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На основу члана 41. став 1. тачка 2. Закона о смањењу ризика 
од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени 
гласник РС”, број: 87/18) и чл. 32. тачка 10, 35. и 36. став 2. По-
крајинскe скупштинскe одлукe о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 3. став 3. Уредбе о сас-
таву, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације 
(„Сл. гласник РС“, број: 27/20) Покрајинска влада, на седници 
одржаној 1. марта 2023. године, донела  је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ШТАБА
 ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Члан 1.

У Одлуци о образовању Покрајинског штаба за ванредне си-
туације („Службени лист АПВ”, бр. 63/20, 28/21, 29/21 и 45/22) у 
члану 3. став 2. тачка 2, мења се и гласи:

„2) за начелника :

- Бобан Стевановић, заменик начелника Сектора за ван-
редне ситуације Министарства унутрашњих послова;“.

Члан 2.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-195/2020-01
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

291.

На основу члана 14. став 1. тачка 6. Одлуке о оснивању Канце-
ларије за инклузију Рома („Сл. лист АП Војводине“, бр. 8/2006 и 
46/2017) и члана 17.став 1. тачка 6. Статута Канцеларије за инклу-
зију Рома, Управни одобр на седници одржаној дана 23.02.2023. 
године  донео је

ПРАВИЛНИК
О КРИТРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ
ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА  

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА 

ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА У АП ВОЈВОДИНИ

Члан 1.

Овим Правилником утврђује се поступак, критеријуми и начин 
доделе финансијских средстава из буџета АП Војводине, пред-
виђених Финансијским планом за 2023. годину  и Програмом 
рада за 2023. годину Канцеларије за инклузију Рома (у даљем 
тексту: Канцеларија), за финансирање пројеката у области уна-
пређења положаја Рома и Ромкиња у АП Војводини.

Члан 2.

Средства из става 1. овог члана могу се доделити удружењима 
грађана за финансирање пројеката у области унапређења поло-
жаја Рома и Ромкиња у АП Војводини који имају за циљ спро-
вођење следећих активности:

– подршка активностима којима се афирмише инплемен-
тација и примена Стратегије за унапређивање пололо-
жаја Рома на територији АП Војводине, са циљем ите-
грације Рома и Ромкиња у друштвене токове;

– подршка активностима које су од интереса за реализа-
цију приоритетних области Декаде Рома као што су об-
разовање, запошљавање, становање и здравље;

– подршка активностима у вези са обукама ради лакшег 
проналажења посла, стицања нових знања и вештина, 
промовисања предузетништва код Рома и Ромкиња.

Члан 3.

Средства за намену из члана 1. овог Правилника додељују се 
путем јавног конкурса.

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“ и  на интернтет страници Канцеларије www.
inkluzijaromavojvodina.rs. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Подносилац захтева може аплицирати само са једним пројектом, 
а висина тражених средстава одређује се у складу са пројектованим 
буџетским средствима и циљевима који се прописују јавним конкурсом.
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Члан 4.

Јавни конкурс из члана 3. овог Правилника садржи податке о 
акту на основу кога се расписује јавни конкурс, област од јавног 
интереса која се подстиче, податке о висини укупних средстава која 
се додељују по јавном конкурсу, задатку који је предмет јавног кон-
курса и року за његов завршетак, податке о кругу могућих учесника 
на јавном конкурсу, року и начину подношења пријава на конкурс, 
критеријумима и мерилима за одлучивање, документацији која се 
подноси уз пријаву,  податак о броју пријава које може поднети уд-
ружење и друге податке од значаја за спровођење конкурса.

Члан 5.

Пријава на конкурс подноси се на образцу пријаве чију садр-
жину утврђује Канцеларија у једном примерку, са припадајућом 
документацијом и  доставља се у затвореној коверти на адресу 
Канцеларије, поштом или лично. 

Конкурсни образац се може преузети у Канцеларији за инклу-
зију Рома или са интернет странице www.inkluzijaromavojvodina.rs. 

Уз попуњену пријаву на јавни конкурс за доделу финансијских 
средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у об-
ласти унапређења положаја Рома и Ромкиња прилаже се и следећа 
документација: фотокопија Решење о регистрацији подносиоца 
пријаве, фотокопија ОП образца (оверени потпис лица овлашће-
ног за заступање), фотокопија пореског идентификационог броја, 
фотокопија Статута Удружења или извод из Статута Удружења 
у коме је утврђено да се циљеви остварују у области у којој се 
расписује конкурс.

Члан 6.

Неблаговремене, непотпуне или неправилно попуњене прија-
ве, пријаве које нису поднете на утврђеном образцу, пријаве које 
нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве у којима се тра-
жи већи износ од предвиђеног и пријаве које нису предмет јавног 
конкурса неће се разматрати.

Члан 7.

Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи кон-
курсна комисија коју решењем именује директор. Решењем  се 
утврђује састав и задаци комисије. За чланове комисији, поред за-
послених у Канцеларији могу се именовати и лица представници 
стручне јавности из области у којој се расписује јавни конкурс.  

Комисија из става 1. овог члана има председника и два члана.  
Комисија ради и одлучује у пуном саставу и о свом раду води 
записник. Комисија одлуке односи већином гласова од укупног 
броја чланова.

Чланови комисије, након доношења решења о именовању пот-
писују изјаву којом потврђују да нису у сукобу интереса, да немају 
приватни интерес у вези са радом и одлучивањем комисије, однос-
но спровођењем конкурса. Уколико у току јавног конкурса сазнају 
да могу доћи  у сукобу интереса чланови Комисије о томе без одла-
гања обавештавају чланове Комисије и директора,  који предузима 
мере како не би било штетних последица у даљем току поступка.

Члан 8. 

Комисија процењује и вреднује пристигле пријаве удружења 
грађана применом следећих критеријум, доделом одговарајућег 
броја бодова:

1. Према референцама делатности, односно послова и програма 
за област у којој се они реализују (  највише до 20 бодова)

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

– могућност развијања програм и његова одрживост (до 10 
бодова)

2. Према циљевима који се постижу реализацијом пројектних 
актовности, допринос степену унапређивања стања у области у 
којој се активности спроводе ( највише до 40 бодова)

– допринос степену унапређивања положаја Рома и Ром-
киња у областима које су предвиђене Стратегијом за уна-
пређење положаја Рома (до 30 бодова)

– допринос унапређењу квалитета услуга, заштите и ква-
литета живота циљне групе, као и доринос пројекта уна-
пређењу родне равноправости у ромској заједници (до 10 
бодова)

3. Према економичности буџета пројекта и усклађености буџе-
та пројекта с планираним активностима (највише до 40 бодова)

– према економичности буџета пројекта и усклађености 
буџета с планираним активностима (до 20 бодова)

– висина тражених средстава у поређењу са укупним оби-
мом средстава на који се јавни конкурс односи (до 20 бо-
дова)

Члан 9.

Комисија сачињава листу вредновања и рангирања удружења 
грађана на јавни конкурс применом критеријума из члана 8. овог 
Правилника, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана 
истека рока за подношење пријава.

Листа из става 1. овог члана објављује се на интернте страници 
Канцеларије-www.inkluzijaromavojvodina.rs

Учесници јавног конкурса имају право увида у поднете прија-
ве и приложену документацију у року од три дана од дана њеног 
објављивања.

На листу из става 1. овог члана учесници конкурса могу подне-
ти приговор у року од 8 дана од дана објављивања листе.

Одлуку о приговору учесника јавног конкурса на листу из ста-
ва 1. овог члана доноси комисија у року од 3 дана од дана пријема 
приговора.

Након одлучивања о поднетим приговорима, комисија са-
чињава предлог коначне листе вредновања и рангирања удру-
жења грађана на јавном конкурсу, која се објављује на интер-
нет страници Канцеларије www.inkluzijaromavojvodina.rs и 
доставља директору Канцеларије ради одлучивања о додели и 
висини средстава.

Члан 10.

Решењем које је коначно, директор у складу са приливом сред-
става из буџета АП Војводине, одлучује о додели и висини сред-
става, најкасније у року од 30 дана од дана објављивања предлога 
коначне листе вредновања и рангирања пријава удружења грађа-
на за финансирање пројеката у области унапређења положаја 
Рома и Ромкиња на јавни конкурс.

Решење и става 1. овог члана објављује се на интернет станици 
Канцеларије.

Члан 11.

На основу решења из члана 10. овог Правилника, Канцеларија 
и корисник средстава закључују уговор којим се уређују међу-
собна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а наро-
чито предмет пројекта, рок у коме се реализује, износ додеље-
них средстава,  интрументе обезбеђења за случај ненаменског 
утрошка средстава,  односно за случај неизивршења уговорних 
обавеза.

Корисник средстава, приликом закључења уговора из става 1. 
овог члана, дужан је да као гаранцију за уредно извршење обавеза 
преда меничну изјаву с бланко меницом и овлашћењем и фотоко-
пију картона депонованих потписа лица која је овластила послов-
на банка на дан закључења уговора.
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У случају да корисник средстава не изврши уговорне обавезе 
или да их делимично изврши, Канцеларија ће попунити меницу 
укупним износом новчаног дуговања корисника средстава на дан 
попуњавања као „меницу са доспећем по виђењу“, са клаузулом 
„без протеста“ коју ће активирати ради наплате. Канцеларија је 
обавезна да меницу врати удружењу грађана након реализације 
предмета уговора у целости, уколико је не искористи у складу са 
ставом 2. овог члана.

Уколико корисник средстава одустане од реализације пројекта 
комисија ће на основу поновног увида у пристигле пројекте пред-
ложити расподелу преосталих средстава.

Члан 12.

Канцеларија преноси додељена средства на основу уговора из 
члана 11. ове одлуке на рачун Корисника срдстава у складу са 
приливом средстава из буџета АП Војводине.

Средства додељена по јавном конкурсу корисници средстава 
могу користити искључиво за намене за које су додељена и у оба-
вези су да неутрошена средства врате. Уколико буде утврђено да 
Корисник средстава по јавном конкурсу средства није користио 
наменски, Канцеларија задржава право да затражи повраћај пре-
нетих средстава са законском затезном каматом рачунајући од 
дана уплате до дана поврата додељених средстава.

Средства из става 1. овог члана подлежу контроли буџетске ин-
спекције АП Војводине и корисник средстава је дужан да буџет-
ској инспекцији омогући несметану контролу законског и намен-
скг коришћења средства.

Члан 13.

Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да након 
завршетка реализације пројектне активности, Канцеларији под-
несу наративни и финансијски извештај о њиховој реализацији 
и коришћењу средстава, на образцу који прописује Канцеларија, 
у року од 15 дана од рока утрврђеног за реализацију пројекта. Уз 
финансијски извештај доставља се и књиговодствена документа-
ција којом се правда законско и наменско трошење средстава, а 
коју су оверила  одговорна лица.

Члан 14.

Даном ступања на снагу овог Правилника, престаје да важи 
Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава 
удружењима грађана за финансирање пројеката у области уна-
пређења положаја Рома и Ромкиња у АП Војводини број: 66/22 
од 7.02.2022. године  (Службени лист АП Војводине бр.8/2022).

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном листу Аутономне покрајине Војводине“.

KАНЦЕЛАРИЈA ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

Број:   92/23 
Датум: 23.02.2023. године

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ

Милош Николић

292.

На основу члана 24. став 1. тачка 17. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ 
Нови Сад („Сл. лист АП Војводине“ бр. 53/2016 и 8/2019) и чла-
на 28. став 1. тачка 17. Статута Јавног водопривредног предузећа 
„Воде Војводине“ Нови Сад, а у складу са чланом 38. став 2. Зако-
на о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник 
РС“ бр. 128/2014 и 95/2018 – др. закон), Надзорни одбор Јавног 
водопривредног предузећа „Воде Војводине“, на 6. седници одр-
жаној 28. децембра 2022. године, донео је  

О Д Л У К У   
O ПРИВРЕМЕНОЈ ЗАБРАНИ
ПРИВРЕДНОГ РИБОЛОВА

НА ДЕЛУ РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА
„СРЕМ“- РЕКА ДУНАВ  И ТО НА 

РИБОЛОВНИМ ВОДАМА ОВЕ РЕКЕ, 
НА СТАЦИОНАЖИ ОД КМ 1250 ДО КМ 1269

Члан 1.

Привремено се забрањује привредни риболов на делу рибарс-
ког подручја „Срем“- река Дунав и то на риболовним водама ове 
реке, на стационажи  од км 1250 (викенд насеље Субић) до км 
1269 (насеље Дунав Беочин).

Привремена забрана привредног риболова из става 1. овог чла-
на, уводи се ради заштите рибљег фонда и трајаће у периоду од 1. 
јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године. 

Члан 2.

Ова одлука доставиће се покрајинском органу управе надлеж-
ном за послове заштите и коришћења рибљег фонда, ради давања 
сагласности у смислу члана 38. став 2. Закона о заштити и одржи-
вом коришћењу рибљег фонда.

Члан 3. 

