом достављају у затвореној коверти на следећу 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 ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2022.
ГОДИНУ“ поштом или лично преко писарнице покрајинских органа (на наведену адресу) у времену од 900 до 1400 часова.
Рок за подношење пријава не може бити краћи од 15 дана од
дана објављивања Јавног конкурса у дневном гласилу и на интернет страници Секретаријата.
ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 10.
Покрајински секретар решењем образује посебну Комисију за
спровођење Јавног конкурса (у даљем тексту: Комисија).
Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секретаријату, а могу бити ангажовани и екстерни стручњаци из области
за коју је расписан Јавни конкурс или друга лица која нису радно
ангажованa у Секретаријату.
Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са радом и одлучивањем Комисије, односно
спровођењем Јавног конкурса.
У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан Комисије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове Комисије
и да се изузме из даљег рада Комисије.
У зависности од броја пристиглих пријава на Јавни конкурс,
покрајински секретар ће на предлог председника Комисије, из
редова запослених одредити особе за евидентирање и контролу
формалне исправности пријава.
По потреби, на предлог Комисије, покрајински секретар може
наложити да се изврши додатна контрола усаглашености података из конкурсне пријаве и достављене документације са чињеничним стањем на лицу места код учесника на Јавном конкурсу,
о чему ће се сачинити извештај / записник.

9. новембар 2022.
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Покрајински секретар разматра предлоге Комисије и доноси
Одлуку о додели бесповратних средстава корисницима (у даљем
тексту: Одлуку). Одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.

3. непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, пријаве које су непотписане, са непопуњеним рубрикама, пријаве ручно попуњене, пријаве послате факсом или електронском поштом (e-mail), пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу, без одговарајућих обавезних попуњених података у пријави, које садрже неразумљиве и нечитке податке и слично), пријаве уз које није приложена
потребна, тражена документација;
4. пријаве подносилаца који су користили средства Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, а у уговореном року нису испунили уговорне обавезе према
Секретаријату за привреду и туризам.

Одлука се објављује на интернет презентацији Секретаријата
www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Одлуке.
Члан 11.
Неће се разматрати:
1. Неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након
истека рока предвиђеног у Јавном конкурсу)1;
2. недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису предвиђени конкурсом, односно оне које се не односе на конкурсом
предвиђене намене);
1 Благовременом се сматра пријава предата најкасније на дан истека
рока непосредно на писарници покрајинских органа управе или која је
најкасније истог дана послата препорученом поштом Секретаријату, а што
се види из печата или потврде поште или сличног достављача.

РЕДНИ
БРОЈ

1.

2.

3.

4.
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Члан 12.
Приликом доношења одлуке о додели средстава крајњим корисницима, врши се разматрање пристиглих пријава, уз примену
следећих критеријума:
БРОЈ
БОДОВА

КРИТЕРИЈУМИ

Број реализованих пројекта од стране локалне самоуправе у области
информационо-комуникационих технологија у задње три године

Досадашње коришћење средстава

Значај пројекта за локалну самоуправу

Утицај пројекта на привредни, туристички или образовно-васпитни
развој локалне самоуправе

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Члан 13.
Одлуком о додели средстава утврдиће се појединачни износи
средстава по кориснику.
На основу Одлуке о додели средстава закључиће се уговор између Секретаријата и корисника средстава којим ће се регулисати
међусобна права и обавезе.
Учесник Јавног конкурса коме се Одлуком одобре средства (у
даљем тексту: Корисник средстава), пре закључења уговора Секретаријату доставља изјаву:
• о давању сагласности на одобрени износ средства.
ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
Члан 14.
Корисник средстава дужан је да:
- код свих јавних публикација наведе да је у субвенционисању издатака пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва средства учествовала АП Војводина, Покрајински секретаријат за привреду
и туризам;
- омогући мониторинг од стране Секретаријата током 12
месеци од потписивања уговора;
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- омогући буџетској инспекцији несметану контролу наменског и законитог коришћења средстава.
ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРА
Члан 15.
Корисник средстава је обавезан да Секретаријату поднесе наративни-описни и финансијски извештај, са приложеном пратећом документацијом о реализацији пројекта о наменском и законитом утрошку средстава у року утврђеним Уговором за реализацију пројекта.
Финансијски извештај мора да садржи доказе о утрошеним средствима, са комплетном документацијом којом се оправдава наменско и законито коришћење добијених средстава, потребних за реализацију пројекта (документацију о спроведеном поступку јавних
набавки, изводе из Управе за трезор, фактуре, уговоре, окончане ситуације, извештај стручног надзора, документ о техничком пријему објекта и друго) овереном од стране овлашћених лица. Локална
самоуправа је дужна да у оквиру финансијског извештаја достави
комплетну документацију у складу са Законом о јавним набавкама.
За реализацију активности локална самоуправа је у обавези да
поштују све одредбе Закона о јавним набавкама и одредбе Закона
о планирању и изградњи, као и да обезбеде стручни надзор над
извођењем радова. Сву документацију о реализованим активностима локалне самоуправе су дужне да доставе Покрајинском секретаријату за привреду и туризам по завршетку радова у форми
наративно-финансијског извештаја.

Страна 1554 - Брoj 47

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

9. новембар 2022.

Секретаријат као давалац средстава задржава право да од Корисника средстава, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

дини (у даљем тексту: Правилник) уређују се циљеви, услови,
намена, поступак доделе бесповратних средстава, као и други
битни елементи од значаја за доделу бесповратних средстава.

Стање на терену може да се проверава и током 12 месеци од
дана потписивања уговора, а контролу спроводи овлашћено лице
Секретаријата или комисија образована решењем покрајинског
секретара за вршење мониторинга.

Циљ
Члан 2.

Средства из буџета АП Војводине која су предмет уговора,
подлежу контроли примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава, коју обавља служба буџетске инспекције АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем
тексту: Секретаријат) додељује бесповратна средства туристичким организацијама локалних самоуправа на територији АП
Војводине у циљу јачања њихових капацитета кроз финасирање
стручне праксе и јачање техничке опремљености.

РАЧУНАЊЕ РОКОВА

Конкурс за доделу средстава

Члан 16.

Члан 3.

Рок одрeђeн у данима почињe тeћи првог дана послe дана или догађаја
од кога сe рок рачуна, а завршава сe истeком послeдњeг дана рока2.

Средства су намењена туристичким организацијама локалних
самоуправа на територији Аутономне покрајине Војводине и додељују се најмање једном годишње на основу јавног конкурса (у
даљем тексту: Конкурс).

Ако послeдњи дан рока пада у дан када јe законом одрeђeно да
сe нe ради, као послeдњи дан рока рачуна сe слeдeћи радни дан.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ3
Члан 17.
Даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник
за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије
АП Војводине за финансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2021. годину број: 144-401-8741/202102 од 03. новембра 2021. године („Службени лист АПВ“ бр. 46/2021).
Члан 18.
Правилник ступа на снагу даном објаве у „Службеном листу
АП Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ
БРОЈ: 144-401-7098/2022-02
ДАТУМ: 09.11.2022. године

Обавезни елементи Конкурса су: назив акта на основу ког се
расписује, намена средстава, висина укупних средстава, износ
средстава према намени, период реализације активности, право
и услови учешћа на Конкурсу, начин и рок за подношење пријава
на Конкурс, критеријуми и мерила за оцену пријава, обавезна документација која се подноси уз пријаву, као и други подаци који
су важни за спровођење Конкурса односно утврђивање квалификованости подносиоца пријаве на Конкурс.
Текст Конкурса се објављује у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине” и на интернет страници Секретаријата
www.spriv.vojvodina.gov.rs, као и у једном од дневних гласила који
се дистрибуира на територији АП Војводине.
Рок за пријављивање на Конкурс не може бити краћи од 8 дана
од дана објављивања Конкурса.
Намена средстава
Члан 4.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Ненад Иванишевић

1376.
На основу чланова 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14
‒ др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), и Покрајинског акционог
плана запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2022.
годину („Службени лист АПВ“, број 11/2022), Покрајински секретаријат за привреду и туризам, доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ТУРИСТИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА
ТУРИСТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
У 2022. ГОДИНИ
БРОЈ: 144-401-7088/2022-03
Опште одредбе
Члан 1.
Правилником о додели бесповратних средстава туристичким
организацијама локалних самоуправа на територији АП Војводине за јачање капацитета туристичких организација у 2022. го2 Рачунање рокова почиње од дана објављивања Јавног конкурса у једном од денвних гласила и на интернет страници Секретаријата.
3 Напомена: Сви генерички неутрални термини написани у мушком
роду обухватају исте појмове у женском роду.

