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1455.

На основу члана 40. Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, брoj: 36/09, 88/10, 38/15, 
113/17, 113/17 – др. закон и 49/21) и члана 35. и 36. став 2. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АП Војводине“, број: 37/14), Покрајинска влада, на 116. седници 
одржаној 23. новембра 2022. године, д о н е л а  је

О Д Л У К У

Члан 1.

У Одлуци о усвајању Покрајинског акционог плана запошља-
вања у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину („Служ-
бени лист АП Војводине“, број: 11/22), у Покрајинском акционом 
плану запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2022. 
годину, тачка 4. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПО-
ШЉАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА, мења се и гласи:

„4. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

Мере активне политике запошљавања финансирају се из сред-
става буџета АП Војводине, средстава поклона, донација, као и из 
средстава доприноса за случај незапослености и других извора.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне по-
крајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, брoj: 
54/21, 7/22 и 37/22 - ребаланс), Решењем о измени решења о упо-
треби средстава текуће буџетске резерве Покрајинског секрета-
ријата за привреду и туризам 127 број: 401-73/2022-6 од 26.01.2022. 

године и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве 127 број: 401-73/2022-107 од 13.07.2022. године, у разделу 16 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам, средства су 
обезбеђена за Програм 0803 Активна политика запошљавања, 
Програмска активност 1001 Активна политика запошљавања у 
АП Војводини, функционална класификација 412 Општи посло-
ви по питању рада, извор финансирања 01 00 Општи приходи и 
примања буџета, економска класификација 423 Услуге по угово-
ру, односно 4235 Стручне услуге 3.000.000,00 динара, економска 
класификација 454 Субвенције приватним предузећима, односно 
4541 Текуће субвенције приватним предузећима 30.000.000,00 
динара, економска класификација 481 Дотације невладиним ор-
ганизацијама, односно 4819 Дотације осталим непрофитним ин-
ституцијама 7.500.000,00 динара, економска класификација 464 
Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигу-
рање, односно 4641 Текуће дотације организацијама за обавезно 
социјално осигурање 11.702.400,00 динара и економска класи-
фикација 463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4631 
Текући трансфери осталим нивоима власти 3.000.000,00 динара.“

Члан 2.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-96/2022-18
Нови Сад, 23. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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1456.

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске Одлуке о осни-
вању Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима 
у региону („Сл. лист АП Војводине“, број: 19/06 и 66/20) и члана 
32. став 1. 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 23. новембра 2022. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ E

I

Доц. др Драгана Ћорић из Новог Сада, разрешава се дужности 
члана Управног одбора Фонда за избегла, расељена лица и за са-
радњу са Србима у региону, на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 025-31/2022
Нови Сад, 23. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1457.

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о осни-
вању Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима 
у региону („Сл. лист АП Војводине“, број: 19/06 и 66/20) и члана 
32. став 1. 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 23. новембра 2022. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ E

I

Далибор Мирић, дипломирани филолог србиста, из Новог 
Сада, именује се за члана Управног одбора Фонда за избегла, ра-
сељена лица и за сарадњу са Србима у региону, до истека мандата 
Управног одбора.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 025-32/2022
Нови Сад, 23. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1458.

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), 
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, 95/18, 114/21, 113/17 – др. закон,  95/18 – др. за-
кон, 86/19 - др. закон, 157/20 - др. закон и 123/21-др. закон), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 23. новембра 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ E

I

Александри Меденици, вршиоцу дужности помоћника дирек-
тора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, 30. но-
вембра 2022. године престаје рад на положају, протеком времена 
на које је постављена.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-118/2021-5
Нови Сад, 23. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1459.

На основу члана 56. Закона о запосленима у аутономним по-
крајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“, број: 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18- др. закон, 86/19- др. 
закон, 157/20- др. закон и 123/21- др. закон), чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АП Војводине”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 23. новембра 2022. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Александра Меденица, дипломирани правник, поставља се за 
вршиоца дужности помоћника директора Управе за имовину Ауто-
номне покрајине Војводине, почев од 1. децембра 2022. године, до по-
стављења службеника на положај, по спроведеном јавном конкурсу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-1/2021-7
Нови Сад, 23. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

ПОСЕБНИ ДЕО
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1460.

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у ау-
тономним покрајинама и јединицама локалне  самоуправе („Сл. 
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – 
др.закон и 86/19- др.закон и 157/20 – др. закон) и члана 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 23. новембра   2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ E

I

Дарку Чутурићу, вршиоцу дужности подсекретара Покрајин-
ског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу 
и локалну самоуправу, закључно са 2. децембром 2022. године, 
престаје рад на положају протеком времена на које је постављен.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-86/2022
Нови Сад, 23. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1461.