О спровођењу ове одлуке стараће се Сектор за развој -  Служба 
за рибарство.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана од дана 
објављивања у „Службеном листу  АП Војводине“, а објавиће се 
по добијању сагласности надлежног органа у смислу члана 2. ове 
одлуке.

У Новом Саду
Дана: V-73/100
Број: 28. децембар 2022. г.

ПРЕДСЕДНИК 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

мр Ласло Фехер, с.р.

293.

На основу члана 24. став 1. тачка 17. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ 
Нови Сад („Сл. лист АП Војводине“ бр. 53/2016 и 8/2019) и чла-
на 28. став 1. тачка 17. Статута Јавног водопривредног предузећа 
„Воде Војводине“ Нови Сад, а у складу са чланом 38. став 2. Зако-
на о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник 
РС“ бр. 128/2014 и 95/2018 – др. закон), Надзорни одбор Јавног 
водопривредног предузећа „Воде Војводине“, на 6. седници одр-
жаној 28. децембра 2022. године, донео је  

О Д Л У К У
O ПРИВРЕМЕНОЈ ЗАБРАНИ 
ПРИВРЕДНОГ РИБОЛОВА

НА ДЕЛУ РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА
„СРЕМ“- РЕКА ДУНАВ  И ТО НА 

РИБОЛОВНИМ ВОДАМА 
ИЗВАН ГЛАВНОГ ТОКА ОВЕ РЕКЕ, 

НА СТАЦИОНАЖИ 
ОД КМ 1272 ДО КМ 1275,5 КМ

Члан 1.

Привремено се забрањује привредни риболов на делу рибарс-
ког подручја „Срем“- река Дунав и то на делу риболовних вода, 
изван главног тока ове реке, на стационажи од км 1272 до км 
1275,5 (Дунавац „Черевићка скела“, на левој обали Дунава).
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Привремена забрана привредног риболова из става 1. овог чла-
на, уводи се ради заштите рибљег фонда и трајаће у периоду од 1. 
јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године. 

Члан 2.

Ова одлука доставиће се покрајинском органу управе надлеж-
ном за послове заштите и коришћења рибљег фонда, ради давања 
сагласности у смислу члана 38. став 2. Закона о заштити и одржи-
вом коришћењу рибљег фонда.

Члан 3. 

О спровођењу ове одлуке стараће се Сектору за развој - Служба 
за рибарство. 

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу  АП Војводине“, а објавиће се по добијању 
сагласности надлежног органа у смислу члана 2. ове одлуке.

У Новом Саду
Дана: 28. децембра 2022. г.
Број: V-73/101

ПРЕДСЕДНИК 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

мр Ласло Фехер, с.р.

294.

На основу члана 24. став 1. тачка 17. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Јавном водопривредном  предузећу „Воде Војводине“ 
Нови Сад („Сл. лист АП Војводине“ бр. 53/2016 и 8/2019) и чла-
на 28. став 1. тачка 17. Статута Јавног водопривредног преду-
зећа „Воде Војводине“ Нови Сад, а у вези са чланом 3. став 3. и 
став 4. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда 
(„“Сл. гласник РС“ бр. 128/2014 и 95/2018 – др. закон) и чланом 
15. Покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе 
„Јегричка“ („Сл. лист АПВ“ бр. 49/2022), по претходно прибавље-
ној сагласности Министарства заштите животне средине, бр. 
324-07-2/2023-04 од 19.01.2023. године, Надзорни одбор Јавног 
водопривредног предузећа „Воде Војводине“, на 8. седници одр-
жаној дана 27. фебруара 2023. године, донео  је  

ОДЛУКУ 
О ПРОГЛАШЕЊУ РИБАРСКОГ 

ПОДРУЧЈА У ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ 
ПАРК  ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“

Члан 1.

Проглашава се рибарско подручје у заштићеном подручју Пар-
ку природе „Јегричка“, чији је корисник ЈВП „Воде Војводине“ 
Нови Сад, као управљач овог заштићеног подручја. 

Члан 2.

Рибарско подручје у заштићеном подручју Парк природе 
„Јегричка“, одређује се у границама три хидротехничке цели-
не водотока Јегричка, описане у члану 3. став 3.  Покрајинске 
скуштинске одлуке о заштити Парка природе „Јегричка “ („Сл. 
лист АПВ“ бр. 49/2022 од 22.11.2022.г.) као:

– целина А – каналисани део од уставе код Деспото-
ва (64+163 км) до регионалног пута Темерин - Бечеј  
(30+000 км);

– целина Б –  део са очуваним природним одликама рав-
ничарских река од регионалног пута Темерин - Бечеј  
(30+000 км) до уставе код Жабља (15+470 км);

– целина В –  део од уставе код Жабља (15+470 км) до цр-
пне станице „Жабаљ“ (0+820 км) и део који представља 
изливни канал Јегричке у Тису (од 0+820 км до 0+000 
км). 

Члан 3.

Рибарско подручје у заштићеном подручју Парк природе 
„Јегричка“, користи се  обављање рекреативног риболова. 

Члан 4.

О спровођењу ове одлуке стараће се Сектор за развој – Служ-
ба за управљање и коришћење природних ресурса – Одељење за 
бригу о заштићеним подручјима. 

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном листу АП Војводине“.

У Новом Саду,
Број: V-73/15
Дана: 27.02.2023. г.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

мр Ласло Фехер, с.р. 
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295.

На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе ‒ Центра за 
привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 4/08), као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  1. марта  2023. године, донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Установе ‒ Центра за 
привредно-технолошки развој Војводине за период јануар‒де-
цембар 2023. године, који је усвојио Управни одбор Установе – 
Центра за привредно-технолошки развој Војводине, на 23. Сед-
ници одржаној 8. фебруара 2023. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-46/2023
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

296.

На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе ‒ Центра за 
привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 4/08), као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  1. марта  2023. године, донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Установе ‒ Центра за прив-
редно-технолошки развој Војводине за период јануар–децембар 
2023. године, који је усвојио Управни одбор Установе – Центра за 
привредно-технолошки развој Војводине, на 23. седници одржа-
ној 8.  фебруара 2023. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-119/2023
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

297.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Хрвата („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 6/09), 
члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  
Покрајинска влада, на седници одржаној  1. марта  2023. године, 
донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу 
војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2023. 
годину, који је донео Управни одбор Завода за културу војвођан-
ских Хрвата, на 16. седници одржаној 19. јануара 2023. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-34/2023
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

298.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Хрвата („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 6/09), 
члана 32. тачка 6, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  
Покрајинска влада, на седници одржаној  1. марта  2023. године, 
донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Завода за културу војвођан-
ских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2023. годи-
ну, који је донео Управни одбор Завода за културу војвођанских 
Хрвата, на 16. седници одржаној 19. јануара 2023. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-96/2023
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

ПОСЕБНИ ДЕО
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299.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Румуна („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 3/10), 
као и члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној  1. марта  2023. 
године, донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу 
војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din 
Voivodina за 2023. годину, који је усвојио Управни одбор Завода за 
културу војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor 
din Voivodina, на 6. седници одржаној 24. јануара 2023. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-35/2023
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

300.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Румуна („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 3/10), 
члана 32. тачка 6. као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној  1. марта  2023. 
године, донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Завода за културу војвођан-
ских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina за 
2023. годину, који је донео Управни одбор Завода за културу 
војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din 
Voivodina, на 6. седници одржаној 24. јануара 2023. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-97/2023
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

301.

На основу чланa 18. Одлуке о оснивању Издавачког завода 
„Форум”– Forum Könyvkiadó Intézet („Службени лист АПВ”, 
број: 7/08), 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  1. марта  2023. године, 
донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Издавачког заво-
да „Форум” ‒ Forum Könyvkiadó Intézet за 2023. годину, који 
је донео Управни одбор Издавачког завода „Форум” – Forum 
Könyvkiadó Intézet, на 9. седници одржаној 26. јануара 2023. го-
дине. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-15/2023-6
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

302.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Издавачког завода „Фо-
рум” – Forum Könyvkiadó Intézet („Службени лист АПВ”, број: 
7/08), као и члана 32. тачка 6, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске oдлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној  1. 
марта  2023. године, донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на План и пограм рада Издавачког завода 
„Форум”, Нови Сад – Forum Könyvkiadó Intézet за 2023. годину, 
који је донео Управни одбор Издавачког завода „Форум”, Нови 
Сад – Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, на 9. седници одржаној 
26. јануара 2023. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-49/2022
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

303.

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и  36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14) и члана 124. став 2. Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник РС”, број: 25/19), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  1. марта  2023. године, донела  
је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Статут Дома здравља „Др Милорад-Мика 
Павловић“ Инђија у Инђији, који је донео Управни одбор Дома 
здравља „Др Милорад-Мика Павловић“ Инђија у Инђији, на сед-
ници одржаној 21. јула 2022. године.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-921/2022
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

304.

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и  36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14) и члана 124. став 2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС”, број: 25/19), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној  1. марта  2023. године, донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Статут Дома здравља „Др Младен Стоја-
новић“ Бачка Паланка у Бачкој Паланци, који је донео Управни 
одбор Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка у 
Бачкој Паланци, на седници одржаној 29. децембра 2022. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-737/2022
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

305.

На основу члана 34. ст. 2. и члана 39. ст. 1. и ст. 2. тач. 5) Закона 
о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 
6/20, 47/21 и 78/21), члана 1. алинеја 7. Покрајинске скупштинске од-
луке о преношењу оснивачких права над установама културе које 
је основала Аутономна покрајина Војводина на Владу Аутономне 
покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 18/10), и чланова 
32. тач. 12), 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),   Покрајинска 
влада, на седници одржаној 1. марта 2023. године, д о н е л а   ј е 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Александар Станков, дипломирани музичар, разрешава се 
дужности управника Српског народног позоришта, Нови Сад.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-173/2023
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

306.

На основу члана 37. ст. 1. и 2. Закона о култури („Службени глас-
ник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана 1. 
алинеја 7. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу осни-
вачких права над установама културе које је основала Аутономна 
покрајина Војводина на Владу Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број 18/10), чл. 32. тач. 12) и члана 32. ст.1. 
тач. 12), те чланова 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),  Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 1. марта 2023. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Проф. др Зоран Ђерић, доктор књижевних наука, именује се 
за вршиоца дужности управника Српског народног позоришта, 
Нови Сад, на период до годину дана.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-174/2023
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

307.

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 покраји-
нама 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 с чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 1. марта 2023. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Ивану Радину, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секре-
тара за урбанизам и заштиту животне средине, 1. марта 2023. 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: 02-29/2023
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

308.

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



Страна 404 - Брoj 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 1. март 2023.

56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајина-
ма 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 с чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 1. марта 2023. године, 
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Иван Радин, поставља се за вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне 
средине, почев од 2. марта 2023. године, на период од три ме-
сеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-30/2023
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

309.

На основу чл. 113. став 4.  и 123. став 3. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 
9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној  1. марта  2023. године, 
донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управном одбору Завода за јавно здравље Сомбор, разреша-
вају се дужности:

– председница:
– Јасмина Еремић, наставница рачуноводства, представ-

ница оснивача;

– чланови:
1. Тања Алавања Јојић, дипл. економисткиња, представни-

ца оснивача;
2. Прим. др Михаил Богданов, спец. интерне медицине - 

кардиологије,  представник оснивача;
3. Снежана Вишекрунић, дипл. економисткиња из здравс-

твене установе;
4. Др Гордана Цветић, докторка медицине, спец. епидеми-

ологије из здравствене установе.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-2/2023-17
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

310.

На основу чл. 113. став 4. и 123. ст. 1 и 2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  1. марта  2023. године, донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Завода за јавно здравље Сомбор, именују се:

– за председницу:
– Тања Алавања Јојић, дипл. економисткиња, представни-

ца оснивача;

– за чланове:
1. Прим. др Михаил Богданов, спец. интерне медицине - 

кардиологије,  представник оснивача;
2. Др Татјана Медић, докторка медицине, спец. Епидеми-

ологије, из здравствене установе.

Председница и чланови Управног одбора Завода за јавно 
здравље Сомбор, именују се на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-2/2023-18
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

311.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 3. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  1. марта  2023. године, донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорном одбору Завода за јавно здравље Сомбор, разреша-
вају се дужности:

– председник:
– Др Роберт Марасек, доктор медицине, представник ос-

нивача;

– чланови:
1. Дејан Станисављевић,  дипл. економиста, представник 

оснивача;
2. Др Јадранка Врањеш, доктор медицине, спец. социјалне 

медицине,  из здравствене установе. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-2/2023-19
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић



1. март 2023. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 10 - Страна 405

312.

На основу чл. 113. став 4. и 123. ст. 1. и 2. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. 
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној  1. марта 2023. године, 
донела  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорном одбору Завода за јавно здравље Сомбор, именују 
се:

– за председницу:
– Др Снежана Гајић, докторка медицине, спец. анестезио-

логије, реанимације и интензивне терапије, представ-
ница оснивача;

– за чланове:
1. Зорка Шијачић, дипл. економисткиња-мастер, представ-

ница оснивача;
2. Далиборка Косановић, дипл. правница из здравствене 

установе.