Бесповратна средства су намењена за подршку туристичким
организацијама локалних самоуправа на територији АП Војводине за:
А) јачање људских (стручних) капацитета туристичких организација кроз финансирање стручне праксе лица која се налазе
на евиденцији Националне службе за запошљавање;
Средства за намену из овог члана под А) додељују се на име исплате новчане накнаде за незапосленa лица са високом стручном
спремом, која се налазе на евиденцији Националне службе са територије АПВ, за обављање стручне праксе у трајању од 12 месеци.
Под исплатом из претходног става сматра се: исплата износа
новчане накнаде у којој су укључени путни трошкови лица на
стручној пракси, као и обрачун и уплата доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
Б) јачање техничких капацитета туристичких организација
кроз набавку рачунарске опреме.
Средства за намену из овог члана под Б) се додељују за набавку
рачунарске опреме, и то за десктоп рачунаре, преносне рачунаре,
штампаче, на основу предрачуна/понуде/предуговора са добављачем.
Право учешћа на Конкурсу
Члан 5.
Право учешћа на Конкурсу имају туристичке организације локалних самоуправа на територији АП Војводине уписанe у надлежни регистар као јавне службе, односно којима је оснивач
локална самоуправа.

9. новембар 2022.
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Туристичка организација (у даљем тексту: подносилац пријаве) може поднети једну пријаву за једну или за oбе намене из
члана 4. овог правилника.
Услови учешћа на Конкурсу
Члан 6.
Подносилац пријаве учествује на Конкурсу под следећим условима:
• да је уписан у надлежни регистар као јавна служба односно да му је оснивач локална самоуправа;
• да није користио средства по другом основу за исту намену;
• да нема неиспуњених уговорних обавеза према Секретаријату;
• да има кадровске и просторне капацитете за стручно оспособљавање за намену из члана 4 под А);
• да подносилац пријаве и добављач рачунарске опреме
за намену из члана 4. под Б) нису повезана лица у складу са законом.
Осим наведених услова, Конкурсом могу бити дефинисани и
други услови.
Потребна документација за Конкурс
Члан 7.
Обавезна документација која се подноси на Конкурс:
• Попуњен и потписан образац пријаве на Конкурс; (преузима се на интернет стратници Секретаријата www.
spriv.vojvodina.gov.rs )
• Акт о упису у надлежни регистар (фотокопија)
• Оснивачки акт (фотокопија)
• Подаци о лицу које ће обављати стручну праксу и доказ
да је лице незапослено (Уверење о незапослености) и доказ о стеченом звању за намену из члана 4. под А).
• Предрачуни и/или предуговори за набавку рачунарске
опреме за намену из члана 4. под Б)
• Изјава под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу Подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава, о тачности података наведених
у пријави на Конкурс, о сагласности на коришћење датих података, о непостојању неизмирених обавеза према
Секретаријату, да се по неком другом основу не користе бесповратна средства за исту намену, да има кадровске и просторне капацитете за стручно оспособљавање,
да Подносилац пријаве и добављач рачунарске опреме
нису повезана лица у складу са законом (изјава се преузима на интернет страници Секретаријата www.spriv.
vojvodina.gov.rs).
Подносилац пријаве може доставити и додатну документацију за
коју процени да је од значаја за критеријуме за доделу Средстава.
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Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према
потреби, затражи додатну документацију и информације.
Пријаве са приложеном документацијом се након спроведеног
Конкурса не враћају.
Поред наведене документације, Конкурсом може бити дефинисана и друга документација.
Поступање с пријавама
Члан 8.
Покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту:
Покрајински секретар) решењем образује Комисију за преглед
пријава, оцењивање и израду предлога за доделу средстава (у
даљем тексту: Комисија).
Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секретаријату, а могу бити ангажовани и стручњаци из области за коју је
расписан Конкурс.
Пристигле пријаве са приложеном документацијом обрађује
Комисија.
Чланови Комисије дужни су да потпишу Изјаву о одсуству сукоба интереса.
Веродостојност података Комисија утврђује на основу поднете
документације и изјаве коју потписује одговорно лице Подносиоца пријаве.
По потреби, на предлог Комисије, Покрајински секретар може
наложити да се изврши додатна контрола усаглашености података из конкурсне пријаве и достављене документације са чињеничним стањем на лицу места код учесника на Конкурсу, о чему
ће се сачинити извештај /записник.
Секретаријат проверава испуњеност општих услова Конкурса
и сачињава листу поднетих пријава.
Секретаријат ће одбацити пријаве на Конкурс које су:
• неблаговремене;
• недопуштене (пријаве поднете од стране неовлашћених
лица и субјеката који нису предвиђени Конкурсом и који
су супротни одредбама Правилника и Конкурса(;
• непотпуне и неразумљиве (пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, које су непотписане, без одговарајућих обавезних попуњених података, послате факсом или електронском поштом - e-mail, које нису поднете на одговарајућем обрасцу, које садрже неразумљиве и
нечитке податке и слично).

Страна 1556 - Брoj 47

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

9. новембар 2022.

Критеријуми за доделу средстава
Члан 9.
Приликом одлучивања о одобравању Средстава, у обзир ће се узимати следећи критеријуми:
Бр.

КРИТЕРИЈУМ

БОДОВИ

Степен развијености ЛС
1

2

• од 80 одсто до 100 одсто републичког просека
• 60 одсто до 80 одсто републичког просека
• мање од 60 одсто републичког просека

5
10
15

Коришћење средстава Секретаријата у периоду од две године које претходе години објављивања Конкурса

да

не

5

15

Година оснивања Туристичке организације
3

• 2020. година и раније
• 2021. година
• 2022. година

5
10
15

Високо образовање лица које ће обављати стручну праксу
4

5
6

• у обиму 180 ЕСПБ
• у обиму 240 ЕСПБ

10
15

Значај описа послова које ће обављати лице на стручној пракси за туристичку привреду ЈЛС

5-15

Значај рачунарске опреме која се набавља за ТО

5-15

Поред наведених критеријума, Конкурсом могу бити дефинисани и други критеријуми.
Поступак доделе бесповратних средстава и одлучивање

Обавезе корисника Средстава

Члан 10.

Члан 13.

Комисија оцењује пријаве на основу критеријума из члана 9.
овог правилника и сачињава извештај и предлог одлуке и упућује
га Покрајинском секретару на одлучивање.
Покрајински секретар разматра извештај и предлог Комисије
и доноси Одлуку о додели средстава (у даљем тексту: Одлука).
Одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.
Корисник средстава је дужан да у року од три дана након доношења Одлуке достави потписану и оверену Изјаву о давању
сагласности на одобрени износ средстава.
Одлука о додели средстава корисницима објављује се на званичној интернет адреси Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs
Уговор о додели и коришћењу бесповратних средстава
Члан 11.
На основу Одлуке, са Корисником средстава закључиће се уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.
Начин исплате средстава
Члан 12.
Исплата бесповратних средстава се може вршити пре реализације активности.
Исплата Средстава се врши у складу са динамиком прилива
средстава у Буџет.