На основу члана 36. став 6. и 32. тачка 8. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 
37/14) и чл 26. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 57/14- др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 23. новембра 2022. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ E

I

Дарко Чутурић, дипломирани инжењер саобраћаја, поставља 
се за вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секрета-
ријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, почев од 3. децембра 2022. године, до постављења 
службеника на положај, по спроведеном јавном конкурсу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-51/2022
Нови Сад, 23. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1462.

На основу чл. 5. и 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Жалбеној комисији Аутономне покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број: 18/19 и 21/19 - испр.) и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ“, број: 37/14) Покрајинска влада на седници одржаној 
23. новембра 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ E

I

У Решењу о образовању Жалбене комисије Аутономне покраји-
не Војводине („Службени лист АПВ“, број: 68/16, 13/21 и 55/21), у 
тачки I  у ставу 2. после треће алинеје брише се тачка и додају се 
четврта и пета алинеја које гласе:

„- Маја Стојилковић, дипломирани правник, вршилац дужнос-
ти директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводи-
не;

- Нела Милишић, дипломирани правник, вршилац дужности 
помоћника покрајинског секретара за високо образовање и науч-
ноистраживачку делатност.“

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-79/2021-01
Нови Сад, 23. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1463.

На основу члана 32. тачка 9, те чл. 35. и 36. става 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), као и члана 15. става 1. Покрајинске 
скупштинске одлуке о оснивању Војвођанског симфонијског 
оркестра („Службени лист АПВ”, број: 21/10 и 29/12), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 23. новембра 2022. године, до-
нела је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута 
Војвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад, коју је донео Уп-
равни одбор Војвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад, на 
седници одржаној 1. новембра 2022. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-833/2022
Нови Сад, 23. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1464.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 8. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 18/10),  Покрајинска влада, на седници одржаној 23. новем-
бра 2022. године, донела је
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Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Народ-
ног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 
2022. годину, које је донео Управни одбор Народног позоришта 
– Narodnog kazališta – Népszínház Суботица, на 16. седници одр-
жаној 8. новембра 2022. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-36/2022-30
Нови Сад, 23. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1465.

На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
23. новембра 2022. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правил-
ника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому 
за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови 
Бечеј, које је донео директор Дома за одрасле и старије „Свети Ва-
силије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, 11. октобра 2022. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-777/2022-01
Нови Сад, 23. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1466.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 
31/19, 72/19 ,149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), 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 23. новембра 2022. године, д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 

Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 06 – Покрајинском секретаријату за образовање, про-
писе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, Про-
грам 2001 Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног сис-
тема, Програмска активност 1001 Администрација, управљање 
и надзор, функционална класификација 980 Образовање некла-
сификовано на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета износ од  укупно 42.000.000,00 ди-
нара  (словима: четрдесет два милиона динара и 00/100) од чега: 
на економској класификацији 482 Порези, обавезне таксе, казне, 
пенали и камате 1.000.000,00 динара, односно 4821 Остали поре-
зи 900.000,00 динара и 4822 Обавезне таксе 100.000,00 динара; 
на економској класификацији 511 Зграде и грађевински објекти, 
односно 5111 Куповина зграда и објеката 19.373.407,00 дина-
ра и на економској класификацији 541 Земљиште, односно 5411 
Земљиште 21.626.593,00 динара, а због непланираних средстава 
на апропријацијама за реализацију намене из тачке 2. овог ре-
шења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се 
за 42.000.000,00  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 (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријација за Покрајински секре-
таријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
‒ националне заједнице, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за прибављање 
непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводи-
не (грађевинског земљишта и објеката изграђених на њему) за 
потребе Гимназије са домом ученика за талентоване ученике 
„Бољаи” Сента.   

 
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 

стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, уп-
раву и националне мањине ‒ националне заједнице и Покрајин-
ски секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ нацио-
налне заједнице  преузеће обавезу, на основу писаног уговора, 
или другог правног акта, уколико другачије није законом про-
писано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-193
Нови Сад, 23. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1467.

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 Ау-
тономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист 
АПВ”, бр. 54/21, 7/22 и 37/22), као и члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. 
новембра  2022. године,   д о  н  о  с  и 



23. новембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 50 - Страна 1843

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 – Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета , економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 19 – Управи за заједничке послове покрајинских орга-
на, 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 01 00 Општи приходи 
и примања буџета, износ од 1.080.000,00 динара (словима: милион 
осамдесет хиљада динара и 00/100), на економској класификацији 
512 Машине и опрема, односно 5122 Административна опрема, 
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 1.080.000,00 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 ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.  

2. Одобрено повећање апропријације за Управу за заједничке 
послове покрајинских органа, по основу употребе средстава те-
куће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за финан-
сирање набавке намештаја и беле технике за службене станове у 
јавној својини Аутономне покрајине Војводине.  

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 посло-
ве покрајинских органа преузеће обавезу на основу писаног уго-
вора, или другог правног акта, уколико другачије није законом 
прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-194
Нови Сад, 23. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1468.