Председница и чланови Надзорног одбора Завода за јавно 
здравље Сомбор,  именују се на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-2/2023-20
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

313.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. 
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној  1. марта 2023. године, 
д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Јадранка Марковић, докторка медицине, представница 
здравствене установе, разрешава се дужности члана Надзорног 
одбора Дома здравља „Ковин” у Ковину, због престанка радног 
односа.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-1/2023-9
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

314.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној  1. марта 2023. године, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Јован Анђелков, доктор медицине, специјалиста превен-
тивне и дечије стоматологије, именује се за члана Надзорног од-
бора Дома здравља „Ковин” у Ковину, као представник запосле-
них, до истека мандата Надзорног одбора.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-1/2023-10
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

315.

На основу чл. 113. став 4. 123. став. 4. тачка 1. Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 
9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној  1. марта 2023. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Симо Васић, дипломирани економиста, представник оснива-
ча, разрешава се дужности члана Управног одбора Дома здравља 
Жабаљ у Жабљу, на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-1/2023-11
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

316.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  1. марта 2023. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Петар Симић, дипломирани економиста, именује се за члана 
Управног одбора Дома здравља Жабаљ у Жабљу, као представник 
оснивача, до истека мандата Управног одбора.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-1/2023-12
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

316.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  1. марта 2023. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Петар Симић, дипломирани економиста, именује се за члана 
Управног одбора Дома здравља Жабаљ у Жабљу, као представник 
оснивача, до истека мандата Управног одбора.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-1/2023-12
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

317.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и 
члана 7. став 2. и члана 10. Одлуке о оснивању Едукативног цен-
тра за обуке у професионалним и радним вештинама („Службени 
лист АПВ”, број: 13/10 и 5/11), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној  1. марта 2023. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Сава Живановић, мастер историјских наука, из Новог Сада, 
разрешава се дужности члана Управног одбора Едукативног цен-
тра за обуке у професионалним и радним вештинама, у Новом 
Саду.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-10/2023
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

318.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и 
члана 7. став 2. и члана 10. Одлуке о оснивању Едукативног цен-
тра за обуке у професионалним и радним вештинама („Службени 
лист АПВ”, број: 13/10 и 5/11), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној  1. марта 2023. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Едукативног центра за обуке у професионал-
ним и радним вештинама, у Новом Саду, до истека мандата Уп-
равног одбора, именујe се:

– за члана:
– Алекса Грубешић, мастер правних наука, из Новог Сада.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-11/2023
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

319.

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, 118/2, 118/21 – др. закон и 138/22), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист 
АПВ”, број: 54/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. марта 2023. 
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 2023. 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, одобра-
ва се Разделу 05 Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, Програм 0106 – Развој шумарства и 
ловства, Пројекат 5003 Адаптација, санација и реконструкција 
ловнотуристичких објеката у јавној својини АПВ изграђених у 
шумама, функционална класификација 422 Шумарство, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским пре-
дузећима и организацијама, односно 4512 Капиталне субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу 
од 91.495.608,58 динара (словима: деведесет један милион чети-
ри стотине деведесет пет хиљада шест стотина осам динара и 
58/100), а због непланираних средстава на апропријацији за реа-
лизацију намене из тачке 2. овог решења. 



1. март 2023. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 10 - Страна 407

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 91.495.608,58 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 секрета-
ријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, по основу 
употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распо-
реду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, 
усмериће се Јавном предузећу „Војводинашуме” Петроварадин, 
за финансирање адаптације, санације и реконструкције две ло-
вачке куће „Плавна”- Плавна и „Штрбац”- Бачки Моноштор у 
јавној својини Аутономне покрајине Војводине, а које користи ЈП 
„Војводинашуме“ Петроварадин.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство преузеће обавезу на 
основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико друга-
чије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-84/2023-3
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

320.

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, 118/21 – др. закон и 138/22), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист 
АПВ”, број 54/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 
37/14),  Покрајинска влада, на седници одржаној 1. марта 2023. 
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 2023. 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 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, еко-
номскa класификацијa 464 Дотације организацијама за обавезно 
социјално осигурање, 4642 Капиталне дотације организацијама 
за обавезно социјално осигурање, износ од 11.089.304,74 динара 
(словима: једанаест милиона осамдесет девет хиљада три стотине 
четири динара и 74/100), 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 11.089.304,74 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 секрета-
ријат 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 Кикинда, 
Кикинда, за финансирање куповине немедицинске опреме.

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 дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-84/2023-29
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

321.

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, 118/21 – др. закон и 138/22), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист 
АПВ”, број 54/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. марта 2023. 
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 2023. 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 07 – Покрајинском секретаријату за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама, Глава 0701 Инди-
ректни корисници у области културе, Програм 1202 Унапређење 
система заштите културног наслеђа, Програмска активност 1008 
Подршка раду установа у области заштите и очувања културног 
наслеђа, функционална класификација 820 Услуге културе, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска 
класификација 423 Услуге по уговору, односно 4234 Услуге ин-
формисања, износ од 2.600.000,00 динара (словима: два милиона 
шест стотина хиљада динара и 00/100), због недовољно планира-
них средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 
2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 2.600.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
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и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, усмериће се Архиву Војводине, Нови Сад, а на-
мењено је за објављивање публикације „Развојна економска гео-
графија: Неопходни пратилац”, аутора Мирослава Н. Јовановића.

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-84/2023-30
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

322.

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, 118/21 – др. закон и 138/22), 
те члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист 
АПВ”, број 54/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. марта 2023. 
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 2023. 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, одобра-
вају се Разделу 07 – Покрајинском секретаријату за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама, Глава  0701 Инди-
ректни корисници у области културе, Програм 1202 Унапређење 
система заштите културног наслеђа, Програмска активност  1008 
Подршка раду установа у области заштите и очувања културног 
наслеђа, функционална класификација 820  Услуге културе, из-
вор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета сред-
ства у укупном износу од 7.900.000,00 динара (словима: седам 
милиона девет стотина  хиљада динара и 00/100) и то: економска 
класификација 423 Услуге по уговору  износ од 500.000,00 дина-
ра (словима: пет стотина хиљада динара), односно 4235 Стручне 
услуге 500.000,00 динара; економска класификација 424 Специја-
лизоване услуге износ од 7.300.000,00 динара (словима: седам ми-
лиона три стотине хиљада динара и 00/100), односно 4242 Услуге 
образовања, културе и спорта износ од 6.900.000,00 динара и 4249 

Остале специјализоване услуге  400.000,00 динара и економска 
класификација 426 Материјал, износ од 100.000,00 динара (слови-
ма: сто хиљада динара и 00/100), односно 4261 Административни 
материјал 100.000,00 динара, а због недовољно планираних сред-
става на апропријацијама за реализацију намена из тачке 2. овог 
решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се 
за 7.900.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријација за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским зајед-
ницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, 
у износу и распореду према буџетским класификацијама из тач-
ке 1. овог решења, усмериће се Покрајинском заводу за зашти-
ту споменика културе, Петроварадин за реализацију друге фазе 
пројекта комплетне реконструкције и конзервације ентеријера и 
унутрашњости у Цркви Св. Јурја у Петроварадину.

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-84/2023-31
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

323.

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, 118/21 – др. закон и 138/22), 
те члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист 
АПВ”, број 54/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. марта 2023. го-
дине,     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 2023. 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, одобра-
вају се Разделу 07 – Покрајинском секретаријату за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама, Глава 0701 Инди-
ректни корисници у области културе, Програм 1202 Унапређење 
система заштите културног наслеђа, Програмска активност  1008 
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Подршка раду установа у области заштите и очувања културног 
наслеђа, функционална класификација 820 Услуге културе, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета средства 
у укупном износу од 16.000.000,00 динара (словима: шеснаест 
милиона  динара и 00/100) и то:  економска класификација 423 
Услуге по уговору  износ од 700.000,00 динара (словима: седам 
стотина хиљада динара), односно 4235 Стручне услуге 700.000,00 
динара; економска класификација 424 Специјализоване услуге, 
износ од 15.200.000,00 динара (словима: петнаест милиона две 
стотине хиљада динара и 00/100), односно 4242 Услуге обра-
зовања, културе и спорта износ од 14.800.000,00 динара и 4249 
Остале специјализоване услуге износ од 400.000,00 динара и 
економска класификација 426 Материјал 100.000,00 динара (сло-
вима: сто хиљада динара и 00/100), односно 4261 Администра-
тивни материјал 100.000,00 динара, а због недовољно планираних 
средстава на апропријацијама за реализацију намена из тачке 2. 
овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се 
за 16.000.000,00 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 ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријација за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, усмериће се Покрајинском заводу за заштиту спо-
меника културе, Петроварадин, за извођење завршних радова на 
иконостасу Цркве Пресвете Богородице у Сремској Каменици.

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-84/2023-32
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

324.

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, 118/21 ‒ др. закон и 138/22), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ”, бр. 
54/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 1. марта  2023. 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 2023. 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 11 Покрајинском секретаријату за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Програм 0608 
Систем локалне самоуправе, Програмска активност 1003 Подрш-
ка развоју локалне самоуправе, функционална класификација 180 
Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, еко-
номска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, 
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 
2.475.000,00 динара (словима: два милиона четири стотине седам-
десет пет хиљада динара и 00/100) због непланираних средстава 
за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
за 2.475.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске резер-
ве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из 
тачке 1. овог решења, усмериће се Општини Ириг, за финанси-
рање пројекта „Поставка клупа на јавним површинама, туристич-
ким центрима и парковима у Општини Ириг”.

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну само-
управу преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог 
правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-84/2023-33
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

325.

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, 118/21 – др. закон и 138/22), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист 
АПВ”, број 54/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. марта 2023. 
године,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

 1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 – Покрајински секретаријат за финансије, 
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Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 12 – Покрајински секретаријат за урбанизам 
и заштиту животне средине, Програм 0404 Управљање заштитом 
животне средине Проjeкат 5011 Реконструкција пешачке стазе на 
Источној обали језера Палић, Функционална класификација 560 
Заштита животне средине некласификована на другом месту из-
вор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, у из-
носу од 11.000.000,00 динара (словима: једанаест милиона динара 
и 00/100), на економској класификацији 451 Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама, 4512 Капиталне 
субвенције јавним нефинансијским предузећима и организација-
ма, 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 11.000.000,00 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 одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за урбанизам и заштиту животне средине, по основу упо-
требе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду 
према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усме-
риће се „Парк Палић“ д.о.о. Палић, а намењена су за финансирањe 
пројекта реконструкције пешачке стазе на источној обали језера 
Палић.  

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту жи-
вотне средине и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
урбанизам и заштиту животне средине преузеће обавезу на осно-
ву 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: 401-84/2023-34
Нови Сад, 1. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

326.

На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/18), чл. 16, 24. и 37. Покрајин-
ске 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 нацио-
налне мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „Завод за уџбенике“ д.о.о., 
Београд, издавање и употреба  уџбеничког комплета Румунски 
језик 7, за седми разред основне школе, који се састоји oд: Читан-
ке аутора Ленуце Урзеску и Наталије Стан и Граматике румунс-
ког језика аутора Романце Јовановић и Романце Гланда Крачун, 
писано на румунском језику и писму.

II

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине‘‘.

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број:  128-61-449/2022-01
Дана:  27.02.2023. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

327.

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

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање МИРЕ РАДУЛОВИЋ, 
дипломиране правнице из Ирига на дужност директорке Центра 
за социјални рад општине Ириг.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Број: 022-141/2023
Нови Сад, 17. фебруар 2023. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић
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328.

На основу члана 5. Покрајинске скупштинске одлуке о додели 
буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програм-
ских активности и пројеката у области основног и средњег образо-
вања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини 
Војводини («Службени лист АПВ“, број 14/15 и 10/17) и члана 24. 
став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи 
(„Сл. лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014 - др. oдлука, 37/16, 
29/17,  24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар  расписује:

КОНКУРС 
ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ 

У 2023. ГОДИНИ 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине-национале заједнице (у даљем тексту: Се-
кретаријат) у складу са Финансијским планом за 2023. годину 
издваја 17.500.000,00 динара за програме и пројекте у области 
образовања у АП Војводини и то за:

А) ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И 
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА 

И ОБРАЗОВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ

Средства обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину за финан-
сирање и суфинансирање програма и пројеката за подизање ква-
литета предшколског васпитања и образовања  у АП Војводини у 
2023. години  износе  700.000,00 динара.

Наведена средства намењена су за следеће приоритете:

1. Модернизацију васпитно-образовног рада 
а) осавремењивање васпитно – образовног рада  путем 

иновативности и креативности свих учесника, 
б)  стручно усавршавање кадра (за неразвијене и изразито 

неразвијене јединице локалне самоуправе према једин-
ственој листи развијености региона и јединица локалних 
самоуправа).