Корисник се обавезује да:
• одобрена Средства користи искључиво наменски;
• са ангажованим лицем на стручној пракси закључи уговор о стручном оспособљавању у трајању од 12 месеци
и достави Секретаријату један примерак уговора;
• Секретаријату месечно доставља доказ/извештај о присуству на раду ангажованог лица на стручној пракси;
• ангажованом лицу изда потврду о обављеној стручној
пракси;
• обезбеди услове за безбедан и здрав рад у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду;
• Секретаријату достави наративни извештај и копију
потврде о обављеној стучној пракси, најкасније до
31.12.2023. године;
• реализује набавку рачунарске опреме за коју су одобрена бесповратна средства до 31.12.2022 .године и достави Секретаријату извештај о наменски утрошеним средствима за ову намену најкасније до 15.01.2023. године.
Извештај мора да садржи наративни део (основни подаци о реализованим активностима, оправданост активности, резултати активности, фотографије набављене
опреме и финансијски део и то: доказе о утрошеним
средствима рачуне, е - фактуре, изводе из Управе за трезор, уговоре и другу финансијску документацију оверену од стране овлашћених лица);
• обавести Секретаријат о свакој промени која је од утицаја на реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка те промене;
• без одлагања обавести Секретаријат о свим околностима које угрожавају или онемогућавају наменски утрошак
средстава;

9. новембар 2022.
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• омогући буџетској инспекцији несметану контролу наменског и законитог коришћења Средстава, која подлежу
контроли примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења
Средстава, коју обавља буџетска инспекција Аутономне
покрајине Војводине;
• омогући Секретаријату мониторинг над спровођењем
уговорне обавезе;
• у свим јавним публикацијама, приликом објављивања
о активностима, мерама и програмима који се финансирају по Конкурсу, наведу да је у његовом суфинансирању учествовала Аутономна покрајина Војводина –
Покрајински секретаријат за привреду и туризам.
Праћење извршења уговора
Члан 14.
Административну контролу Извештаја спроводи Секретаријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја с
приложеним документима.
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Покрајински секретар може решењем да образује посебну
комисију састављену из редова запослених у Секретаријату и
из редова стручњака, ради непосредне контроле реализације
пројекта.
Завршна одредба
Члан 15.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA
ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
Број:144-401-7088/2022-03
Датум: 03.11.2022. године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
др Ненад Иванишевић

ПОСЕБНИ ДЕО
1377.
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 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 123/21 - др. закон), као и чл.
35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 9. новембра 2022. године, д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
Недељку Ковачевићу, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу, 19. новембра 2022. године, престаје рад на
положају, протеком времена на које је постављен.

56. ст. 1. и 4. 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 123/21 – др. закон), као и чл.
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 9. новембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊE
I
Недељко Ковачевић, дипломирани економиста из Старе Пазове, поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу, почев од 20. новембра 2022. године, до постављења
службеника на положај, по спроведеном јавном конкурсу.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

127 Број: 02-50/2022
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-85/2022
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1378.
На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 –
друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), а у вези с чланом

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1379.
На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), као
и члана 27. става 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВˮ, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука,
37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), а у вези с чланом 51. тачка 1.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17,
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95/18, 114/21, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. закон,
157/20 – др. закон и 123/21 – др. закон), Покрајинска влада, на седници одржаној 9. новембра 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊE

Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити остварене у
2021. години у Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад,
коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад, на 21. седници одржаној 26. октобра 2022. године.

I
Винку Бурнаћу, вршиоцу дужности помоћника покрајинског
секретара за спорт и омладину, престаје рад на положају 17. новембра 2022. године, протеком времена на које је постављен.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-127/2022
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

I

II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 023-44/2022
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1382.

1380.
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
56. ст. 1. и 4. 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 123/21 – др. закон) и чл. 35. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 9. новембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Мр Винко Бурнаћ, магистар економских наука, поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину, на период од три месеца, почев од 18. новембра 2022. године.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-128/2022
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1381.
На основу члана 30. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови
Сад („Службени лист АПВ”, број: 29/17, 46/17, 45/18 и 40/19), а у
вези с чланом 19. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени
лист АПВ”, број: 54/2021, 7/2022 – ребаланс и 37/2022 – ребаланс),
као и с чланом 32. тачка 9, те с чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 9.
новембра 2022. године, донела је

На основу члана 10. став 2. тачка 9. Покрајинске скупштинске
одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“ („Службени лист
АПВ“, број: 53/16), члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
9. новембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама Ценовника уловљене
дивљачи и услуга у лову у ловној 2022/2023. години, број: 2492/
XXIII-5, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, на седници одржаној 13. јула 2022. године.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 322-397/2022
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1383.
На основу члана 10. став 2. тачка 9. Покрајинске скупштинске
одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“ („Службени лист
АПВ“, број: 53/16), члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
9. новембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Ценовник конфекционираног меса
дивљачи, број: 2492/XXIII-2, који је донео Надзорни одбор ЈП
„Војводинашуме“, Петроварадин, на седници одржаној 13. јула
2022. године.

9. новембар 2022.
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1386.

II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 322-302/2022
Нови Сад, 9. новембар 2022. године
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ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

На основу члана 4. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о
установљавању знака „Најбоље из Војводине” („Службени лист
АПВ”, број: 20/21 и 31/21 ‒ исправка), члана 10. ст. 1 и 2. Правилника о поступку, условима, начину доделе и коришћењу знака
„Најбоље из Војводине”, („Службени лист АПВ”, број: 23/21), као
и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада,
на седници одржаној 9. новембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ

1384.

I

На основу члана 10. став 2. тачка 9. Покрајинске скупштинске
одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“ („Службени лист
АПВ“, број: 53/16), члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
9. новембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Ценовник ванпансионских услуга, број:
2492/XXIII-4, који је донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“,
Петроварадин, на седници одржаној 13. јула 2022. године.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 322-388/2022
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1385.
На основу члана 10. став 2. тачка 9. Покрајинске скупштинске
одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“ („Службени лист
АПВ“, број: 53/16), члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
9. новембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Ценовник пансионских услуга у угоститељским објектима за смештај ЈП „Војводинашуме, Петроварадин
број: 2492/XXIII-3, који је донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, на седници одржаној 13. јула 2022. године.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 322-387/2022
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Даје се сагласност на коришћење знака „Најбоље из Војводине”, на период од три године:
у категорији – производ:
– UNIVEREXPORT DOO NOVI SAD, 21000 Нови Сад,
Сентандрејски пут 165, за „ОРГАНСКО ХЛАДНО ПРЕСОВАНО ЈЕСТИВО БИЉНО УЉЕ СЕМЕНА СУНЦОКРЕТА ОРГАНА”;
– GREEN HOUSE FOOD, 21000 Нови Сад, Павла Симића
5, за „НАМАЗ ОД ЛЕБЛЕБИЈЕ – ХУМУС”;
– ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАКИЈЕ ДЕСТИЛЕРИЈА ХУБЕРТ 1924 ДОО, 23312 Банатско Велико Село,
Вука Караџића 12, за „ХУБЕРТОВУ РАКИЈУ – КАЈСИЈУ
И ДУЊУ”;
– ПГ САЊА КУЗМАНОВИЋ, 21233 Ченеј, Салаш 275, за
„ПОВРЋЕ ИЗ ОРГАНСКОГ УЗГОЈА”;
– ЗОРИЦА РАДИШИЋ ПР, ПРЕРАДА МЛЕКА И ПРОИЗВОДЊА СИРЕВА „МЛЕКАРА ФАРМЕР”, 21238 Чуруг,
Краља Петра Првог 32, за „АМБАСАДОР – ПУНОМАСНИ
ПОЛУТВРДИ СИР И РОЛОВАНИ СИР СА ДОДАЦИМА”;
– ПАНИЋАГРО17 ДОО, 21424 Товаришево, Јадранска 14,
за „ПРОИЗВОДЕ ОД ЛЕШНИКА”;
– ЈЕLENA PINĆIR PR, IZRADA ČOKOLADNIH PROIZVODA
CHOCHOLATERA J NOVI SAD, 21000 Нови Сад, Владике Ћирића 6, за „ЧОКОЛАДНЕ ПРАЛИНЕ”;
– ДОО ШТРАНД ЗА УНУТРАШЊИ И СПОЉНОТРГОВИНСКИ ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО НОВИ САД, 21000
Нови Сад, Илариона Руварца 3а, за „АНГУС БУРГЕР”;
– MLEKARA CARPE DIEM DOO KRUŠEDOL SELO,
22328 Kрушедол Село, Марадичка бб, за „ПРОИЗВОДЕ
ОД КОЗИЈЕГ МЛЕКА”.
У категорији – услуге:
– ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА, 22320 Инђија, Милорада Стојића Горчила бб,
за „КЕЛТСКО СЕЛО”;
– ELITTE PALIĆ DOO, 24413 Палић, Парк хероја 15, за
РЕСТОРАН „МАЛА ГОСТИОНА”.
У категорији – програма или манифестације:
– ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА КИКИНДЕ,
23300 Кикинда, Трг српских добровољаца (Градски трг),
за МАНИФЕСТАЦИЈУ „ДАНИ ЛУДАЈЕ”;
– ГРАД ЗРЕЊАНИН, 23109 Зрењанин, Житни трг, за МАНИФЕСТАЦИЈУ „ДАНИ ПИВА”;
– НАЦИОНАЛНА КОМОРА ЗА МОДУ СРБИЈЕ, 21000
Нови Сад, Булевар цара Лазара 79б, за „SERBIA
FASHION WEEK”;
– TУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ШИД, 22240 Шид,
Цара Лазара 7, за „СРЕМСКУ КУЛЕНИЈАДУ”;
– УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ФОРТУНС, 21000 Нови Сад,
Ложионичка 8, за „МЕКСТ КОНФЕРЕНЦИЈУ”;
– АД НОВОСАДСКИ САЈАМ, 21000 Нови Сад, Хајдук
Вељкова 11, за „МЕЂУНАРОДНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ
САЈАМ”.
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9. новембар 2022.
II