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 („Служ-
бени 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 седни-
ци одржаној 23. новембра  2022. године,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА

У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

1. Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину – у изно-
су од 32.610.000,00 динара (словима: тридесет два милиона шесто 
десет хиљада динара и 00/100) – према буџетским класифика-
цијама приказаним у следећој табели:

Врста уџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ

(у динарима)

Раздео 06 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, 
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 32.610.000,00

Глава 00 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРА-
ВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 12.610.000,00

Програм 0606 Подршка раду органа јавне управе 4.000.000,00

Програмска
активност/ пројекат

1003 Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општих аката и 
збирке важећих општих аката 4.000.000,00

Функционална
класификација 111 Извршни и законодавни органи 4.000.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 4.000.000,00

Економска
класификација 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.000.000,00

Економска
класификација 4234 Услуге информисања 4.000.000,00

Програм 0607 СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ 1.000.000,00

Програмска
активност/ пројекат 1001 Организација и спровођење државног стручног испита 1.000.000,00

Функционална
класификација 111 Извршни и законодавни органи 1.000.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 1.000.000,00
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Врста уџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ

(у динарима)

Економска
класификација 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 636.000,00

Економска
класификација 4161 Награде запосленима и остали посебни расходи 636.000,00

Економска
класификација 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 364.000,00

4235 Стручне услуге 364.000,00

Програм 1001 УНАПРЕђЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРА-
ВА И СЛОБОДА 1.000.000,00

Програмска
активност/ пројекат 1006 Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини 1.000.000,00

Функционална
класификација 111 Извршни и законодавни органи 1.000.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 1.000.000,00

Економска
класификација 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 1.000.000,00

Економска
класификација 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 1.000.000,00

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 720.000,00

Програмска
активност/ пројекат 1002 Модернизација инфраструктуре предшколских установа 720.000,00

Функционална
класификација 910 Предшколско и основно образовање 720.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 720.000,00

Економска
класификација 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 720.000,00

Економска
класификација 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 720.000,00

Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 4.090.000,00

Програмска
активност/ пројекат 1006 Модернизација инфраструктуре основних школа 4.090.000,00

Функционална
класификација 910 Предшколско и основно образовање 4.090.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 4.090.000,00

Економска
класификација 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 4.090.000,00

Економска
класификација 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 600.000,00

Економска
класификација 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 3.490.000,00

Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 1.800.000,00

Програмска
активност/пројекат 1005 Модернизација инфраструктуре средњих школа 1.800.000,00

Функционална
класификација 920 Средње образовање 1.800.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 1.800.000,00

Економска
класификација 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 1.800.000,00

Економска
класификација 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 1.800.000,00
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Врста уџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ

(у динарима)

Глава 0602 ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ПОДРШКЕ ОБРАЗОВАЊУ 
УЧЕНИКА 20.000.000,00

Програм 2007 ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 20.000.000,00

Програмска
активност/пројекат

1008 Развој едукативних и рекреативних садржаја у области образовања 
– финансирање делатности креативног центра „Хертеленди-Бајић” Бочар 20.000.000,00

Функционална
класификација 960 Помоћне услуге образовању 20.000.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 20.000.000,00

Економска
класификација 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 9.058.683,00

Економска
класификација 4111 Плате, додаци и накнаде запослених 9.058.683,00

Економска
класификација 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.458.027,00

Економска
класификација 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 993.455,00

Економска
класификација 4122 Допринос за здравствено осигурање 464.572,00

Економска
класификација 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 100.000,00

Економска
класификација 4131Накнаде у натури 100.000,00

Економска
класификација 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 300.000,00

Економска
класификација 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 100.000,00

Економска
класификација 4143 Отпремнине и помоћи 150.000,00

Економска
класификација

4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и 
друге помоћи запосленом 50.000,00

Економска
класификација 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 650.000,00

Економска
класификација 4151 Накнаде трошкова за запослене 650.000,00

Економска
класификација 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 150.000,00

Економска
класификација 4161 Награде запосленима и остали посебни расходи 150.000,00

Економска
класификација 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2.650.290,00

Економска
класификација 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 45.000,00

Економска
класификација 4212 Енергетске услуге 2.015.290,00

Економска
класификација 4213 Комуналне услуге 150.000,00

Економска
класификација 4214 Услуге комуникација 140.000,00

Економска
класификација 4215 Трошкови осигурања 275.000,00

Економска
класификација 4219 Остали трошкови 25.000,00

Економска
класификација 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 75.000,00

Економска
класификација 4221 Трошкови службених путовања у земљи 50.000,00
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Врста уџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ

(у динарима)

Економска
класификација 4229 Остали трошкови транспорта 25.000,00

Економска
класификација 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.070.000,00

Економска
класификација 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 50.000,00

Економска
класификација 4235 Стручне услуге 1.000.000,00

Економска
класификација 4237 Репрезентација 20.000,00

Економска
класификација 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 375.000,00

Економска
класификација 4242 Услуге образовања, културе и спорта 250.000,00

Економска
класификација 4243 Медицинске услуге 125.000,00

Економска
класификација 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 570.000,00