2. Подршка инклузивном васпитању и образовању
а)  друштвено укључивање и напредовање деце са сметња-

ма у развоју и инвалидитетом и деце из друштвено 
осетљивих група,

б)  подршка деци са изузетним способностима, развој талена-
та у складу са њиховим васпитно – образовним потребама. 

3. Неговање мултикултуралности/интеркултуралности и 
традиције, матерњег језика припадника националних мањи-
на – националних заједница

a) стварање услова за међусобно упознавање и стицање знања 
о историји, култури и традицији деце припадника различи-
тих националних мањина – националних заједница.

Корисници који имају право да учествују у расподели средста-
ва су јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине, 
у име установа предшколског васпитања и образовања на терито-
рији АП Војводине чији је оснивач Република Србија, аутономна  
покрајина  и јединица локалне самоуправе. 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Критеријуми расподеле средстава по Правилнику о додели 
буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма 
и пројеката у области предшколског васпитања и образовања у 
Аутономној покрајини  Војводини су:

 
1. одговор на тему програма/пројекта, 
2. утицај предложеног програма/пројекта, 
3. компетентност предлагача и досадашње искуство. 

НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

Пријава за доделу средстава подноси се на јединственом обрасцу 
Секретаријата. Једна локална самоуправа може да поднесе највише 
две пријаве, односно да конкурише за највише два програма/пројекта. 

Непотпуне пријаве, неблаговремене пријаве, недопуштене 
пријаве (пријаве поднете од стране лица која су неовлашћена и 
субјеката који нису предвиђени конкурсом), пријаве које се не од-
носе на конкурсом предвиђене намене, пријаве које се односе на 
набавку опреме или одржавање опреме која је у функцији реали-
зације пројекта, пријаве корисника који у претходној години нису 
оправдали додељена средства путем финансијских и наративних 
извештаја, пријаве корисника који наративни/финансијски из-
вештај о реализацији програма/пројеката из претходне године 
нису доставили у предвиђеним роковима, програми односно 
пројекти који не могу претежно да се реализују у току текуће  
буџетске године, неће бити разматране.

Додатне информације у вези Конкурса могу  се добити у Секре-
таријату на телефон 021/487 4819, 487 4335.   

Б) ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 
И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ 

ОБРАЗОВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ

Средства обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину за финан-
сирање и суфинансирање програма и пројеката за подизање квали-
тета образовања и васпитања у области основног и средњег обра-
зовања у АП Војводини у 2023. години износе  9.600.000,00 динара.

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

1. За установе основног и средњег образовања и регионал-
них центара за професионални развој запослених у образо-
вању

а)  за програме и пројекте основног образовања – 
4.835.000,00 динара,

б)  за програме и пројекте средњег образовања – 2.200.000,00 
динара,

2. за удружења
а) за програме и пројекте на нивоу основног образовања – 

1.400.000,00динара,
б) за програме и пројекте на нивоу средњег образовања 

–1.165.000,00 динара. 

Право учешћа на Конкурсу имају установе основног и средњег 
образовања на територији АП Војводине, чији је оснивач Републи-
ка Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе 

OGLASNI DEO
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и регионални центри за професионални развој запослених у образо-
вању са седиштем на територији АП Војводине као и удружења са се-
диштем на територији АП Војводине која су као један од циљева уд-
руживања статутом предвидела активности у области образовања. 

Финансијском подршком која се даје овим Конкурсом промовише 
се, односно штити јавни интерес утврђен одредбама члана 6., 7., 8., и 
9. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, број  88/2017, 27/2018 – др- закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021).

Наведена средства намењена су за следеће приоритете:

1. Модернизацију образовно-васпитног рада 
а) осавремењивање наставног процеса путем иноватив-

ности и креативности свих учесника, 
б) стручно усавршавање наставног кадра, 
в)  медијска популаризација образовања ради истицања добрих 

примера из праксе и савремених трендова у образовању,

2. Усаглашавање образовања са потребама тржишта рада 
a) унапређивање предузетничког духа, развој практичних 

и животних вештина, професионална оријентација и ка-
ријерно вођење, подизање квалитета стручне праксе,

3. Неговање мултикултуралности/интеркултуралности и 
традиције, матерњег језика припадника националних мањи-
на – националних заједница 

a) стварање услова да се ученици припадници различитих на-
ционалних заједница боље међусобно упознају као и да 
стекну додатна знања о историји, култури и другим важним 
чињеницама о суживоту, јачање међунационалног поверења,

4. Подршка инклузивном образовању и превенција раног 
напуштања формалног образовања 

а)  друштвено укључивање и напредовање ученика (са 
сметњама у развоју, специфичним потешкоћама у учењу 
и ученика из друштвено осетљивих група), као и превен-
ција раног напуштања формалног образовања, 

б) подршка ученицима са изузетним способностима, раз-
вој талената у складу са њиховим образовно-васпитним 
потребама (прилагођавањем начина и услова рада, обо-
гаћењем и проширивањем наставних садржаја, такмичења 
ученика која нису у организацији Министарства надлеж-
ног за област образовања /међурегионална, међународна),

5. Подстицање ваннаставних активности 
5a) организовано и стручно вођено слободно време ученика у 

ваннаставном периоду и током школских распуста путем 
едукативних кампова, сусрета ученика, секција, спорт-
ских, научно - техничких , културних и других садржаја. 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Приликом одређивања висине средстава за доделу, примењују 
се следећи критеријуми:

1. одговор на тему програма/пројекта, 
2. утицај предложеног програма/пројекта, 
3. компетентност предлагача и досадашње искуство,
4. износ средстава од закупа објекта или дела објекта који 

се уплатио у буџет Аутономне покрајине Војводине у 
претходној календарској години.

НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

Пријава се подноси на јединственом обрасцу који се објављује 
на интернет страници Секретаријата. Једно правно лице може да 
поднесе највише две пријаве. Уз пријаву на Конкурс, подноси се 
следећа документација:

1. фотокопија решења о упису у регистар код агенције за 
привредне регистре за удружења,

2. фотокопија потврде о пореском идентификационом 
броју, 

3. фотокопија извода из статута удружења или оснивачког 
акта (у коме је утврђено да се циљеви удружења оства-
рују у области која је предвиђена конкурсом), оверено од  
стране   удружења,

4. уговор о закупу објекта или дела објекта у јавној своји-
ни Аутономне покрајине Војводине, који је био на снази 
у претходној календарској години и доказ о уплати сред-
става у буџет Аутономне покрајине Војводине, од прет-
ходне календарске године.

Комисија неће разматрати: непотпуне пријаве, неблаговремене 
пријаве, недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране лица 
која су неовлашћена и субјеката који нису предвиђени конкур-
сом), пријаве које се не односе на конкурсом предвиђене намене, 
пријаве које се односе на набавку опреме или одржавање опреме 
која је у функцији реализације пројекта,  пријаве корисника који у 
претходној години нису оправдали додељена средства путем фи-
нансијских и наративних извештаја, пријаве корисника који на-
ративни/финансијски извештај о реализацији програма/пројеката 
из претходне године нису доставили у предвиђеним роковима, 
програме односно пројекте чија реализација не може претежно 
да се изврши  у току текуће буџетске године.

Додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу се 
добити  на телефон 021/487-4876, 487-4393.

В)  ФИНАНСИРАЊЕ  И СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ  И ПРОЈЕКАТА ЗА 

ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА У АП 
ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ

Средства обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину за финан-
сирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за 
подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини у 2023. 
години износе 2.000.000,00 динара.  

Право учешћа на Конкурсу имају установе ученичког стандар-
да – домови ученика средњих школа, школе са домом ученика, 
специјалне школе са домом ученика, ученички центри, ученич-
ка одмаралишта и ученички културни центри на територији АП 
Војводине чији је оснивач Република Србија односно АП Војво-
дина. 

Наведена средства намењена су за:

1. организовањe сусрета домова ученика у АП Војводини,
2. реализацију програма и пројеката из области образовања 

и васпитања, културе, уметности, спорта,
3. реализацију разних манифестација,
4. увођење и одржавање HACCP и ISO стандарда у устано-

вама ученичког стандарда и 
5. остваривање других програмских активности и пројека-

та у функцији подизања нивоа ученичког стандарда.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Расподела средстава врши се на основу следећих критеријума:

1. значај програмских активности односно пројеката за 
развој ученичког стандарда у АП Војводини,

2. број учесника у програмским активностима и пројекти-
ма,

3. степен развијености јединице локалне самоуправе на 
чијој територији се налази установа ученичког стандар-
да, 

4. постојање других извора финансирања програмских ак-
тивности односно  пројеката,

5. успешна реализација додељених средстава из буџе-
та АП Војводине претходних година са достављеним 
извештајем и доказима о наменском и законитом ко-
ришћењу буџетских средстава, 

6. да се програмска активност и пројекат могу претежно 
реализовати у текућој буџетској години.
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НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

Пријава се подноси на јединственом обрасцу који се објављује 
на интернет страници Секретаријата. Једна установа подноси 
само једну пријаву. 

Неће се узимати у разматрање непотпуне и неблаговремене 
пријаве. 

Додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу се 
добити  на телефон 021/487-4602 и 487 4884.

Г) ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 
И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАЧАЊА ЈЕЗИЧКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ 
ШКОЛА У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ

Средства обезбеђена  Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину за фи-
нансирање и суфинансирање програма и пројеката у области ја-
чања језичких компетенција ученика основних и средњих школа 
у АП Војводини у 2023. години износе  700.000,00 динара, и то: 
600.000,00  динара за ниво основног образовања и васпитања и 
100.000,00 динара за ниво средњег образовања и васпитања. 

Право учешћа на Конкурсу имају установе основног и средњег 
образовања и васпитања на територији АП Војводине, чији је ос-
нивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица ло-
калне самоуправе, а које су домаћини окружних и међуокружних 
такмичења из познавања језика (мађарски,  румунски, словачки, 
русински и хрватски језик) и језичке културе за ученике основних 
и средњих школа, који се образују на матерњем језику.   

Средства се додељују за финансирање и суфинансирање програ-
ма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика ос-
новних и средњих школа у  АП  Војводини, намењених нарочито за:

– организацију и реализацију окружних и међуокружних 
такмичења из познавања језика (мађарски,  румунски, 
словачки, русински и хрватски) и језичке културе за уче-
нике основних и средњих, који се образују на матерњем 
језику у складу са Календаром такмичења и смотри уче-
ника основних и средњих школа, који доноси министар-
ство надлежно за област образовања Републике Србије.   

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Приликом одлучивања о додели средстава узеће се у обзир сле-
дећи критеријуми:  

1. одговор на тему пројекта, 
2. утицај предложеног пројекта, 
3. компетентност предлагача и досадашње искуство
4. износ средстава од закупа објекта или дела објекта који 

се уплатио у буџет Аутономне покрајине Војводине у 
претходној календарској години. 

НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

Пријава се подноси на јединственом обрасцу који се објављује 
на интернет страници Секретаријата. Једно правно лице може да 
поднесе једну пријаву. 

Комисија неће узети у разматрање: непотпуне и неблаговре-
мене пријаве, недопуштене пријаве, пријаве које се не односе на 
конкурсом предвиђене намене,  пријаве које се односе на набав-
ку опреме или одржавање опреме која је у функцији реализације 
пројекта, пријаве корисника који у претходној години нису оп-
равдали додељена средства путем финансијских и наративних 
извештаја и пријаве корисника који наративни/финансијски из-
вештај о реализацији програма/пројеката из претходне године 
нису доставили у предвиђеним роковима.

Додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу се 
добити  на телефон 021/487-4035, 487-4335 .

Д)   ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ 
ОПРЕМЕ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КОЈЕ ИМАЈУ СТАТУС 
ЈАВНО ПРИЗНАТИХ ОРГАНИЗАТОРА АКТИВНОСТИ 

ФОРМАЛНОГ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ НА 
ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

Средства обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину за финан-
сирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које 
имају статус јавно признатих организатора активности формал-
ног основног образовања одраслих на територији АП Војводине 
за 2023. годину износе  1.000.000,00 динара. 

Корисници који имају право да учествују у расподели средста-
ва су основне школе на територији АП Војводине чији је оснивач 
Република Србија, АП Војводина и јединицa локалнe самоупра-
ве и које имају статус јавно признатих  организатора активности 
формалног основног образовања одраслих, односно имају решење 
Покрајинског секретаријата о испуњености прописаних услова за 
обављање делатности формалног основног образовања одраслих. 

Корисник је дужан да приликом набавке опреме поступа у 
складу са одредбама Закона о јавним набавкама (‚‘Службени 
гласник РС ‚‘, број 91/19).

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Критеријуми расподеле средстава су: 

1. значај планираног улагања у опрему у циљу подизања 
квалитета и модернизације извођења наставе,

2. неопходност опреме за организовање извођења наставе,
3. број полазника у школи - број крајњих корисника,  
4. степен развијености јединице локалне самоуправе на 

чијој територији се налази установа образовања,
5. постојање других извора финансирања набавке опреме,
6. набавка опреме која може претежно да се реализује у те-

кућој буџетској години
7. износ средстава од закупа објекта или дела објекта који 

се уплатио у буџет Аутономне покрајине Војводине у 
претходној календарској години.

НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

Пријава се подноси  на јединственом обрасцу који се објављује 
на интернет страници Секретаријата. Једна установа подноси 
само једну пријаву. Уз пријаву на Конкурс, подноси се невезана 
понуда  за набавку опреме (калкулација набавке опреме).

Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране. 

Додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу се 
добити  на телефон 021/487-4035, 487-4884.

Ђ) ФИНАНСИРАЊЕ  И СУФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНИХ И 
СРЕДЊИХ ШКОЛА У АП ВОЈВОДИНИ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ 

ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ У 2023. ГОДИНИ

Средства обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину  за финан-
сирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војво-
дини које реализују двојезичну наставу у 2023. години (у даљем 
тексту: двојезичне школе)  износе 3.500.000,00  динара и то:

1. за основно образовање
а) програмски трошкови у функцији реализације двојезичне 

наставе (финансирање извршилаца који реализују двојезич-
ну наставу, трошкови материјала за образовање, стручног 
усавршавања запослених – обука наставног кадра у земљи 
и иностранству, трошкови набавке стручне литературе и ди-
дактичког материјала, као и свих других трошкова у функ-
цији реализације двојезичне наставе 783.000,00 динара,

б)  набавка опреме у функцији реализације  двојезичне на-
ставе  890.000,00 динара, 
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2. за средње образовање
а) програмски трошкови у функцији реализације двојези-

чне наставе (финансирање извршилаца који реализују 
двојезичну наставу, трошкови материјала за образовање, 
стручног усавршавања запослених – обука наставног ка-
дра у земљи и иностранству, трошкови набавке стручне 
литературе и дидактичког материјала, годишње чланари-
не за лиценцу Кембриџ центра и чланарине за међународ-
ну матуру – ИБ, као и свих других трошкова у функцији 
реализације двојезичне наставе  1.500.000,00 динара,

б) набавка опреме у функцији реализације  двојезичне на-
ставе 327.000,00 динара. 

Корисник је дужан да приликом набавке услуга и опреме по-
ступа у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (‚‘Служ-
бени гласник РС ‚‘, број 91/19).

Право на доделу средстава имају установе основног и средњег 
образовања које су добиле сагласност министарства надлежног за 
област образовања (у даљем тексту: Министарство) за извођење 
двојезичне наставе.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Приликом одређивања висине средстава за програмске трош-
кове у функцији реализације двојезичне наставе, примењују се 
следећи критеријуми: 

– број наставника који учествују у двојезичној настави,
– број ученика у двојезичној настави,
– оправданост  у смислу даљег развијања двојезичне на-

ставе
– износ средстава од закупа објекта или дела објекта који 

се уплатио у буџет Аутономне покрајине Војводине у 
претходној календарској години.

Приликом одређивања висине средстава за набавку опреме у 
функцији реализације двојезичне наставе, примењују се следећи 
критеријуми: 

– број двојезичних одељења  и
– број наставних предмета који се предају двојезично
– износ средстава од закупа објекта или дела објекта који 

се уплатио у буџет Аутономне покрајине Војводине у 
претходној календарској години.

НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

Пријава на конкурс подноси се на јединственом обрасцу који 
се објављује на интернет страници Секретаријата. Уз пријаву на 
конкурс, подноси се следећа  документација:

1. фотокопија акта којим се доказује добијена сагласност 
Министарства, 

2. невезана понуда  за програмске трошкове, набавку опре-
ме (калкулација трошкова)

3. уговор о закупу објекта или дела објекта у јавној своји-
ни Аутономне покрајине Војводине, који је био на снази 
у претходној калнедарској години и доказ о уплати сред-
става у буџет Аутономне покрајине Војводине, од прет-
ходне календарске године.

Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране. 

Додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу се 
добити  на телефон 021/487-4609, 487-4335. 

ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ

О додели средстава корисницима одлучује покрајински се-
кретар надлежан за послове образовања на предлог Комисије за 
спровођење конкурса, која разматра пристигле захтеве. Комисија 
задржава право да од подносиоца захтева, по потреби, затражи 
додатну документацију или информације. 

Уколико пријаву потписује лице по овлашћењу, неопходно је 
приложити уредно потписано овлашћење за потписивање. 

Резултати конкурса се објављују на  интернет страници Секре-
таријата.

Рок за подношење пријава на конкурс је   24. март 2023. године.

Пријаве се достављају лично, предајом у писарници покрајин-
ских органа управе у Новом Саду (у приземљу зграде Покрајин-
ске владе) или поштом на адресу: Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине-националне 
заједнице, 21 000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са наз-
наком назива конкурса/програма и пројекта. 

Образац упитника са прилозима се може преузети од 1. мар-
та 2023. године на званичној Web презентацији Секретаријата : 
www.puma.vojvodina.gov.rs .

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Sazakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)
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На основу члана 2. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о до-
дели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање про-
грамских активности и пројеката у области основног и средњег 
образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној по-
крајини Војводини („Сл. лист АПВ“, број: 14/15 и 10/17), члана 3. 
Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секрета-
ријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - на-
ционалне заједнице за финансирање и суфинансирање програмa и 
пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања 
у Аутономној покрајини Војводини („Службени лист АПВ“, број: 
7/23), а у вези сa Покрајинском скупштинском одлуком о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист 
АПВ“, брoj: 54/22), покрајински секретар за образовање, прописе, 
управу и националне мањине-националне заједнице расписује 

КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ

ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ПОДИЗАЊА 
КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ 

ПРОЦЕСА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА – ТРОШКОВИ 
ОБУКЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ

ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ 
И  АНГАЖОВАЊA СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

НА АНДРЕВЉУ ЗА 2023. ГОДИНУ

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине-националне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) 
у складу са Финансијским планом за  2023. годину, за унапређење 
квалитета средњег образовања – трошкове учествовања талентованих 
ученика средњих школа са територије АП Војводине и стручних са-
радника (или професора у изузетним случајевима) у својству реализа-
тора предвиђених активности из сфере природних и друштвених нау-
ка, уметности и културе које ће се одржавати у периоду март-мај 2023. 
године у Центру за привредно-технолошки развој „Андревље“ на 
Андревљу, опредељује износ од 6.000.000,00 динара за средње школе.

Право учествовања на Конкурсу имају средње школе на терито-
рији АП Војводине, чији је оснивач Република Србија, аутономна 
покрајина или јединица локалне самоуправе. Наведена средства 
намењена су за подизање квалитета образовно-васпитног процеса 
средњег образовања и васпитања - трошкове пројекта обуке тален-
тованих ученика средњих школа са територије АП Војводине  у 
2023. години, који ће се одржати у периоду март-мај 2023. године у 
шестодневном трајању (по 5 пуних пансиона), у Центру за привред-
но-технолошки развој Војводине, Андревље, Баноштор.  

Средње школе могу конкурисати за:

1) трошкове смештаја и исхране ученика њихових школа 
(за други и трећи разред), ради њиховог учешћа у пред-
виђеним активностима, за 5 пуних пансиона;
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2) трошкове смештаја, исхране и накнаде  за рад стручног са-
радника (или професора у изузетним случајевима) њихо-
вих школа, који ће бити ангажован у својству реализатора 
предвиђених активности ученика, такође 5 пуних панси-
она, који ће бити присутан свих 6 дана и који ће пратити 
ученике у остваривању свих планираних активности. 

Потребно је да школе пријаве 10 ученика и 1 стручног сарад-
ника (или професора у изузетним случајевима), који испуњавају 
предвиђене критеријуме. 

Предвиђене активности ће се организовати у складу са акту-
елном епидемиолошком ситуацијом и сагласно распореду који ће 
сачинити Секретаријат.  

Финансијском подршком која се даје овим Конкурсом промовише 
се, односно штити јавни интерес утврђен одредбама члана 6, 7, 8, и 
9. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, број  88/2017, 27/2018 – др- закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021).

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Приликом одређивања висине средстава за доделу, у складу са 
Правилником, примењују се следећи критеријуми:

1. степен укључености циљне групе којој је програм/проје-
кат намењен;

2. досадашња искуства у реализацији програма/пројеката 
који доприносе унапређивању образовно-васпитног рада;

3. критеријуми за ученике: овим пројектом могу бити обух-
ваћени ученици који су учествовали најмање на општин-
ским такмичењима из области природних и друштвених 
наука, културе и уметности или који су претходни разред 
завршили са најмање врло добрим успехом;

4. критеријуми  за стручне сараднике (или професоре у из-
узетним случајевима): диплома о одговарајућем образо-
вању у складу са одговарајућим прописима;

5. поштовање специфичности установе и социјалне поли-
тике локалне самоуправе:

6. износ средстава од закупа објекта или дела објекта који 
се уплатио у буџет Аутономне покрајине Војводине у 
претходној календарској години у односу на годину када 
је расписан конкурс.

НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

Пријава се подноси у писменој форми, на јединственом об-
расцу који се објављује на интернет страници Секретаријата. 

Једна установа може да поднесе једну пријаву. 

Уз пријаву на Конкурс, подноси се попуњен јединствени обра-
зац пријаве са  бројем ученика као и стручним сарадником (или 
професором  у изузетним случајевима) за које школа аплицира (у 
делу обрасца пријаве који се односи на ученике – уписује се само 
број ученика без навођења личних података ученика, а у делу об-
расца пријаве који се односи на стручног сарадника (или профе-
сора у изузетним случајевима), потребно је да се за тог стручног 
сарадника (или професора у изузетним случајевима) – без на-
вођења личних података, наведу компетенције и пол.

О додели средстава корисницима одлучује покрајински секре-
тар на предлог Комисије за спровођење конкурса, која разматра 
пристигле захтеве. Приликом разматрања пријава на Конкурс, 
Комисија ће узети у обзир програме и пројекте у области средњег 
образовања и васпитања, који се односе на:

1. Модернизацију васпитно-образовног рада 
1a) осавремењивање наставног процеса путем иноватив-

ности и креативности свих учесника, 

2. Усаглашавање образовања са потребама тржишта рада 
2 a) унапређивање предузетничког духа, развој практичних 

и животних вештина, професионална оријентација и ка-
ријерно вођење, подизање квалитета стручне праксе,

3. Подршка инклузивном образовању и превенцији раног 
напуштања формалног образовања

3a) подршка ученицима са изузетним способностима, раз-
вој талената у складу са њиховим образовно-васпитним 
потребама (прилагођавањем начина и услова рада, обо-
гаћивањем и проширивањем наставних садржаја, такми-
чењима ученика која нису у организацији Министарства 
просвете /међурегионална, међународна).

Средње школе доказе о испуњености услова за ученике и стручне са-
раднике (или професоре у изузетним случајевима) достављају на захтев 
Секретаријата, приликом сачињавања распореда учешћа, а за тачност 
података наведених у обрасцу пријаве, одговоран је директор школе. 

Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по по-
треби, затражи додатну документацију или информације. 

Уколико пријаву потписује лице по овлашћењу, неопходно је 
приложити уредно овлашћење за потписивање исте.

Уколико је Средња школа остварила приход од издавања у за-
куп објекта или дела објекта у јавној својини Аутономне покрајине 
Војводине, уз пријаву на Конкурс неопходно је доставити Уговор 
о закупу објекта или дела објекта у јавној својини Аутономне по-
крајине Војводине, који је био на снази у претходној календарској 
години у односу на годину када је расписан конкурс и доказ о упла-
ти средстава у буџет Аутономне покрајине Војводине, од претходне 
календарске године у односу на годину када је расписан конкурс. 

Уз Пријаву на Конкурс, прилажемо вам Здравствени лист уче-
ника који је неопходно попунити и доставити стручном сарадни-
ку (или професору у изузетним случајевима) школе који ће бити 
у пратњи детета. Здравствени лист се не доставља Секретаријату. 

Комисија неће разматрати:

– непотпуне пријаве; 
– неблаговремене пријаве; 
– недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране лица 

која су неовлашћена и субјеката који нису предвиђени 
конкурсом); 

– пријаве које се не односе на конкурсом предвиђене намене,
– пријаве корисника који у претходној години нису оп-

равдали додељена средства путем финансијских и нара-
тивних извештаја,

– пријаве корисника који наративни/финансијски извештај 
о реализацији програма/пројеката из претходне године 
нису доставили у предвиђеним роковима.  

Резултати конкурса се објављују на  интернет страници Секре-
таријата.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8. март 2023. године. 

Пријаве са потребном документацијом се подносе на адресу:  

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу
и националне  мањине-националне заједнице

„Конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области 
подизања квалитета образовно – васпитног процеса средњег 
образовања – трошкови обуке талентованих ученика средњих 

школа са територије AП Војводине и ангажовањa стручних 
сарадника на Андревљу за 2023. годину“

Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

Образац упитника се може преузети од 1. марта 2023. године 
на званичној Интернет страници Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне мањине - националне 
заједнице: www.puma.vojvodina.gov.rs.