У категорији – стари занати:
– УЖ СТАПАРСКА РУЖА, 25240 Стапар, Карађорђев
плац 84, за „СТАПАРСКИ ЋИЛИМ”;
– УДРУЖЕЊЕ ЕТНО МРЕЖА, ОГРАНАК ПАНЧЕВО,
26000 Панчево, Светог Саве 10, за „КОЛОНИЈУ ВЕЗА
И ЗЛАТОВЕЗА”;
– ПРОИЗВОДЊА ПРОИЗВОДА ОД КРЗНА, 2242 Беркасово, Војвођанска 27, за „ШУБАРЕ И ПРСЛУКЕ ОД ЈАГЊЕЋЕГ КРЗНА”;
– РАДИОНИЦА ПЕТРОВИЋ 021, ЖЕЉКО ПЕТРОВИЋ
ПР, 21000 Нови Сад, Горана Ковачића 1, за „ПОСЛУЖАВНИКЕ, КУТИЈЕ ЗА ХЛЕБ, КУТИЈЕ ЗА НАКИТ И
СУВЕНИРЕ, ПОДМЕТАЧЕ, ДРВЕНЕ ПЛАТЕ”.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 9-22/2022
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-814/2022
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

1389.
На основу чл. 113. став 4. и 118. 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 9. новембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊE

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1387.
На основу члана 34. став 2. и члана 39. став 1. Закона о култури
(„Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр., 6/20,
47/21 и 78/21), члана 32. тачка 12, члaна 35. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
9. новембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊE

I
Др Зорану Славујевићу, доктору медицине, спец. ортопедске хирургије и трауматологије, престаје дужност вршиоца
дужности директорa Дома здравља „Румаʺ Рума, због истека
мандата.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2022
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

I
Мр Милани Квас, магистру историје уметности, вишем кустосу,
престаје дужност управника Спомен - збирке Павла Бељанског.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-813/2022
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1388.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1390.
На основу чл. 113. став 4. и 117. 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 9. новембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊE
I
Др Јелена Стојанац Мрачевић, докторка стоматологије, именује се за вршиоца дужности директора Дома здравља „Румаʺ
Рума.

На основу члана 34. ст. 2. и члана 35. ст. 1. Закона о култури
(„Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20,
47/21 и 78/21), члана 32. тачка 12. чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 9.
новембра 2022. године, д о н е л а ј е

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

РЕШЕЊE

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
Мр Милана Квас, магистар историје уметности, виши кустос,
именује се за управника Спомен-збирке Павла Бељанског, на период од четири године.

II

127 Број: 022-828/2022
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

9. новембар 2022.
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1391.

Број 47 - Страна 1561
II

На основу чл. 113. став 2. и 4. и 117. 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 9. новембар 2022. године, донела је
РЕШЕЊE

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-810/2022
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

I
Др Зоран Славујевић, доктор медицине, спец. ортопедске хирургије и трауматологије, именује се за вршиоца дужности заменика
директора Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

1394.
На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Гаранцијског
фонда Аутономне Покрајине Војводине ( „Службени лист АПВ“,
број: 17/03 и 3/06) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 9. новембра 2022.
године, д о н е л а је

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-829/2022
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

РЕШЕЊE
I
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1392.
На основу чл. 113. став 4. и чл. 118. став 2. тачка 1. 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 9. новембра 2022. године, донела је

Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Измене и допуне Програма рада
Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, које је донео Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 12. октобра 2022.
године.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

РЕШЕЊE

127 Број: 025-27/2022-02
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

I
Др Биљана Мусулин Јањић, докторка медицине, спец. гинекологије и акушерства, разрешава се дужности вршиоца дужности
директорке Дома здравља Чока, на лични захтев.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-809/2022
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1393.
На основу чл. 113. став 4. и 117. 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 9. новембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Др Сузана Шишуловић Крак, докторка медицине, именује се за
вршиоца дужности директорке Дома здравља Чока.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1395.
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 37/2022), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 9. новембра 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 финансирања 01 00 Општи
приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства
резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 08 – Покрајинском секретаријату за здравство, Програм 1807 Развој инфраструк-
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туре здравствених установа, Програмска активност 1001 Изградња
и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина, функционална класификација 760 Здравство
некласификовано на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи
приходи и примања буџета, економскa класификацијa 464 Дотације
организацијама за обавезно социјално осигурање, 4642 Капиталне
дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, износ од
10.054.080,00 динара (словима: десет милиона педесет четири хиљаде осамдесет динара и 00/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се
за 10.054.080,00 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 које утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама
из тачке 1. овог решења, усмериће се Општој болници Вршац у
укупном износу од 10.054.080,00 динара, од чега:
– 5.225.040,00 динара за набавку портабилног ултразвучног апарата и
– 4.829.040,00 динара за набавку аутотрансфузијског
уређаја с вакуум пумпом за континуирано процесуирање
сакупљене крви.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински
секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
здравство 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”.

ранијих година, економска класификација 499 Средства резерве,
4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 08 – Покрајинском
секретаријату за здравство, Програм 1807 Развој инфраструктуре
здравствених установа, Програмска активност 1001 Изградња и
опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина, функционална класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту, извор финансирања 13 00
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, економскa класификацијa 464 Дотације организацијама за обавезно
социјално осигурање, 4642 Капиталне дотације организацијама
за обавезно социјално осигурање, износ од 23.400.000,00 динара
(словима: двадест три милиона четири стотине хиљада динара и
00/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији
за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се
за 23.400.000,00 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 које утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама
из тачке 1. овог решења, усмериће се Општој болници Врбас за
финансирање набавке мобилног радиографско флуороскопског
апарата са Ц луком и динамичним флет-панел детектором.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински
секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
здравство 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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-73/2022-175
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

9. новембар 2022.

127 Број: 401-73/2022-176
Нови Сад, 9. новембар 2022. године
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1397.