Економска
класификација 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 370.000,00

Економска
класификација 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 200.000,00

Економска
класификација 426 МАТЕРИЈАЛ 2.200.000,00

Економска
класификација 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 50.000,00

Економска
класификација 4264 Материјали за саобраћај 300.000,00

Економска
класификација 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 450.000,00

Економска
класификација 4268 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 900.000,00

Економска
класификација 4269 Материјали за посебне намене 500.000,00

Економска
класификација 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 43.000,00

Економска
класификација 4822 Обавезне таксе 40.000,00

Економска
класификација 4823 Новчане казне, пенали и камате 3.000,00

Економска
класификација 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.300.000,00

Економска
класификација 5121 Опрема за саобраћај 1.300.000,00

У     УКУПНО  ЗА  РАЗДЕО 06 32.610.000,00

преносе се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајински 
секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска сред-
ства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функ-
ционална класификација 160 – Oпште јавне услуге некласифико-
ване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и 
примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 
4991 Средства резерве, у укупном износу од 32.610.000,00 динара.

Годишњи план апропријација и периодично право потрошње 
из става 1. ове тачке смањују се у оквиру Покрајинског секре-
таријата за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице за укупно 32.610.000,00 динара, а у ис-
том 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 образовање, прописе, управу и националне мањи-
не – националне заједнице. 

3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-303/2022-28
Нови Сад, 23. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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1469.

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 („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 54/2021, 7/2022 и 37/2022), те у складу с чла-
ном 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 седни-
ци одржаној 23. новембра 2022. године,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

1. Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину – у из-
носу од 1.080.000,00 (словима: милион осамдесeт хиљада динара 
и 00/100) – према буџетским класификацијама приказаним у сле-
дећој табели:

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ

(у динарима)

Раздео 19 УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 1.080.000,00

Глава 00 УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 1.080.000,00

Програм 0606 ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ 1.080.000,00

Програмска
активност 

1005 Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских 
органа 1.080.000,00

Функционална
класификација 133 Остале опште услуге 1.080.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 1.080.000,00

Економска
класификација 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.080.000,00

Економска
класификација 4212 Енергетске услуге 1.080.000,00

преносе се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајински 
секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска сред-
ства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функ-
ционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласифико-
ване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и 
примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 
4991 Средства резерве, у укупном износу од 1.080.000,00 динара.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке и периодич-
но право потрошње смањује се у оквиру Управe за заједничке 
послове покрајинских органа за 1.080.000,00 динара, а у истом из-
носу увећава се апропријација текуће буџетске резерве у оквиру 
Покрајинског секретаријата за финансије, на годишњем и перио-
дичном нивоу права потрошње. 

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

3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-303/2022-29
Нови Сад, 23. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1470.

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14 - 
др.одлука, 37/15, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), чл. 11 и 22. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину 
(„Службени лист АПВ“, брoj 54/2021 и 42/2022) у вези с Покрајин-
ском скупштинском одлуком о Програму мера подршке за спро-

вођење пољопривредне политике за развој села на територији АП 
Војводине у 2022. години („Службени лист АПВ“, број 54/2021 
и 42/2022) и Правилником о спровођењу конкурса које расписује 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство (у даљем тексту: покрајински секретар) доноси

КОНКУРС
ЗА СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ, 

ПРИМЕЊЕНИХ, РАЗВОЈНИХ И ИНОВАТИВНИХ 
ПРОЈЕКАТА

У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2022. 
ГОДИНИ

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ овог конкурса јесте развој техничко-технолошких, при-
мењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и ру-
ралном развоју у 2022. години ( у даљем тексту: Конкурс) у области:

1) ратарства и повртарства;
2) воћарства и виноградарства;
3) сточарства;
4) органске производње;
5) употребе обновљивих извора енергије у пољопривреди;
6) шумарства;
7) агроекономије;
8) руралног развоја.

Предмет конкурса је набавка опреме и штампање публикација.

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Укупна расположива средства предвиђена су у износу од 
20.000.000,00 динара (словима: двадесетмилиона динара).

Интензитет помоћи за подршку одржавања научно - истражи-
вачких активности износи до 80% без ПДВ. 
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Минимални  износ бесповратних средства је 100.000,00 дина-
ра, а максимални износи 4.000.000,00 динара набавку опреме, а 
1.000.000,00 за израду публикација.

Приликом обрачуна, узима се вредност прихватљивих трошко-
ва инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Пријава се може поднети само за једну врсту инвестиције, с тим 
да подносилац пријаве може поднети и више пријава по Конкурсу. 

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање 
бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реали-
зоване након доношења Одлуке о додели средства. 