Информације у вези са конкурсом могу се добити на телефон: 
021/ 487 4035 и 021/487 4330.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)
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На основу члана 5. Покрајинске скупштинске одлуке о доде-
ли буџетских средстава за финансирање и суфинансирање про-
грамских активности и пројеката у области основног и средњег 
образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној 
покрајини Војводини („Сл. лист АПВ“, бр. 14/15 и 10/17), члана 
6. став 1. Правилника о условима регресирања превоза ученика 
средњих школа у АП Војводини („Службени лист АПВ“, бр. 7/23), 
а у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист 
АПВ“, бр. 54/22), покрајински секретар расписује 

КОНКУРС  
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА 

СРЕДЊИХ ШКОЛА 
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 

ЗА  2023. ГОДИНУ

Конкурс се расписује на износ средстава обезбеђених По-
крајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покраји-
не Војводине за 2023. годину на посебном разделу Покрајинског 
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне 
мањине-националне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат)  
за регресирање превоза ученика средњих школа у АП Војводини 
за 2023. годину у износу од  151.000.000,00 динара. Средства су 
намењена за финансирање и суфинансирање регресирања прево-
за ученика средњих школа у међуградском саобраћају који сва-
кодневно путују од места становања до школе и назад.

УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Подносиоци пријаве 

Корисници који имају право да учествују у расподели сред-
става су општине и градови на територији Аутономне покрајине 
Војводине.

2. Критеријуми расподеле средстава

Критеријуми расподеле средстава по Правилнику о условима 
регресирања превоза ученика средњих школа у АП Војводини су:    

• број ученика средњих школа са подручја општине или гра-
да који свакодневно путују од места становања до школе, 

• број и дужина релација путовања,
• цена превоза, 
• степен развијености општине или града у Аутономној 

покрајини Војводини, утврђен актом Владе Републике 
Србије.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријаве за доделу средстава подносе се на јединственом об-
расцу Секретаријата (са прилозима). Комплетна конкурсна до-
кументација може се преузети од  1. марта 2023. године на web 
адреси  Секретаријата: www.puma.vojvodina.gov.rs

Подносилац пријаве, уз Пријаву, треба да приложи:

• Прилог   бр. 1  и 1а - Табелe о калкулацијама трошкова 
превоза ученика средњих школа,

• Прилог  бр. 2  - Табела са основним подацима у вези 
регресирања превоза ученика средњих школа,  

• Прилог бр. 3 - Списак ученика-путника средњих школа 
у међуградском саобраћају у школској 2022/2023 години 
на подручју општине/града, 

• Прилог бр. 4 - Финансијски план регресирања превоза 
ученика средњих школа у општини/граду са проценом 
потребних средстава за 2023. годину. 

Пријаве се достављају путем поште на адресу: Покрајински се-
кретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
- националне заједнице са назнаком ‚‘За конкурс - регресирање 

превоза ученика средњих школа‘‘, Булевар Михајла Пупина 16, 
21000 Нови Сад или се подносе лично, предајом у писарници по-
крајинских органа управе у Новом Саду (у приземљу зграде По-
крајинске владе). 

Рок за подношење пријава на Конкурс је  24. март 2023. године. 

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по по-
треби, затражи додатну документацију и информације односно 
да за доделу средстава одреди испуњење потребних услова.

Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
Резултати конкурса ће се објавити на интернет страници Се-

кретаријата.

Додатне информације у вези Конкурса могу  се добити у Секре-
таријату на телефон 021/487 46 02 , 487 4558 и 487 4262.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)

331.

На основу члана 11. раздео 13, члана 22, 23, 25. и 26. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2023. годину („Службени лист АПВ“, број: 54/2022), члана 2. став 
1. тачка 3. алинеја 6. и члана 5 Покрајинске скупштинске одлуке 
о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање 
програмских активности и пројеката у области високог образо-
вања, студентског стандарда и научноистраживачке делатности 
у Аутономној покрајини Војводини („Службени лист АПВ“, број: 
9/2021) и члана 3. Правилника о критеријумима за финансирање 
развојноистраживачких пројеката високих школа струковних 
студија с територије АП Војводине, Покрајински секретаријат за 
високо образовање и научноистраживачку делатност расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈНОИСТРАЖИВАЧКИХ

ПРОЈЕКАТА ВИСОКИХ ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
С ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

1.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-
траживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат) финанси-
раће развојноистраживачке пројекте високих школа струковних 
студија с територије АП Војводине.  

У оквиру програма истраживања, биће реализовани пројекти 
чији је циљ унапређивање и развој стручне, истраживачке, умет-
ничке или образовне делатности.

За ове намене, финансијским планом Секретаријата планирано 
је да се издвоји укупно 10.000.000,00 динара, при чему је макси-
малан износ по пројекту ‒ 500.000,00 динара.

2.

Финансијске обавезе реализоваће се у складу с могућностима 
буџета АП Војводине.

3.

Конкурс је отворен од 01. марта до 22. марта 2023. године.

4.

Пријаву с предлогом пројекта подносе регистроване висо-
ке школе струковних студија, регистроване на територији АП 
Војводине, у складу са Законом о високом образовању, уз са-
гласност наставно-стручног већа. Уколико реализација пројекта 
подразумева учешће више институција, уз пријаву се доставља 
сагласност наставно-стручних већа свих учесница на пројекту.
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Рок за реализацију пројекта јесте најдуже дванаест месеци.

Пријаве и потребна документација подносе се у затвореној ко-
верти, с назнаком „за учешће на јавном конкурсу за финансирање 
развојноистраживачких пројеката високих школа струковних 
студија с територије АП Војводине ”, на адресу: 

Покрајински секретаријат за високо образовање и 
научноистраживачку делатност

Булевар Михајла Пупуна 16
21000 Нови Сад

Образац пријаве може се преузети на интернет страници Се-
кретаријата (http://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs) и дос-
тавља се у два примерка и у електронској форми.

На поменутој интернет страници налази се и текст Правилника 
о критеријумима за финансирање развојноистраживачких пројека-
та високих школа струковних студија с територије АП Војводине.

Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу с јав-
ним конкурсом и Правилником о критеријумима за финансирање 
развојноистраживачких пројеката високих школа струковних 
студија с територије АП Војводине.

Контакт особа за додатне информације:

Данијел Драгосављевић

број телефона: 021/487 4074
имејл: danijel.dragosavljevic@vojvodina.gov.rs

332.

На основу члана 11. раздео 13, члана 22, 23, 25. и 26. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2023. годину (‚‘Службени лист АПВ‘‘, број: 54/2022), члана 2. став 
1. тачка 3. алинеја 6. и члана 5. Покрајинске скупштинске одлуке 
о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање 
програмских активности и пројеката у области високог образо-
вања, студентског стандарда и научноистраживачке делатности 
у Аутономној покрајини Војводини („Службени лист АПВ”, бр. 
9/2021) и члана 3. Правилника о критеријумима за финансирање 
истраживачко-уметничким стваралаштвом у oбласти уметности 
c територије АП Војводине, Покрајински секретаријат за високо 
образовање и научноистраживачку делатност расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

КОЈИ СЕ БАВЕ ИСТРАЖИВАЧКО-УМЕТНИЧКИМ 
СТВАРАЛАШТВОМ У ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ, 

С ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

1.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-
траживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат) финан-
сираће пројекте за развој науке, ради повећања научноистра-
живачких капацитета унапређивања стваралаштва у области 
уметности, које подносе акредитоване високошколске установе 
које обављају научноистраживачку делатност и које имају акре-
дитован студијски програм из поља уметности, с територије АП 
Војводине, у складу са Законом у високом образовању и Законом 
о науци и истраживањима.  Финансијска средства за ову намену 
предвиђена су буџетом АП Војводине, а обим средстава утврђује 
се финансијским планом Покрајинског секретаријата за високо 
образовање и научноистраживачку делатност. 

Приоритетне области истраживања:

– примењене уметности (науке о примењеним уметности-
ма; примењено стваралаштво и дизајн);

– музичка уметност (науке о музичкој уметности; музичко 
стваралаштво; музичко извођаштво);

– ликовне уметности (науке о ликовним уметностима; ли-
ковно стваралаштво); 

– драмске уметности (науке о драмским уметностима; 
драмско и аудио визуелно стваралаштво);

– примењене области из научног истраживања примење-
ног на интердисциплинарне области у којима постоји 
уметничка компонента: пројекти из области рестаура-
ције и конзервације (очување културног наслеђа),

– архитектура (истраживање архитектонског стваралашт-
ва),

– дигитална уметност (истраживања примене савремених 
дигиталних технологија).

За ове намене, финансијским планом Секретаријата планирано 
је да се издвоји укупно 8.000.000,00 динара, при чему је максима-
лан износ по пројекту – 500.000,00 динара.

2.

Финансијске обавезе реализоваће се у складу с могућностима 
буџета АП Војводине.

3.

Конкурс је отворен од 01. марта до 22. марта 2023. године.

4.

Пријаву с предлогом пројекта подносе акредитоване високош-
колске установе које обављају научноистраживачку делатност и 
које имају акредитован студијски програм из поља уметности с 
територије АП Војводине, у складу са Законом о високом обра-
зовању и  Законом о науци и истраживањима, уз сагласност на-
ставно-научног већа. Уколико реализација пројекта подразумева 
учешће више институција, уз пријаву се доставља сагласност на-
ставно-научног већа свих учесница на пројекту. 

Рок за реализацију пројекта јесте најдуже 12 месеци. 

Пријаве и потребна документација подносе се у затвореној ко-
верти, с назнаком „за учешће на јавном конкурсу за финансирање 
пројеката који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом 
у области уметности”, на адресу: 

Покрајински секретаријат за високо образовање и 
научноистраживачку делатност

Булевар Михајла Пупина 16
21101 Нови Сад

Образац пријаве може се преузети на интернет страници Се-
кретаријата (http://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs) и дос-
тавља се у два примерка и у електронској форми. 

На поменутој интернет страници налази се и текст Правилника 
о критеријумима за финансирање пројеката који се баве истражи-
вачко-уметничким стваралаштвом у области уметности. 

Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу с јав-
ним конкурсом и Правилником.

Контакт особа за додатне информације:

Данијела Доведен

број телефона: 021/487- 45-50
имејл: danijela.culic@vojvodina.gov.rs

333.

На основу члана 11. раздео 13, члана 22, 23, 25. и 26. По-
крајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покраји-
не Војводине за 2023. годину (‚‘Службени лист АПВ‘‘, број: 
54/2022), члана 2. став 1. тачка 3. алинеја 6. и члана 5. По-
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крајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава 
за финансирање и суфинансирање програмских активности и 
пројеката у области високог образовања, студентског стандар-
да и научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини 
Војводини („Службени лист АПВ”, бр. 9/2021) и члана 3. Пра-
вилника о критеријумима за финансирање научноистраживач-
ких и развојноистраживачких пројеката националних мањина 
– националних заједница у Аутономној покрајини Војводини 
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-
траживачку делатност расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ

И РАЗВОЈНОИСТРАЖИВАЧКИХ ПРОЈЕКАТА 
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

У 2023. ГОДИНИ

1.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-
траживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат) финан-
сираће научноистраживачке и развојноистраживачке пројекте 
националних мањина –националних заједница у Аутономној 
покрајини Војводини у 2023. години. Циљ овог конкурса јесте 
научноистраживачки развој и афирмација научних заједница на 
језицима националних мањина – националних заједница.

За ове намене, финансијским планом Секретаријата планирано 
је да се издвоји укупно 8.000.000,00 динара, при чему је максима-
лан износ по пројекту ‒ 500.000,00 динара.

2.

Финансијске обавезе реализоваће се у складу с могућностима 
буџета АП Војводине.

3.

Конкурс је отворен од  01. марта до 22. марта 2023.године. 

4.

Пријаве за финансирање научноистраживачких и развојно-
истраживачких пројеката  националних мањина-националних 
заједница у Аутономној покрајини Војводини  у 2023. години 
могу поднети акредитоване  научноистраживачке и развојно-
истраживачке организације са седиштем на територији Ау-
тономне покрајине Војводине, на којима се изводе академски 
студијски програми, у складу са Законом о високом образо-
вању уз сагласност наставно-научног већа и потврдом Нацио-
налног савета за одређену националну мањину – националну 
заједницу.

Пријаве и потребна документација подносе се у затвореној 
коверти, с назнаком „За учешће на јавном конкурсу за финанси-
рање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката 
националних мањина – националних заједница у Аутономној по-
крајини Војводини у 2023.години”, на адресу: 

Покрајински секретаријат за високо образовање и 
научноистраживачку делатност

Булевар Михајла Пупина 16
21101 Нови Сад

Образац пријаве може се преузети на интернет страници Се-
кретаријата (https://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/) и дос-
тавља се у два примерка и у електронској форми.

На поменутој интернет страници налази се и текст Правилника 
о критеријумима за финансирање научноистраживачких и раз-
војноистраживачких пројеката националних мањина – национал-
них заједница у Аутономној покрајини Војводини.

Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу с 
јавним конкурсом и Правилником о критеријумима за финанси-
рање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката 
националних мањина – националних заједница у Аутономној по-
крајини Војводини.