1396.
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 37/2022), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 9. новембра 2022. године, д о н о с и

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 37/2022), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 9. новембра 2022. године, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

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
финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из

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 финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета,

9. новембар 2022.
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економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства
резерве, одобрава се Разделу 08 – Покрајинском секретаријату
за здравство, Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених установа, Програмска активност 1001 Изградња и опремање
здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП
Војводина, функционална класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи
приходи и примања буџета, економскa класификацијa 464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, 4642
Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, износ од 4.500.000,00 динара (словима: четири милиона
и пет стотина хиљада динара и 00/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска
класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 08 – Покрајинском секретаријату за здравство,
Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених установа,
Програмска активност 1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина,
функционална класификација 760 Здравство некласификовано на
другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економскa класификацијa 464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, 4642 Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, износ од
6.527.184,00 динара (словима: шест милиона пет стотина двадесет
седам хиљада сто осамдесет четири динара и 00/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију
намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава
се за 4.500.000,00 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
које утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се
за 6.527.184,00 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 које утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама
из тачке 1. овог решења, усмериће се Општој болници Сента, за
набавку кардиолошког ултразвучног апарата за потребе Службе
за интерну медицину.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за здравство, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Институту
за онкологију Војводине, Сремска Каменица, за финансирање
набавке опреме - система за сестринске позиве на хируршком
одељењу.

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

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
здравство 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”.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-73/2022-177
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 401-73/2022-178
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1398.

1399.

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 37/2022), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 9. новембра 2022. године, д о н о с и

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 9. новембра 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

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 финансирања 01
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација
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499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу
07 – Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање
и односе с верским заједницама, Програм 1204 Систем јавног информисања, Програмска активност 1005 Подршка јавном информисању националних мањина, функционална класификација 830
Услуге емитовања и штампања, извор финансирања 01 00 Општи
приходи и примања буџета, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама, износ од 20.000.000,00 динара (словима: двадесет
милиона динара и 00/100), а због недовољно планираних средстава
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 20.000.000,00 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.

9. новембар 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 13 – Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, Програм 2005 Високо
образовање, Програмска активност 1002 Подршка раду високообразовних установа, функционална класификација 940 Високо
образовање, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања
буџета, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4631 Текући трансфери осталим нивоима
власти, износ од 300.000,00 динара (словима: три стотине хиљада
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 300.000,00 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.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1.
овог решења, усмериће се Д.О.О. за новинско-издавачку делатност
„Magyar Szó”,Lapkiado KFT, Нови Сад, а намењено је за финансирање редовног функционисања и издавања листова: „MAGYAR
SZÓ”, JÓ PAJTÁS”, “KÉPES IFJÚSÁG”, „MÉZESKALÁCS”, односно за покриће трошкова издавања листова по основу раста
цена (папира, репроматеријала и др.).

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат
за високо образовање и научноистраживачку делатност, по основу
употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду
према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Универзитету у Новом Саду, Факултету спорта и физичког
васпитања, а намењено је за финансирање трошкова штампања и
публиковања књиге „Motor Learning and Perfоrmance“ - „Моторно
учење и перформансе”, VI издање, с водичем за веб-студије.

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

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност 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.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
високо образовање и научноистраживачку делатност преузеће
обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног акта,
уколико другачије није законом прописано.

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-73/2022-179
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 401-73/2022-180
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1400.

1401.

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 9. новембра 2022.
године, д о н о с и

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 9. новембра 2022.
године, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

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

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

9. новембар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве,
одобрава се Разделу 13 – Покрајинском секретаријату за високо
образовање и научноистраживачку делатност, Програм 2005
Високо образовање, Програмска активност 1002 Подршка раду
високообразовних установа, функционална класификација 940
Високо образовање, извор финансирања 01 00 Општи приходи
и примања буџета, економска класификација 463 Трансфери
осталим нивоима власти, односно 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, износ од 300.000,00 динара (словима: три
стотине хиљада динара и 00/100), а због недовољно планираних
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2.
овог решења.

Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 13 – Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, Програм 2005 Високо
образовање, Програмска активност 1002 Подршка раду високообразовних установа, функционална класификација 940 Високо
образовање, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 463 Трансфери осталим
нивоима власти, односно 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, у износу од 300.000,00 динара (словима: три стотине
хиљада 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 300.000,00 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 300.000,00 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.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност,
по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу
и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог
решења, усмериће се Високој школи струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, а намењено је за финансирање трошкова припреме за штампу и штампање књиге „Motor Learning and
Development“- „Моторно учење и развој”, II издање.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, по
основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и
распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Високој пословној школи струковних студија
Нови Сад, а намењено је за финансирање трошкова штампања
књиге „International law and Business“ - “Међународно право и
пословање”.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за финансије.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
високо образовање и научноистраживачку делатност преузеће
обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног акта,
уколико другачије није законом прописано.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
високо образовање и научноистраживачку делатност преузеће
обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног акта,
уколико другачије није законом прописано.

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-73/2022-181
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

127 Број: 401-73/2022-182
Нови Сад, 9. новембар 2022. године
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1402.

1403.

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 9. новембра 2022.
године, д о н о с и

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16
и 113/17, 95/2018, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон),
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист
АПВ”, бр. 54/21, 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 9. новембра 2022. године, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

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

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
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Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 13 – Покрајинском секретаријату за високо образовање
и научноистраживачку делатност, Програм 2007 Подршка у образовању ученика и студената, Програмска активност 1001 Систем
установа студентског стандарда, 960 Помоћне услуге образовању,
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, износ 5.000.000,00 динара (словима: пет милиона динара и 00/100)
на економској класификацији 463 Трансфери осталим нивоима
власти, односно 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти,
а због непланираних средстава на апропријацији за реализацију
намене из тачке 2. овог решења.

средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања
буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства
резерве, одобрава се Разделу 07 – Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, Програм
1202 Унапређење система заштите културног наслеђа, Програмска активност 1025 Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног
наслеђа Сремских Карловаца, функционална класификација 820 Услуге
културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти,
односно 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ
од 5.186.088,00 динара (словима: пет милиона стотину осамдесет шест
хиљада осамдесет осам динара и 00/100), због недовољно планираних
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се
за 5.000.000,00 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 одређен период које утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 5.186.088,00 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.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Студентском центру Студентски дом „Европа” – Európa Kollégium, Нови Сад, а намењена
су за суфинансирање трошкова електричне енергије за потребе
објекта.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
високо образовање и научноистраживачку делатност преузеће
обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог
решења, усмериће се Општини Сремски Карловци, а намењено је
за финансирање реализације пројекта „Радови на обнови јужне и
северне фасаде Патријаршијског двора у Сремским Карловцима на
катастарској парцели 282/3 КО Сремски Карловци”(финансирање
вишкова и мањкова радова и непредвиђених радова).
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат
за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног
акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-73/2022-183
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 401-73/2022-184
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1404.

1405.

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 9. новембра 2022. године, д о н о с и

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 9. новембра 2022. године, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

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

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 Интер-

9. новембар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

венцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска
резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи
приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства
резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 13 – Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, Програм 2007 Подршка у образовању ученика и студената,
Програмска активност 1001 Систем установа студентског стандарда, функционална класификација 960 Помоћне услуге образовању,
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ
од 501.040,03 динара (словима: пет стотина једна хиљада четрдесет
динара и 03/100), а због недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се за
501.040,03 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 високо образовање и научноистраживачку делатност, по
основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и
распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Установи студентског стандарда Студентски
центар „Нови Сад” Нови Сад, за финансирање трошкова издавања урбанистичких услова за изградњу студентског ресторана
са друштвеним центром студената у саставу Студентског центра
„Нови Сад” у Новом Саду.
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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
13 – Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, Програм 2005 Високо образовање, Програмска активност 1002 Подршка раду високообразовних установа, функционална класификација 940 Високо образовање, извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска
класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, износ од
634.500,00 динара (словима: шест стотина тридесет четири хиљаде
пет стотина 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 634.500,00 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.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност,
по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу
и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог
решења, усмериће се Универзитету у Новом Саду, Економском
факултету у Суботици, за финансирање котизације за Националну конференцију међународне организације студената AISEC у
Новом Саду.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за финансије.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
високо образовање и научноистраживачку делатност преузеће
обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног акта,
уколико другачије није законом прописано.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
високо образовање и научноистраживачку делатност преузеће
обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног акта,
уколико другачије није законом прописано.