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу 
намењена су за:

А) Набавку опреме за унапређење научно-истраживачког рада 
- инфрастуктурна опрема: опрема на огледним пољима – 

стакленици и опрема за сенчење у стакленицима;
- опрема за лабораторију – PCR апарат, опрема за електро-

форезу и микролитарска центрифуга;

Б) Трошкове израде публикације 
- израда дизајна,
- ауторски хонорар,
- трошкови штампања.

3. КОРИСНИЦИ

Право на подстицаје имају научноистраживачке организације 
са својством правног лица, и то: научни институти,  истражи-
вачко-развојни институти, институти од националног значаја за 
Републику Србију и акредитовани факултети са седиштем на те-
риторији Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Под-
носилац пријаве).

Подносилац пријаве на реализацији пројекта може ангажовати 
и одговарајућа стручна лица (у даљем тексту: експерте), која нису 
запослена код њега.

Подносилац пријаве из става 1. овог члана може укључити и 
друга правна лица у реализацију пројекта као партнерске орга-
низације.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Подносилац пријаве остварује право на подстицаје ако: 

1. пројекат није финансиран из других извора јавног фи-
нансирања; 

2. је пројекат усклађен са Стратегијом пољопривреде и ру-
ралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. 
године (у даљем тексту: Стратегија); 

3. је пројекат одобрен од стране научног односно настав-
но-научног већа институције,  

4. има најмање три реализатора пројекта која ће бити анга-
жована у току целог времена трајања пројекта; 

5.  је подносилац пријаве регулисао пореске и друге доспе-
ле обавезе из јавних прихода за 2021. годину;

6. је подносилац пријаве измирио доспеле обавезе по уго-
ворима о закупу пољопривредног земљишта у државној 
својини за 2021. годину;

7. је подносилац пријаве регулисао обавезе по решењима 
о накнадама за одводњавање/наводњавање доспеле до 
31.12.2021. годинe;

8. подносилац пријаве нема неиспуњених уговорних оба-
веза према Покрајинском секретаријату, као ни према 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривре-
де на основу раније потписаних уговора;

9. ако подносилац пријаве има седиште на територији једи-
нице локалне самоуправе са територије АП Војводине и 
ако је место реализације инвестиције на територији једи-
нице локалне самоуправе са територије АП Војводине.

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР

Конкурс је отворен до 05.12.2022. године.

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Потребна документација:

1. Образац пријаве
2. фотокопију уписа у регистар Привредног суда 
3. фотокопија потврде о пореском индентификационом 

броју
4. извод из записника или одлуке научностручног већа, 

односно научног већа или одговарајућег органа науч-
ностручне организације о прихватању  пројекта и фина-
нијског плана

5. потврда надлежне пореске управе о непостојању обавеза 
из јавних прихода за 2021. годину

6. Потврда ЈПВ „Воде Војводине“ о изиреним обавезама 
по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање 
доспеле до 31.12.2021. годинe 

7. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини (потвр-
да надлежног органа, или фотокопија уговора с Минис-
тарством пољопривреде, шумарства и водопривреде од 
јединице локалне самоуправе као и доказ o извршеном 
плаћању).

8. фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца 
пријаве

9. фотокопија картона депонованих потписа од Управе за 
трезор 

10. Предрачун за набавку опреме или штампање материјала

Подносилац пријаве ‒ на обрасцу који је саставни део пријаве 
на конкурс – треба да се изјасни о томе да ли ће документацију 
наведену под тачком 2., 3., 5. и 6. прибавити сам или је сагласан с 
тим да је прибави Покрајински секретаријат.

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац 
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски 
језик. Документацију мора превести овлашћени судски тумач. 
Уколико је рачун/предрачун исказан у страној валути, неопход-
но је у обрасцу пријаве унети вредност опреме у динарској про-
тиввредности, обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан изда-
вања рачуна/предрачуна.

Комисија за утврђивање испуњености услова Правилника и 
Конкурса, оцену пријављених пројеката задржава право да тра-
жи додатне податке и документацију ради провере испуњености 
услова из Правилника и Конкурса.

Обрасци су у електронском облику доступни на интернет стра-
ници Покрајинског секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs.

Поступак доношења одлуке је у складу с Пословником.

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Правил-
ником о спровођењу конкурса које расписује Покрајински се-
кретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Пра-
вилником  о  додели средстава за развој техничко-технолошких, 
примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривре-
ди и руралном развоју у 2022. години.  

8. ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

Средства се додељују бесповратно и исплаћују се једнократно 
по потписивању уговора са Покрајинским секретаријатом, у скла-
ду с приливом средстава у буџет АП Војводине.

У моменту исплате средстава рачун корисника средстава не 
сме бити у блокади.
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9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на ад-
ресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, с на-
знакoм „КОНКУРС ЗА РАЗВОЈ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ, 
ПРИМЕЊЕНИХ, РАЗВОЈНИХ И ИНОВАТИВНИХ ПРОЈЕКАТА 
У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2022. ГОДИ-
НИ”, или лично у Писарници покрајинских органа управе, у згра-
ди Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова. 