Контакт особа за додатне информације:

др Клара Тотх-Глемба, саветник

број телефона: 021/487-4564
имејл: Klara.TothGlemba@vojvodina.gov.rs

334.

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. 
oдлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) и члана 11.  
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. 
годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2022) и члана 5. Правилника о до-
дели бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, 
микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитали-
зацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, 
односно пословима домаће радиности у 2023. години („Сл. лист 
АПВ“, бр. 5/2023), Покрајински секретаријат за привреду и тури-
зам расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА,
МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА

ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ
ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ

И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА 
ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

ЦИЉ

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем 
тексту: Секретаријат) додељује бесповратна средстава ради уна-
пређења и очувања процеса производње на начин који не угро-
жава традиционалну технологију карактеристичну за уметнички 
или стари занат или посао домаће радиности, у циљу повећања 
конкурентности, односно укупног развоја предузетништва у Ау-
тономној покрајини Војводини.

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

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства су намењена као подршка пословима који се сма-
трају старим и уметничким занатима, односно пословима до-
маће радиности на основу Правилника о одређивању послова 
који се сматрају старим и уметничким занатима, односно посло-
вима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу 
посебне евиденције издатих сертификата („Сл. гласник РС“, бр. 
56/2012). 

У том смислу традиционални занат означава вештину, наро-
чито ручног рада, као и професију која подразумева целокупан 
процес израде уникатних производа и пружања услуга, а које су 
засноване на традиционалним знањима и технологијама, употре-
бом природних материјала у процесу производње, уз коришћење 
претежно једноставних алата.

Средства су намењена за набавку опреме или репроматеријала.

Под набавком опреме подразумева се производна опрема и оп-
рема укључена у производни процес. Опрема која је предмет суб-
венције мора бити у складу са делатношћу привредног субјекта и 
намењена за професионалну употребу.
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Под набавком репроматеријала подразумева се набавка сировина и 
полупрерађевина које треба прерадити или дорадити до коначног про-
извода, који мора бити у складу са делатношћу привредног субјекта.

Средства се не могу користити за набавку: уградне опреме 
(клима уређаји, вентилатори, алармни системи, системи за видео 
надзор, лифтови, котлови и др.) и инсталације (водоводна, кана-
лизациона, електрична, вентилациона, грејна, гасна, телефонска, 
кабловска, интернет и сл.); намештаја (дрвени, пластични, ме-
тални, тапацирани и др.) и опремање простора (дрвенарија, бра-
варија, венецијанери, тракасте завесе, теписи, преграде, зидне 
и подне облоге и сл.); расвете, светлеће, рекламне и друге табле 
(натписи, дисплеји, панои и сл.); презентационе, електронске, 
биротехничке, аудио-визуелне и сличне опреме (пројектори, оп-
рема за превођење, фискалне касе, телефонски и факс апарати, 
ТВ, музички уређаји, звучници и др.); додатне опреме, резервних 
делова, инвентара, опреме за заштиту на раду и др.  

Бесповратна средства, која се додељују, не могу се користити за: 
изнајмљивање и лизинг опреме; промет између повезаних лица; 
трошкове превоза и испоруке; трошкове увоза, царине, шпедиције; 
плаћање путем компензације; трошкове банкарске провизије и 
банкарске гаранције; трошкове репарације и реконструкције опре-
ме; трошкове сервисирања и гаранције; трошкове обуке.

ВИСИНА СРЕДСТАВА

Секретаријат додељује средства у износу од 3.000.000,00 дина-
ра, од којих 2.000.000,00 текуће субвенције и 1.000.000,00 капи-
талне субвенције.

Средства се одобравају за субвенционисање трошкова набавке 
опреме или репроматеријала на основу предрачуна, понуде или 
предуговора не старији од дана објављивања Јавног конкурса, са 
датумом у току трајања Јавног конкурса.

Субвенционисани износ се одобрава:

(1) за опрему у висини од најмање 100.000,00 динара до нај-
више 250.000,00 динара;

(2) за репроматеријал у висини од најмање 80.000,00 динара 
до највише 200.000,00 динара.

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

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа траже-
них средстава.

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право да конкуришу имају привредна друштва и предузетници 
чија је делатност стари и уметнички занати, односно послови домаће 
радиности на основу Правилника о одређивању послова који се сма-
трају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће ра-
диности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције 
издатих сертификата („Сл. гласник РС“, бр. 56/2012), са седиштем 
или регистрованом пословном јединицом (огранак, издвојено место) 
на територији Аутономне покрајине Војводине, који су уписани у ре-
гистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР):

1) најкасније до 30. децембра 2022. године (имају активан 
статус) и

2) разврстана на микро или мала правна лица или предузет-
ници паушалци.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим 
условима:

1) да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
2) да у периоду од три месеца пре датума објављивања 

Јавног конкурса није смањивао број запослених лица за 
више од 10% (на дан 27.2.2023 године,  у односу на дан 
27.11. 2022. године);

3) да у било ком периоду у току три узастопне фискалне 
године закључно са даном доношења одлуке о додели 
бесповратних средстава није примио дозвољену де ми-
нимис државну помоћ чија би висина заједно са траже-
ним средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 ди-
нара; 

4) да за исте намене у претходној или текућој години није 
примио бесповратна средства која потичу из јавних сред-
става по неком другом програму државне помоћи или из 
других извора финансирања. 

Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву 
за једну намену (опрема или репроматеријал).

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ 
КОНКУРС

Учесник на Јавном конкурсу подноси:

1. Попуњен и потписан образац пријаве на Јавни конкурс 
(преузима се са интернет презентације Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Јавни позиви);

2. Извод о регистрацији (регистрованим подацима) прив-
редног субјекта из АПР, не старији од 28.1.2023. године 
- 30 дана од датума објављивања Јавног конкурса  (ори-
гинал или фотокопија оверена код надлежног органа за 
оверу);

3. Уверењe Пореске управе Министарства финансија РС 
о измирењу доспелих обавеза јавних прихода (порези 
и доприноси), оригинал или фотокопија оверенa код на-
длежног органа за оверу или издато у електронском об-
лику са дигиталним потписом, не старије од  28.1.2023. 
године - 30 дана пре датума објављивања Јавног конкур-
са;

4. Уверења Централног регистра обавезног социјалног 
осигурања (ЦРОСО) о броју запослених лица – на дан 
објављивања Јавног конкурса, као и истог датума у прет-
ходна три месеца (на дан:27.2.2023. године; 27.1.2023. 
године; 27.12. 2022. године; 27.11.2022. године.);

5. Предрачун или понуда добављача или предуговор са 
продавцем опреме или репроматеријала (оригинал или 
фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) не 
старији од дана објављивања Јавног конкурса, са дату-
мом у току трајања Јавног конкурса;

6. Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца 
(преузети на интернет презентацији Секретаријата):
(6-1) о прихватању услова Јавног конкурса;
(6-2) о сагласности за коришћење датих података;
(6-3) о статусу (члан 7, глава I и II Правилника);
(6-4) о повезаним лицима; 
(6-5)  о примљеној државној помоћи мале вредности (de 

minimis);
(6-6) о непостојању двоструког финансирања;
(6-7)  о досадашњем коришћењу средстава Секретарија-

та;
(6-8) о непостојању неизмирених обавеза;
(6-9) да се не воде судски поступци;
(6-10) о тачности и веродостојности датих података.

Уколико је учесник на Јавном конкурсу носилац награда и при-
знања за квалитет производа у периоду 2021-2023. године – доста-
вити копије докумената којима се то доказује.

Уколико су један или више производа учесника на Јавном 
конкурсу сертификовани од стране министарства надлежног за 
послове привреде као „производ старог заната“, „производ умет-
ничког заната“ или „производ домаће радиности“, доставити 
фотокопију важећег сертификата којим се потврђује да је исти у 
Евиденцији издатих сертификата регистрован као носилац сер-
тификата.

Уколико се прилажу документа на страном језику доставити и 
превод на српски језик са овером судског тумача.
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Документација поднета на Јавни конкурс се не враћа. 

Уколико се прибавља документација по службеној дужности 
у складу са одредбама Закона о општем управном поступку, по-
требно је исто изричито напоменути у пријави на Јавни конкурс.

Секретаријат задржава право да од учесника на Јавном конкур-
су, према потреби, затражи додатну документацију и информа-
ције.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

Критеријуми за доделу средстава дефинисани су чланом 13. 
Правилника о додели средстава за субвенционисање предузетни-
ка, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитали-
зацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, 
односно пословима домаће радиности у 2023. години ( у даљем 
тексту: Правилник).

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Поступак доделе средстава дефинисан је чланом 11. Правил-
ника.

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Пријава на Јавни конкурс, Правилник и изјаве уз пријавни 
образац, преузимају се са интернет презентације Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Јавни позиви.

Пријава на Јавни конкурс (попуњен образац пријаве са припа-
дајућом документацијом) доставља се у затвореној коверти на ад-
ресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком на лицу коверте 
„ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТ-
НИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИ-
КА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА 
РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ 
УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛО-
ВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2023. ГОДИНИ“ поштом или 
лично предајом писарници покрајинских органа управе (на наве-
дену адресу) у времену од 900 до 1400 часова.

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је од 27.02.2023. 
године до 14.03.2023. године.

КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације се могу добити путем телефона 021/ 487 
– 4489 или 0800/021027 сваког радног дана, од 1000 до 1400 ча-
совa.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

др Ненад Иванишевић

335.

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 
54/2014-други пропис и 37/2016, 29/2017, 24/19, 66/20 и 38/2021), 
члана  23. став 4. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени 
лист АПВ“, бр. 54/2022) и Уредбе о правилима за доделу државне 
помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 
37/2013, 97/2013, 119/2014, 23/2021-др. уредбе, 62/2021-др. уредбе 
и 99/2021-др. уредбе), а у вези са Покрајинском уредбом о услови-
ма и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење 
мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Служ-
бени лист АПВ“, бр. 42/2017) и Обавештењем Комисије за кон-
тролу државне помоћи бр. 401-00-00057/2023-01/2 од 10. фебруа-
ра 2023. године, Покрајински секретаријат за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

ЗА ПОДРШКУ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
ЗА КУПОВИНУ НОВЕ ОПРЕМЕ У 2023. ГОДИНИ 

I

Предмет и циљ конкурса 

Предмет конкурса је куповина нове опреме неопходне за ре-
ализацију инвестиционог пројекта, односно за почетак, уна-
пређење или повећање обима производње чија нето набавна 
вредност не може бити нижа од 6.000.000,00 динарa за пријаву за 
Компоненту 1, односно 10.000.000,00 динара за пријаву за Компо-
ненту 2, у оба случаја без урачунатог ПДВ-а, зависних трошкова 
набавке, трошкова монтаже, пуштања у рад, трошкова обуке за 
коришћење, трошкова царињења и других зависних трошкова.

Под Компонентом 1 подразумева се набавка нове опреме за сва 
привредна друштва која испуњавају услове Конкурса.

Под Компонентом 2 подразумева се набавка нове опреме за 
привредна друштва која су потенцијални или постојећи локални 
добављачи мултинационалних компанија1, чијом се куповином 
значајно повећава међународна конкурентност привредног друшт-
ва и могућност укључивања у међународне ланце добављача и која 
је неопходна за успостављање новог или проширивање постојећег 
комерцијалног ангажмана са мултинационалном компанијом.

Циљ овог конкурса је додела бесповратних средстава за купо-
вину нове опреме привредним друштвима чије се седиште налази 
на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине и 
која реализују инвестициони пројекат на територији јединице ло-
калне самоуправе из АП Војводине.

Опрема јесу машине, односно средства за производњу и обраду, 
директно укључена у процес производње разменљивих добара, 
намењена за професионалну употребу и у складу са природом де-
латности привредног друштва неопходна за реализацију инвести-
ционог пројекта. Опремом се сматра и производна линија коју чине 
више функционално недељивих машина, као и специјализовани 
алати и делови специјализованих машина који морају бити купље-
ни са машином од истог добављача и исказани на истој профактури. 

Опрема за контролу квалитета и мерна опрема сматрају се оп-
ремом.

Опремом се не сматрају транспортна и манипулативна средства 
(комби, камион, виљушкар, телехендер, кран, утоваривач, багери, 
кранови, булдожери и сл.), као ни рачунарска опрема (софтвер и 
хардвер), сем као интегрисани део производне машине. 

Опрема која је предмет Конкурса мора да буде нова, набављена од 
кредибилног добављача2 (произвођач, дистрибутер) који није повеза-
но лице са подносиоцем. Опрема домаћег добављача мора се набавити 
директно од произвођача, сем у случају ексклузивног дистрибутера.

II

Висина средстава и корисници

Укупан износ бесповратних средстава која се додељују по Кон-
курсу је 322.500.000,00 динара.

1 У смислу овог Конкурса, под мултинационалном компанијом се сма-
тра компанија или групација/корпорација са консолидованим пословним 
приходима не мањим од 100.000.000,00 евра, са најмање 1.000 запослених 
на нивоу групације/корпорације и производним операцијама у најмање 
три земље (не рачунајући Србију) која има регистрован производни погон 
на територији АП Војводине.