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-73/2022-185
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 401-73/2022-186
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1406.

1407.

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 9. новембра 2022.
године, д о н о с и

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 9. новембра 2022.
године, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

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,

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
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9. новембар 2022.

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 17 Управа за капитална улагања Аутономне
покрајине Војводине, Програм 1505 Регионални развој, Пројекат 5045 Изградња фискултурне сале с пратећим садржајима за
потребе Гимназије „Лаза Костић” у Новом Саду, функционална
класификација 920 Средње образовање, извор финансирања 01
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација
463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, у износу од 1.000.000,00
динара (словима: један милион динара и 00/100), а због непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке
2. овог решења.

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 13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из
ранијих година, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 19 – Управи за
заједничке послове покрајинских органа, Програм 0606 Подршка раду органа јавне управе, Програмска активност 1005 Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских
органа, функционална класификација 133 Остале опште услуге,
извор финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 7.500.000,00 динара (словима:
седам милиона пет стотина хиљада динара и 00/100), на економској класификацији 512 Машине и опрема, односно 5121 Опрема
за саобраћај, 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 1.000.000,00 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.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 7.500.000,00 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 Управу за капитална
улагања Аутономне покрајине Војводине, 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 усаглашавање пројектно-техничке документације и издавање грађевинске дозволе за
изградњу фискултурне сале у Гимназији „Лаза Костић” у Новом
Саду.

2. Одобрено повећање апропријације за Управу за заједничке
послове покрајинских органа, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским
класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за финансирање набавке путничких возила – два (2) службена возила
(једно возило средње класе и једно возило више средње класе).

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Управа за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Управа за капитална улагања
Аутономне покрајине Војводине преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није
законом прописано.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Управа за заједничке послове покрајинских органа и
Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Управа за заједничке послове покрајинских органа 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

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-73/2022-187
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

127 Број: 401-73/2022-188
Нови Сад, 9. новембар 2022. године
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1408.
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 – други 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 9. новембра 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

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1409.
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”, број: 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 9. новембра 2022. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА
У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
1. Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину – у износу од 1.401.040,03 динара (словима: један милион четири стотине
једна хиљада четрдесет динара и 03/100) – према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

9. новембар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Врста буџетске
класификације

Број 47 - Страна 1569

Шифра и назив буџетске класификације

Износ
(у динарима)

Раздео

13 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1.401.040,03

Глава

00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

1.401.040,03

Програм

0201 Развој науке и технологије

1.401.040,03

Програмска активност

1006 Популаризација науке

500.000,00

Функционална
класификација

150 Опште јавне услуге – истраживање и развој

500.000,00

Извор финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

500.000,00

Економска
класификација

463 Трансфери осталим нивоима власти

500.000,00

Економска
класификација

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти

500.000,00

Програмска
активност

1008 Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој

901.040,03

Функционална
класификација

150 Опште јавне услуге – истраживање и развој

901.040,03

Извор финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

901.040,03

Економска
класификација

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

901.040,03

Економска класификација

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

901.040,03

			

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13

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, економска класификација 499 Средства
резерве, 4991 Средства резерве у укупном износу од 1.401.040,03
динара, из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања
буџета.
Годишњи план апропријација и периодично право потрошње
из става 1. ове тачке смањује се у оквиру Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност
за укупно 1.401.040,03 динара, а у истом износу увећава се апропријација текуће буџетске резерве у оквиру Покрајинског секретаријата за финансије, на годишњем и периодичном нивоу права
потрошње.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за финансије.
3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-303/2022-20
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

			

1.401.040,03

1410.
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 9. новембра 2022. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА
У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
1. Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину – у износу од 9.000.000,00 динара (словима: девет милиона динара и
00/100) – према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Страна 1570 - Брoj 47

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Врста буџетске
класификације

9. новембар 2022.

Шифра и назив буџетске класификације

Износ
(у динарима)

Раздео

12 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

9.000.000,00

Глава

00 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

9.000.000,00

Програм

0404 Управљање заштитом животне средине

55.675,00

Програмска
активност/пројекат

1004 Сузбијање штетних организама у животној средини

55.675,00

Функционална
класификација

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту

55.675,00

Извор финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

55.675,00

Економска
класификација

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

55.675,00

Економска класификација

4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге

55.675,00

Програм

1101 Уређење и надзор у области планирања и изградње

Програмска
активност/пројекат

1004 Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним
организацијама у изради планске документације, пројектно-техничке документaције и урбанистчко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања

8.944.325,00
8.944.325,00

Функционална
класификација

620 Развој заједнице

8.944.325,00

Извор финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

8.944.325,00

Економска класификација

463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

8.944.325,00

Економска класификација

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

8.944.325,00

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 – Oпште јавне услуге некласификоване на другом месту, економска класификација 499 Средства
резерве, 4991 Средства резерве, у износу од 9.000.000,00 динара,
из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета.
Годишњи план апропријација и периодично право потрошње
из става 1. ове тачке смањује се у оквиру Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине за 9.000.000,00
динара, а у истом износу увећава се апропријација текуће буџетске резерве у оквиру Покрајинског секретаријата за финансије, на
годишњем и периодичном нивоу права потрошње.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за финансије и Покрајински
секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине.
3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-303/2022-21
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1411.
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, 118/2021 и 118/2021 – 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. 54/2021, 7/2022 и 37/2022), 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 9. новембра 2022. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА
У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
1. Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину – у износу од 45.282.000,00 (словима: четрдесет пет милиона две стотине
осамдесет две хиљаде динара и 00/100) – према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

9. новембар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Врста буџетске
класификације

Број 47 - Страна 1571

Шифра и назив буџетске класификације

Износ
(у динарима)

Раздео

8 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

45.282.000,00

Глава

00 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

45.282.000,00

Програм

1803 РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

45.282.000,00

Програмска
активност

1010 ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И
ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

45.282.000,00

Функционална
класификација

760 Здравство некласификовано на другом месту

45.282.000,00

Извор финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

45.282.000,00

Економска
класификација

464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

45.282.000,00

Економска
класификација

4641 Текуће дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање

45.282.000,00

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, извор финансирања 01 00 Општи приходи и
примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве,
4991 Средства резерве, у укупном износу од 45.282.000,00 динара.
Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке и периодично право потрошње смањује се у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство за 45.282.000,00 динара, а у истом износу
увећава се апропријација текуће буџетске резерве у оквиру Покрајинског секретаријата за финансије, на годишњем и периодичном нивоу права потрошње.