10. КОНТАКТ 

Додатне информације можете добити путем броја телефона 
021/487-4430 од 13 до 15 часова. 

11. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОН-
СКОЈ ФОРМИ

Текст Конкурса, Правилник и образац пријаве могу се преузе-
ти са интернет адресе: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Покрајински секретар
Владимир Галић

1471.

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
ској управи („Службени лист АПВ“ број 37/14, 54/14 – др. одлука, 
37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), члана 11. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину 
(„Службени лист АПВ“, број: 54/21, 7/22  и 37/22 - ребаланс) и члана 5. 
Правилника о додели бесповратних средстава локалним самоуправа-
ма са територије АП Војводине за финансирање пројеката из области 
електронских комуникација и информационог друштва за 2022. го-
дину („Службени лист АПВ“, број 47/22), Покрајински секретаријат 
за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), расписује 

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

Број: 144-401-7098/2022-02

ЦИЉ

Циљ Конкурса је подстицање развоја електронских комуни-
кација и информационог друштва у локалним самоуправама  на 
територији АП Војводине, чији је степен развијености у распо-
ну 60% до 80% и мање од 60% републичког просека, у складу са 
Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и 
јединица локалне самоуправе.

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Бесповратна средства која се додељују могу се користити за 
финансирање реализације следећих пројеката:

1. Успостављање хотспот локација у локалним самоуправа-
ма у АП Војводини које ће грађанима омогућити слобо-
дан приступ интернету и

2. Увођење система видеонадзора у васпитно-образовним 
установама  у циљу повећања безбедности предшкола-
ца, ученика и наставно-образовног особља, као и зашти-
те објеката (БЕЗБЕДНА УСТАНОВА)

ВИСИНА ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

За потребе Јавног конкурса предвиђена су средства у  укупном 
износу од 6.149.657,00 динара.

Подносилац захтева може поднети пријаву по свим тачкама 
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 хот-
спот локација.

2. За увођење система видеонадзора у васпитно-образов-
ним установама у циљу повећања безбедности предш-
колаца, 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 устано-
ве. 

Локалне самоуправе по свим тачкама конкурса могу да захте-
вају максималан износ од 1.500.000,00 динара. 

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на Конкурсу имају локалне самоуправе са те-
риторије Аутономне покрајине Војводине, чији је степен развије-
ности у распону 60% до 80% и мање од 60% републичког просека, 
у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развије-
ности региона и јединица локалне самоуправе.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ 
КОНКУРС

Потребна документација за доделу бесповратних средстава де-
финисана је чланом 8. Правилника o додели бесповратних сред-
става локалним самоуправама са територије АП Војводине за 
финансирање пројеката из области електронских комуникација 
и информационог друштва за 2022. годину (у даљем тексту: Пра-
вилник). Правилник, текст Јавног конкурса, Образац пријаве са 
припадајућом изјавом  преузима се на сајту Секретаријата www.
spriv.vojvodina.gov.rs

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Критеријуми за доделу бесповратних средстава дефинисани су 
чланом 12. Правилника.

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

Поступак доделе средстава дефинисан је чланом 10. Правил-
ника.

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Пријаве на Јавни Конкурс се подносе искључиво на конкурс-
ним обрасцима који су саставни део Јавног конкурса а могу се 
преузети на сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са 
прописаном документацијом достављају се у затвореној ковер-
ти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком на 
лицу коверте „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 
БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВА-
МА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКА-
ЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2022. ГОДИНУ“ 
поштом или лично предајом писарници покрајинских органа уп-
раве (на наведену адресу) у времену од 9 до 14 часова.

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 08.12.2022. го-
дине.

Информације у вези са Конкурсом могу се добити радним даном 
од 10 до 14 часова позивом на број 021/487- 4613 или 0800/021-027.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Ненад Иванишевић
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На основу члана 4. Одлуке о изменама Одлуке о поступку и 
критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова за реа-
лизацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној 
покрајини Војводини у 2022. години број: 127-401-145/2022 („Служ-
бени лист АПВ”, број 48/22), Решења о покретању поступка јавног 
конкурса, број: 139-401-150/2022-01-01 од 17. новембра 2022. године, 
а у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутоном-
не покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, 
број 54/21,7/22 и 37/22 - ребаланс), Покрајински секретаријат за со-
цијалну политику, демографију и равноправност полова расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ,

ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА, 
АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМА

У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2022. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова ‒ у складу с Покрајинском скупштин-
ском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. 
годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова за 
2022. годину ‒ за реализацију Програма унапређења социјалне 
заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2022. години доде-
лиће укупно 209.825.000,00 динара. 