1412.
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
9. новембра 2022. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА
У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински
секретаријат за финансије.
3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-303/2022-22
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

Врста
буџетскекласификације

1. Средстава планиранa Покрајинском скупштинском одлуком
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину – у износу од 82.000.000,00 динара (словима: осамдесет два милиона
динара и 00/100) – према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић
Шифра и назив буџетске класификације

Износ
(у динарима)

Раздео

10 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

82.000.000,00

Глава

00 Покрајински секретаријат за финансије

82.000.000,00

Програм

0602 ПОДРШКА ЕФЕКТИВНОМ КОРИШЋЕЊУ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ И РАЗВОЈНЕ
ПОМОЋИ

70.000.000,00

Пројекат

4001 ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У
СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ
ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

70.000.000,00

Функционална
класификација
Извор финансирања

474 Вишенаменски развојни пројекти
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година

70.000.000,00
6.000.000,00
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Врста
буџетскекласификације

Економска
класификација

Извор финансирања

Економска
класификација

Извор финансирања

Економска
класификација

Извор финансирања
Економска
класификација
Извор финансирања
Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

9. новембар 2022.
Износ
(у динарима)

Шифра и назив буџетске класификације
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

6.000.000,00

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

5.000.000,00

4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

1.000.000,00

13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година

35.000.000,00

463 Трансфери осталим нивоима власти

35.000.000,00

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти

25.000.000,00

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

10.000.000,00

13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година

10.000.000,00

464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање

10.000.000,00

4641 Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање

7.000.000,00

4642 Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање

3.000.000,00

13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година

17.000.000,00

465 Остале дотације и трансфери

17.000.000,00

4651 Остале текуће дотације и трансфери

17.000.000,00

13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година

2.000.000,00

481 Дотације невладиним организацијама

2.000.000,00

4819 Дотације осталим непрофитним институцијама

2.000.000,00

Програм

2301 УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА

12.000.000,00

Програмска
активност

1001 ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА
ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА
И КОНТРОЛЕ

12.000.000,00

Функционална
класификација

112 Финансијски и фискални систем

Извор финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00

Економска
класификација

423 Услуге по уговору

6.000.000,00

4235 Стручне услуге

6.000.000,00

Извор финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00

Економска
класификација

453 Субвенције јавним финансијским институцијама

6.000.000,00

4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама

6.000.000,00

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, економска класификација 499 Средства
резерве, 4991 Средства резерве у укупном износу oд 82.000.000,00
динара, од чега: из извора финансирања 01 00 Општи приходи и
примања буџета 12.000.000,00 динара, а из извора финансирања
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 70.000.000,00 динара.
2. О реализацији овог решења стараће се Покрајински секретаријат за а финансије.

12.000.000,00

3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-303/2022-23
Нови Сад, 9. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

9. новембар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1413.
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На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/18), чл. 16, 24. и 37. 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)
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: 128-61-242/2022-01
Дана: 03.11.2022. године

РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „Нови Логос“ д.о.о., Београд,
издавање и употреба превода уџбеника Хемија 2, уџбеник за други разред гимназије природно-математичког и општег смера писан на словачком језику и писму, аутора Снежане Рајић.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

OGLASNI DEO
1414.
На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр: 37/2014, 54/2014
– др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) и члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, бр: 54/2021, 7/2022,
37/2022 - ребаланс) и члана 5. Правилника о додели бесповратних
средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне
економије АП Војводине у 2022. години („Службени лист АПВ“,
бр: 46/2022) Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у
даљем тексту: Секретаријат), расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА
ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ EКОНОМИЈЕ
АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ
број 144-401-7028/2022-02
Јавни конкурс представља основ за добијање de minimis државне помоћи.
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу
од 5.500.000,00 динара.
Средства се одобравају по принципу рефундације за набавку
основних средства (машине/опрема) која су купљена, испоручена
и исплаћена (кумулативно) у целости у периоду од 16. марта 2020.
године до дана закључења Јавног конкурса.
Под набавком машина/опреме подразумева се и производна линија коју чине више функционално недељивих машина или скуп
више самосталних машина које заједно чине јединствен производни процес.
Машине и опрема морају бити нови и намењени за професионалну употребу.

Изузетнo, на предлoг Кoмисије за спровођење Јавног конкурса
мoже се oдoбрити субвенциoнисање трошкова набавке половне
машине/опреме, не старије од 5 година, уз услoв да подносилац
пријаве достави процену вредности сачињену од стране овлашћеног судског вештака.
Средства се не могу користити за рефундацију трошкова за:
уградну опрему (клима уређаји, вентилатори, соларни панели,
алармни системи, системи за видео надзор, лифтови, котлови и
др.) и инсталације (водоводна, канализациона, електрична, вентилациона, грејна, гасна, телефонска, кабловска, интернет и сл.);
намештај (дрвени, пластични, метални, тапацирани и др.) и опремање простора (дрвенарија, браварија, венецијанери, тракасте
завесе, теписи, преграде, зидне и подне облоге и сл.); расвета,
светлеће, рекламне и друге табле (натписи, дисплеји, панои и сл.);
презентациона, електронска, биротехничка, аудио-визуелна и
слична опрема (пројектори, опрема за превођење, фискалне касе,
телефонски и факс апарати, ТВ, музички уређаји, звучници и др.);
алат, додатна опрема, појединачни и резервни делови, инвентар,
опрема за заштиту на раду, калупи, репроматеријал, потрошни
материјал и др; све врсте возила (за превоз лица, теретна, доставна и др.), приколице и сл; компјутери и рачунарска опрема;
све врсте објеката (хале, хладњаче, складишта, тезге, рампе и др.);
опрема за спорт; помоћни непроизводни материјал (средства за
чишћење и одржавање, режијски, остали, канцеларијски материјал и сл.); ситан инвентар, потрошни материјал који се монтира
на машине/алат (брусне плоче, бургије, игле и др.);погонски материјал (гориво, мазиво) и енергија; ауто гуме.
Средства се не могу користити уколико су обавезе преме продавцу/добављачу измирене путем компензације, асигнације,цесије или преузимањем дуга, нити у случају да је предмет набавке
купљен на лизинг.
ВИСИНА СРЕДСТАВА
Висина одобрених средстава утврђује се на основу достављеног рачуна-отпремнице / е-фактуре или уговора-отпремнице са
добављачем/продавцем и извода рачуна из банке о плаћању истог.
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Бесповратна средства се одобравају у висини до 80% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ-a и без зависних трошкова
набавке, као и без посебно исказаних трошкова услуга инсталације, обуке за коришћење и сл.
Износ одобрених средстава за рефундацију трошкова набавке
машина/опреме уз услов из предходног става, може бити од
250.000,00 динара до 500.000,00 динара;
Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава.
ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Сходно Правилнику о додели бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП
Војводине у 2022. години (у даљем тексту: Правилник) право
учешћа на Јавном конкурсу имају:
(А) правна лица која су регистрована за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом,
са седиштем односно регистрованим огранком на територији АП Војводине, са дозволом за рад од стране надлежног министарства за послове запошљавања, уписан
у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре;
(Б) социјалне задруге основане на територији АП Војводине
које послују ради остварења социјалне, економске и радне
укључености, као и задовољења других сродних потреба
припадника угрожених, односно осетљивих, друштвених
група или ради задовољења општих интереса унутар локалне заједнице, односно које улажу средстава од остварене добити у задовољавање потреба друштвено осетљивих категорија и њихових заједница, а у складу са циљевима наведеним у свом Оснивачком акту;
(В) субјекти који су стекли статус социјалног предузетништва. Под субјектом социјалног предузетништва у смислу правилника сматрају се правна лица која
обављају делатност социјалних предузећа у циљу стицања добити.
Пријаву на Јавни конкурс нема право да поднесе привредни
субјект који је у групи повезаних лица у којој су неки од чланова
велика правна лица.
Право учешћа нема ни привредни субјект над којим је покренут стечајни поступак и поступак ликвидације, сходно Закону о
стечају, нити привредни субјект који је у тешкоћама, према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама, у складу са чланом 2.
Уредбе о правилима за доделу државне помоћи.
Привредни субјект губи право учешћа на Јавном kонкурсу уколико је предмет пријаве купљен/набављен:
– од физичког лица, осим ако је продавац предузетник, као и
– од повезаних лица или друштава.
Чланом 62. Закона о привредним друштвима одређено је значење повезаних лица.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Учесник Јавног конкурса подноси пријаву под следећим условима:
ОПШТИ УСЛОВИ:
1) да је уписан у регистар Агенције за привредне регистре
(у даљем тексту АПР), са седиштем или регистрованом
пословном јединицом (огранак, извојено место )на територији Аутономне покрајине Војводине , најкасније 15.
новембра 2021. године и има активан статус;
2) да није остварио нето губитак у 2021. години;
3) да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;

9. новембар 2022.

4) да у текућој и у претходне две фискалне године (период
2020-2022. година) није примио de minimis државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;
5) 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.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
(А) да има дозволу за рад и статус предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
(Б) да остварену добит, односно вишак прихода над расходима, коју остварују обављањем делатности улажу у унапређење и остваривање постављених социјалних циљева, у складу са законом;
(В) да остварену добит улаже у интеграцију друштвено
осетљивих група, заштиту животне средине, рурални
развој, образовање, културу, социјалне иновације и друге области од ширег друштвеног интереса.
Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву
за једну намену (набавка машина/опреме).
Пријава се може поднети за рефундацију средстава за набавку
максимално 3 (три) комада машина/опреме (истих или различитих) и то од највише 2 (два) различита добављача/продавца.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ
КОНКУРС
Учесник конкурса подноси:
1) Попуњен и потписан образац пријаве на Јавни конкурс (преузима се са интернет презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs);
2) Извод о регистрацији (регистрованим подацима) привредног субјекта из АПР, не старији од 11.10.2022. године (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу);
3) Документација за учешће:
(А) Копија дозволе за обављање делатности у оквиру професионалне рехабилитације и запошљавања особа са инвалидитетом за правна лица за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
(Б) Oснивачки акт са свим изменама и допунама, објављен
на АПР-у, из којег је видљиво да је социјална задруга основана и послује са циљем обављања послова, односно
улагања средстава од остварене добити у задовољавање
потреба друштвено осетљивих група и њихових заједница;
(В) Оснивачки акт са свим изменама и допунама, објављен
на АПР-у, из којег је видљиво да привредни субјект са
статусом социјалног предузетништва обавља послове у
различитим областима којима се доприноси остварењу
друштвене улоге социјалног предузетништва, а нарочито обавља делатности којима се омогућава остварење
социјалне, културне, економске и радне укључености
друштвено осетљивих група и задовољење њихових других специфичних потреба, као и остварење других идентификованих општих интереса унутар локалне заједнице;
4) Уверење Централног регистра обавезног социјалног
осигурања (ЦРОСО) о броју запослених лица у формату
из кога се види број запослених (и врста запослења) – поднетих пријава на осигурање на дан 10.11.2022. године;
5) Уверењe Пореске управе Министарства финансија РС о
измиреним доспелим обавезама јавних прихода (порези
и доприноси), оригинал или фотокопија оверено код надлежног органа за оверу или издато у електронском облику са дигиталним потписом, не старије од 11.10.2022.
године;
6) Копија Извештаја за статистичке потребе (биланс
стања, биланс успеха и статистички извештај) са стањем
на дан 31. децембар 2021. године који је предат АПР;
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7) Рачун или рачун-отпремница или уговор-отпремница за
купљену машину/опрему (оригинал или фотокопија
оверена код надлежног органа за оверу) или е-фактура
и фотокопије извода рачуна из банке о плаћању истог у
периоду од 16. марта 2020. године до дана закључења
Јавног конкурса.
8) Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца
(преузимају се са интернет презентације Секретаријата):
(8-1) о прихватању услова Јавног конкурса;
(8-2) о сагласности за коришћење датих података;
(8-3) о статусу (члан 7 став 2 и 3 Правилника);
(8-4) о повезаним лицима;
(8-5) о старости машине/опреме;
(8-6) о примљеној државној помоћи мале вредности (de
minimis);
(8-7) о непостојању двоструког финансирања;
(8-8) о досадашњем коришћењу средстава Секретаријата;
(8-9) о непостојању неизмирених обавеза;
(8-10) да се не воде судски поступци;
(8-11) о тачности и веродостојности датих података.
Уколико се документација под тачкама 2) и 4) прибавља по
службеној дужности (у складу са одредбама Закона о општем
управном поступку), потребно је исто изричито напоменути у
пријавном обрасцу на Јавни конкурс.
Уколико је подносилац пријаве носилац награда и признања
за квалитет производа или услуга у периоду 2020-2022. година –
доставити копије докумената којима се то доказује.
У случају да учесник Јавног конкурса подноси пријаву за рефундацију трошкова набавке половне машине/опреме (не старије
од 5 година) доставља и процену вредности сачињену од стране
овлашћеног судског вештака.
Када се прилажу документа на страном језику доставити и превод на српски језик са овером судског тумача.
Документација поднета на Јавни конкурс се не враћа.
Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према
потреби, затражи додатну документацију и информације.
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ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Поступак доделе средстава дефинисан је чланом 11. и 12. Правилника.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Критеријуми за доделу бесповратних средстава дефинисан је
чланом 13. Правилника.
НАЧИН И РОК ДОСТAВЉАЊА ПРИЈАВЕ
Пријава на Јавни конкурс се подноси искључиво на пријавном обрасцу који се преузима са интернет презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом доставља у затвореној коверти на адресу: Покрајински
секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16,
21000 Нови Сад, са назнаком на лицу коверте: „НЕ ОТВАРАТИ“
– „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У
2022. ГОДИНИ“, поштом или лично Писарници покрајинских
органа управе, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, радним
даном од 900 до 1400 сати.
Рок за подношење пријава је од 10.11.2022. до 25.11.2022. године.
КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Додатне информације могу се добити у Секретаријату путем
телефона 0800/021-027 и 021/487-4861 сваког радног дана од 10
до 14 часова.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Ненад Иванишевић

Страна 1576 - Брoj 47

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

9. новембар 2022.

9. новембар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 47 - Страна 1577

Страна 1578 - Брoj 47

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

9. новембар 2022.

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ
1375. Правилник о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2022. годину;
1376. Правилник о додели бесповратних средстава туристичким организацијама локалних самоуправа на територији АП Војводине за јачање капацитета туристичких организација у 2022. години;

1551

1554

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1377. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу;
1378. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника
покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
1379. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и
омладину;
1380. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника
покрајинског секретара за спорт и омладину;
1381. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели
добити остварене у 2021. години у Јавном предузећу
за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад;
1382. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама
Ценовника уловљене дивљачи и услуга у лову у ловној 2022/2023. години;
1383. Решење о давању сагласности на Ценовник конфекционираног меса дивљачи;
1384. Решење о давању сагласности на Ценовник ванпансионских услуга;
1385. Решење о давању сагласности на Ценовник пансионских услуга у угоститељским објектима за смештај ЈП
„Војводинашуме“, Петроварадин;
1386. Решење о давању сагласности на коришћење знака
„Најбоље из Војводине“;
1387. Решење о престанку дужности управника Спомен –
збирке Павла Бељанског;
1388. Решење о именовању управника Спомен – збирке
Павла Бељанског;
1389. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Дома здравља „Рума“, Рума;
1390. Решење о именовању вршиоца дужности директора
Дома здравља „Рума“, Рума;
1391. Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Сремска Митровица,
Сремска Митровица;
1392. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Дома здравља Чока;
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1393. Решење о именовању вршиоца дужности директора
Дома здравља Чока;
1394. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма рада Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
1395. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-175;
1396. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-176;
1397. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-177;
1398. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-178;
1399. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-179;
1400. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-180;
1401. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-181;
1402. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-182;
1403. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-183;
1404. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-184;
1405. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-185;
1406. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-186;
1407. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-187;
1408. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-188;
1409. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-20;
1410. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-21;
1411. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-22;
1412. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-23;
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1414. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава
привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2022. години.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1413. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Хемија 2, уџбеник за други разред гимназије природно-математичког и општег смера, писан
на словачком језику и писму;
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ Д.o.o. Мађар Со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр. 1,
Текст огласа, са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Д.о.о. Мађар Со Кфт, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021 487 44 27
Штампа: Д.о.о. Мађар Со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад. Телефони; редакција 064 805 5142,
Служба претплате: 021 557 304, Огласно оделење: 021 456 832, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs
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