Циљ јавног конкурса су организоване друштвене делатност 
од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање 
за самосталан и продуктиван живот у друштву појединаца и по-
родица, као и спречавање настајања и отклањање последица со-
цијалне искључености, члан 2. Закон о социјалној заштити (Сл. 
гласник РС 24/11)

Средства по овом јавном конкурсу додељиваће се по поступку 
и критеријумима утврђеним Одлуком о изменама и допунама Од-
луке о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајин-
ског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноп-
равност полова за реализацију Програма унапређења социјалне 
заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2022. години број: 
127-401-145/2022 од 16. новембра 2022. („Службени лист АПВ”, 
број 48/22).

Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним 
могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. 
годину. 

Корисници средстава додељених по овом конкурсу дужни су да 
програме, мере и активности реализују до 30. јуна 2023. године.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова за реализацију Програма унапређења 
социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2022. 
години, по овом конкурсу, доделиће укупно 49.825.000,00 динара 
за финансирање, односно суфинансирање програма, мера и ак-
тивности, за подстицај и развој нових и унапређивање квалитета 
постојећих услуга социјалне заштите, што подразумева: 

- дневне услуге у заједници ‒ као што су дневни боравак, 
помоћ у кући и свратиште, уз активности које подржа-
вају боравак корисника у породици и непосредном окру-
жењу;

- услуге подршке за самосталан живот ‒ као што су ста-
новање уз подршку, персонална асистенција ‒ које се 
пружају појединцу да би се његове могућности за задо-
вољење основних потреба изједначиле с могућностима 
осталих чланова друштва, да би му се побољшао квали-
тет живота и да би могао да води активан и самосталан 
живот у друштву;

- саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге – 
интензивне услуге подршке породици која је у кризи; са-
ветовање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља; 
подршка породици која се стара о свом детету или од-
раслом члану породице са сметњама у развоју; савето-
вање и подршка у случајевима насиља; породична тера-
пија; медијација; СОС телефони и друге саветодавно-те-
рапијске услуге; едукативни кампови за децу и младе у 
циљу превенције социјалне искључености.

- услуге смештаја подизањем и стандардизацијом квали-
тета услуга које се пружају корисницима на смештају.

Наведеним услугама социјалне заштите задовољавају се спе-
цифичне потребе следећих корисника:

- деце и младих: без родитељског старања или у ризику од 
губитка родитељског старања; са сметњама у развоју; у 
сукобу с родитељима, старатељом и заједницом; жртве 
злостављања и занемаривања, насиља и експлоатације и 
жртве трговине људима;

- одраслих и старијих чији су благостање, безбедност и 
продуктиван живот у друштву угрожени ризицима услед 
старости, инвалидитета, болести, породичних и других 
животних околности.

Средства ће бити расподељена на следећи начин:

1. установама социјалне заштите ‒ 49.825.000,00 динара; 

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Средства из члана 2. Одлуке о поступку и критеријумима за 
доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну поли-
тику, демографију и равноправност полова за реализацију Про-
грама унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини 
Војводини у 2022. години и Одлуке о изменама Одлуке о поступ-
ку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секре-
таријата за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова за реализацију програма унапређења социјалне заштите 
у Аутономној покрајини Војводини у 2022. години у висини од 
49.825.000,00 динара могу се доделити установама социјалне 
заштите за смештај корисника на територији Аутономне покраји-
не Војводине, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, 
а намењена су за подизање квалитета и стандардизацију услуга 
које се пружају корисницима услуга социјалне заштите.

На конкурсу не могу учествовати индиректни корисници буџе-
та Аутономне покрајине Војводине, чије је финансирање уређено 
актима које доноси или на њих дају сагласност Скупштина Ауто-
номне покрајине Војводине или Покрајинска влада и привредни 
субјекти.”

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку, ис-
кључиво на обрасцу пријаве који се може преузети на интернет 
страници Покрајинског секретаријата за социјалну полити-
ку, демографију и равноправност полова www.socijalnapolitika.
vojvodina.gov.rs и у Покрајинском секретаријату за социјалну по-
литику, демографију и равноправност полова Нови Сад, Булевар 
Михајла Пупина број 16, III спрат, канцеларија 26 (број телефона: 
021/487-4400).

Уз пријаву из става 1. овог члана, прилаже се следећа обавез-
на документација: фотокопија потврде о пореском идентифика-
ционом броју и фотокопија ОП обрасца (оверени потписи лица 
овлашћених за заступање).

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве по по-
треби затражи и додатну документацију и информације

Пријаве се подносе путем поште на адресу ‒ Покрајински се-
кретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад или 



23. новембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 50 - Страна 1851

лично на Писарници покрајинских органа управе у згради По-
крајинске владе, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови 
Сад, с назнаком ‒ „За конкурс”.

Пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу и које нису 
предмет јавног конкурса, као и пријаве које су поднете након рока 
који је прописан конкурсом ‒ неће се разматрати.

Пријаве подносилаца којима су додељивана средства у прет-
ходна два спроведена јавна конкурса поменутог секретаријата, 
а који нису у утврђеном року доставили извештај о наменском 
утрошку средстава ‒ неће се разматрати.

Конкурсна документација се не враћа. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријава на конкурс, са осталом потребном документацијом, 
подноси се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
дневном листу „Ало“ и на интернет страници Покрајинског се-
кретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова, а најкасније до 26. новембра 2022. године.

ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи ко-
мисија коју образује покрајински секретар за социјалну поли-
тику, демографију и равноправност полова. Комисија процењује 
и вреднује доделом одговарајућег броја бодова, према следећим 
критеријумима. 

1. Према референцама делатности, односно послова и програма 
за област у којој се они реализују (од 0 до 40 бодова):

- усклађеност пројектних садржаја с предметом јавног 
конкурса и релевантност за област у којој се реализује 
јавни конкурс (до 10 бодова);

- јасно формулисани и повезани циљеви, активности и ре-
зултати пројекта и њихова усклађеност с временском ди-
намиком предвиђеном за реализацију (до 10 бодова);

- број директних корисника пројекта и капацитети подно-
сиоца пријаве за управљање пројектом (до 10 бодова);

- потенцијал одрживости и надградње пројекта (до 10 бо-
дова).

2. Према циљевима који се постижу реализацијом пројектних 
активности (од 0 до 30 бодова): 

- допринос степену унапређивања стања у области со-
цијалне заштите; 

- допринос унапређивању квалитета услуга, заштите и 
квалитета живота циљне групе.

3. Према економичности буџета, усклађености буџета с пла-
нираним активностима и постојању суфинансирања пројекта из 
других извора (од 0 до 30 бодова):

- процена економичности буџета и усклађености буџета с 
планираним активностима (до 10 бодова);

- висина тражених средстава за реализацију активности 
(до 10 бодова);

- степен обезбеђености сопствених средстава или средста-
ва из других извора (до 10 бодова).

Комисија сачињава листу вредновања и рангирања пријава ус-
танова социјалне заштите и пружалаца услуга социјалне заштите 
– удружења грађана на јавни конкурс применом наведених крите-
ријума, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека 
рока за подношење пријава. 

Листа вредновања и рангирања пријава објављује се на интер-
нет страници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова и учесници јавног конкурса 
имају право приговора, увида у поднете пријаве и приложену до-
кументацију у року од три дана од дана њеног објављивања. 

О приговору учесника јавног конкурса одлуку доноси комисија 
у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Након одлучивања по поднетим приговорима, комисија са-
чињава предлог коначне листе вредновања и рангирања пријава 
установа социјалне заштите и пружаоца услуга социјалне зашти-
те – удружења грађана на јавни конкурс, која се објављује на ин-
тернет страници поменутог секретаријата.

О додели средстава и висини средстава, решењем које је 
коначно, одлучује покрајински секретар за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова, у року од 30 дана од дана 
утврђивања предлога коначне листе вредновања и рангирања 
пријава. 

Решење о додели средстава објављује се на интернет страници 
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs 

Додатне информације на број телефона 021/487-4400.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ,

ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
Предраг Вулетић
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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.
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ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1455. Одлука о усвајању измена Покрајинског акционог 
плана запошљавања у Аутономној покрајини Војво-
дини за 2022. години;

 ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1456. Решење  о разрешењу члана Управног одбора Фонда 
за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у 
региону; 

1457. Решење о именовању члана Управног одбора Фонда 
за избегла, расељена лица и за сарадсу са Србима у 
региону;

1458. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника директора Управе за имовину Ауто-
номне покрајине Војводине;

1459. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
директора Управе за имовину Аутономне покрајине 
Војводине;

1460. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности подсекретара Покрајинског секретаријата за 
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локал-
ну самоуправу; 

1461. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекре-
тара Покрајинског секретаријата за регионални раз-
вој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу; 

1462. Решење о допуни Решења о образовању Жалбене ко-
мисије Аутономне покрајине Војводине;

1463. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама 
и допунама Статута Војвођанског симфонијског ор-
кестра, Нови Сад;

1464. Решење о давању сагласности на Измене и допу-
не Програма рада Народног позоришта - Narodnog 
kazališta-Népszínház Суботица 

1465. Решење о давању сагласности на Правилник о измена-
ма и допунама Правилника о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова у Дому за одрасле и старије 
„Свети Василије Острошки Чудотворац, Нови Бечеј; 

1466. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-193

1467. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-194;

1468. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резер-
ву број: 401-303/2022-28;

1469. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резер-
ву број: 401-303/2022-29;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

1470. Конкурс за доделу средстава за развој техничко-тех-
нолошких, примењених, развојних и иновативних 
пројеката у пољопривреди и руралном развоју у 2022. 
години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ТУРИЗАМ

1471. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава ло-
калним самоуправама са територије АП Војводине за 
финансирање пројеката из области електронских кому-
никација и информационог друштва за 2022. годину; 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

1472. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинанси-
рање мера, активности и програма у области социјал-
не заштите у 2022. години
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