2 Под кредибилним добављачем подразумева се онај добављач за кога 
се на основу јавно доступних информација, као и информација којима 
располажу Секретаријат и Развојна агенција Војводине (База добављача), 
може несумњиво закључити да се бави производњом/увозом/дистрибу-
цијом тражене опреме. У супротном, Комисија може да затражи додатну 
документацију директно од добављача.
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Део средстава у износу од 262.500.000,00 динара опредељује се 
за набавку опреме за Компоненту 1, док се део средстава у износу 
од 60.000.000,00 динара опредељује за набавку опреме за Компо-
ненту 2. 

Средства опредељена за овај Конкурс обезбеђена су Покрајин-
ском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. 
годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/2022), у оквиру Буџетског 
фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покраји-
не Војводине као Програм 1505 Регионални развој, Програмска 
активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја 
Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални 
послови, економска класификација 454 Субвенције приватним 
предузећима.

Корисници бесповратних средстава су привредна друштва 
чије се седиште налази на територији јединице локалне самоу-
праве из АП Војводине и којa реализују инвестициони пројекат 
на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине, a 
која у 2021. години немају остварене пословне приходе веће од 4 
милијарде динара3 и која се пре почетка реализације инвестицио-
ног пројекта пријаве за доделу бесповратних средстава. 

Кориснику могу бити додељена бесповратна средства у висини 
од 3.000.000,00 динара до 10.000.000,00 динара за Компоненту 1, 
односно 5.000.000,00 динара до 12.000.000,00 динара за Компо-
ненту 2, при чему у оба случаја максималан износ не може бити 
већи од 50% нето вредности опреме.

III

Услови за доделу бесповратних средстава на конкурсу

Право на доделу бесповратних средстава на Конкурсу имају 
привредна друштва:

1. која имају седиште на територији јединице локалне са-
моуправе из АП Војводине, при чему и место реализа-
ције инвестиционог пројекта мора бити на територији је-
динице локалне самоуправе из АП Војводине;

2. која у тренутку објаве Конкурса имају регистровану пре-
тежну делатност или регистрован огранак за обављање 
делатности из сектора Ц – Прерађивачка индустрија, 
ОСИМ: 

• Област 12 Производња дуванских производа
• Грана 18.1 Штампање и штампарске услуге
• Грана 18.2 Умножавање снимљених записа
• Област 19 Производња кокса и деривата нафте
• Шифра 20.51 Производња експлозива
• Шифра 20.60 Производња вештачких влакана
• Шифра 24.10 Производња сировог гвожђа, челика и 

феролегура
• Шифра 24.46 Производња нуклеарног горива
• Шифра 25.40 Производња оружја и муниције
• Шифра 30.40 Производња борбених војних авиона
• Грана 33.1 Поправка металних производа, машина и 

опреме
3. која у 2021. години нису остварила пословне приходе 

веће од 4 милијарде динара4; 
4. која у Финансијским извештајима за 2021. годину немају 

исказан пословни губитак (губитак пре опорезивања);
5. која на дан 31.12.2022. године имају најмање 10 и најви-

ше 250 запослених (укупан број запослених);
6. која у току 2021. и 2022. године нису била у блокади; 
7. над којима није покренут поступак стечаја, у складу с 

прописима којима се уређују стечај и ликвидација;
8. чији законски и остали заступници нису правноснажно 

осуђивани за кривична дела против привреде, имовине, 
недозвољене трговине и против службене дужности и 
против којих се не води кривични поступак;

3 Збирно са повезаним правним лицима, у складу са чл. 2а-2д Уредбе о 
правилима за доделу државне помоћи

4 Збирно са повезаним правним лицима, у складу са чл. 2а-2д Уредбе о 
правилима за доделу државне помоћи

9. која нису осуђивана за учињен привредни преступ у 
обављању привредне делатности;

10. која немају доспеле, а неизмирене порезе и доприносе 
као и обавезе по основу изворних локалних прихода;

11. код којих број запослених није смањен у просеку за 10% 
и више током последњих 12 месеци од дана објаве Кон-
курса;

12. у којима Република Србија, аутономна покрајина или 
јединица локалне самоуправе немају учешће у влас-
ништву;

13. која нису у тешкоћама, у смислу прописа којима се 
уређују правила за доделу државне помоћи; 

14.  која нису у обавези повраћаја недозвољене државне по-
моћи;

15. са којима није био једнострано раскинут уговор о доде-
ли средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине 
због неиспуњења преузетих обавеза;

16. против којих се не води парнични, односно кривични по-
ступак по основу раније остварених подстицаја, субвен-
ција и кредита;

17. која су за набавку опреме коja је предмет Конкурса обез-
бедила најмање 25% средстава из финансијских извора 
која не садрже државну помоћ;

18. која набављају опрему која је предмет Конкурса од кре-
дибилног добављача;

19. која имају обезбеђен слободан производни простор и све 
услове за стављање у функцију опреме која се набавља, 
на адреси седишта или регистрованог огранка;

20. која доставе веродостојан доказ о неопходности набавке 
тражене опреме за успостављање новог или прошири-
вање постојећег комерцијалног ангажмана са мултина-
ционалном компанијом. Као веродостојан доказ сма-
траће се попуњено и достављено Писмо препоруке кон-
кретне мултинационалне компаније на Конкурсом пред-
виђеном обрасцу – само за Компоненту 2.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по Кон-
курсу, односно није дозвољено да подносилац пријаве поднесе 
пријаву за обе компоненте Конкурса.

Подносилац пријаве је дужан да за реализацију инвестиционог 
пројекта обезбеди учешће од најмање 25% оправданих трошкова 
из сопствених средстава или из других извора који не садрже др-
жавну помоћ.

IV

Пријава и обавезна документација 

Подносилац пријаве подноси Секретаријату пријаву за доделу 
бесповратних средстава искључиво на прописаном обрасцу, на 
српском језику. 

Уз Пријаву на прописаном обрасцу, која је уредно попуњена, 
подносилац пријаве дужан је да приложи и следећу обавезну до-
кументацију:

1. Извод о регистрацији из Регистра привредних субјеката 
код АПР-а (копија);

2. Финансијски извештај регистрован код Агенције за 
привредне регистре (у даљем тексту: АПР) за 2021. го-
дину као и консолидовани финансијски извештаји за те 
године ако је подносилац у обавези израде консолидова-
ног финансијског извештаја; 

3. Извод из Централног регистра обавезног социјалног 
осигурања којим се утврђује број запослених и врста 
радног ангажовања на дан 31.12.2022. године; 

4. Потврда о данима блокаде привредног субјекта у перио-
ду од 1.1.2021. године до 31.12.2022. године (оригинал 
или оверена копија);

5. Потврда АПР-а или надлежног Привредног суда да про-
тив привредног субјекта није покренут поступак стечаја 
у складу са прописима којима се уређују стечај и ликви-
дација (оригинал или оверена копија); 
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6. Уверење МУП-а по месту пребивалишта законских и ос-
талих заступника да нису правноснажно осуђивани за 
кривична дела против привреде, имовине, недозвољене 
трговине и против службене дужности – (оригинал или 
оверена копија); 

7. Уверење надлежног Основног суда да се против закон-
ских и осталих заступника у привредном друштву не 
води кривични поступак (оригинал или оверена копија)

8. Потврда АПР-а или Уверење Привредног суда надлеж-
ног по седишту привредног друштва, да привредно 
друштво није осуђивано за учињен привредни преступ у 
обављању привредне делатности (оригинал или оверена 
копија);

9. Уверење Пореске управе Републике Србије о измирењу 
обавеза по основу пореза и доприноса (оригинал или 
оверена копија);

10. Уверење надлежног органа ЈЛС о измирењу обавеза пре-
ма локалној пореској администрацији (оригинал или 
оверена копија); 

11. Изводи из Централног регистра обавезног социјалног 
осигурања којим се утврђује број запослених и врста 
радног ангажовања за сваки месец претходних 12 месе-
ци почев од дана објаве Конкурса; 

12. Изјаву о испуњавању услова Конкурса и о кумулацији 
државне помоћи у складу са чланом 7. Закона о контроли 
државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019) (Изјава 
бр. 1);

13. Изјаву о коришћењу финансијских извора који не садрже 
државну помоћ (Изјава бр. 2);

14. Изјава о опреми и кредибилном добављачу (Изјава бр. 
4);

15. Изјава о обезбеђеном пословном простору са најмање 3 
фотографије погона и постојећих машина (Изјава бр. 5);

16. Изјава ексклузивног дистрибутера (Изјава бр. 6) - само 
уколико се опрема купује од ексклузивног дистрибутера;

17. Попуњено и потписано Писмо препоруке мултинацио-
налне компаније на прописаном обрасцу - само за Ком-
поненту 2.

18. Изјава о коришћењу средстава Секретаријата у прет-
ходне две године (Изјава бр. 3);

19. Изводи из Централног регистра обавезног социјал-
ног осигурања којим се утврђује број запослених и вр-
ста радног ангажовања на дан 1.1.2021. године и на дан 
31.12.2022. године;

20. Збирне картице купаца (200 до 206) и добављача (431 до 
436) са укупним прометом за 2021. и за 2022. годину;

21. Збирне картице конта 520 и 521 за 2022. годину;
22. Предрачун/понуду/предуговор кредибилног добављача 

за тражену опрему, са исказаном нето вредношћу;

На предрачуну/понуди/предуговору јасно мора бити назначено 
да је опрема која се испоручује нова.

Документација која се подноси за страног држављанина мора 
бити оверена у складу с прописима државе у којој је издата.

Сва документација не сме да буде старија од дана објављивања 
Конкурса.

Задржава се право да се од подносиоца пријаве и/или добавља-
ча тражи и додатна документација.

Неблаговремене, непотпуне, нетачне, недозвољене, нечитке и 
неуредне пријаве, пријаве које нису поднете на прописаном об-
расцу, као и оне које су писане руком неће бити разматране.

Достављена документација се не враћа.

V

Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава на Конкурс тече од 24.2.2023. године 
и траје закључно са 13.4.2023. године, рачунајући и тај дан.

VI

Начин оцењивања пријава и додела средстава 

Пријаве оцењује Комисија формирана Решењем покрајинског 
секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и ло-
калну самоуправу, а на основу критеријума који су саставни 
део Правилника о додели бесповратних средстава привредним 
друштвима за куповину нове опреме (у даљем тексту: Правил-
ник).

Коначну одлуку о додели бесповратних средстава доноси 
покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу, узимајући у обзир препоруке 
Скупштине друштва Развојне агенције Војводине.

Одлука о додели средстава објављује се на интернет страници 
Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионал-
ну сарадњу и локалну самоуправу.

У случају да предвиђена средства за једну компоненту не буду 
утрошена до Конкурсом утврђеног износа, иста се распоређују на 
другу компоненту.

VII

Обавезе корисника средстава 

Корисници средстава којима су путем овог Конкурса додељена 
бесповратна средства морају извршавати следеће обавезе:

1. Опрему не сме отуђити, оптеретити, на други начин њом 
располагати нити је експлоатисати супротно њеној на-
мени и природи делатности током периода обавезног ко-
ришћења опреме;

2. Не смеју смањивати број запослених током периода оба-
везног коришћења опреме у односу на број запослених у 
тренутку објаве Конкурса; 

3. Пријем и обезбеђивање услова за рад теренске контроле.

VIII

Средства обезбеђења 

Корисник коме су одобрена средства дужан је да приложи бан-
карску гаранцију издату од пословне банке која је регистрована 
на територији Републике Србије, односно банкарску гаранцију 
стране пословне банке за коју је конфирмацију извршила домаћа 
пословна банка, безусловну и плативу на први позив у корист Се-
кретаријата са роком важности до 1 године од дана закључења 
уговора.

Поред банкарске гаранције, Корисник средстава је дужан да 
приложи две регистроване и потписане бланко соло менице са 
потписаним меничним овлашћењем у циљу наплате законске за-
тезне камате, у складу са прописом који утврђује висину стопе 
законске камате. 

Након куповине опреме Корисник је у обавези да осигура оп-
рему код осигуравајућег друштва од последица лома, пожара, по-
плаве и крађе на пун износ вредности опреме за све ризике као 
и да полису винкулира у корист Секретаријата за време трајања 
периода обавезног коришћења опреме. 

Након извршене контроле од стране Секретаријата, Корисник 
је дужан да закључи уговор о залози са Секретаријатом и на ос-
нову њега упише залогу првог заложног реда у корист Секрета-
ријата у Регистар заложног права, као и да сноси трошкове уписа. 
Након уписа заложног права, Секретаријат ће на захтев Корисни-
ка извршити поврат банкарске гаранције и меница.

У случају да Корисник не достави банкарску гаранцију до рока 
предвиђеног Уговором, Уговор неће произвести правно дејство. 
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IX

Начин достављања пријава 

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: 
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионал-
ну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, 
21000 Нови Сад, са назнаком:

 Пријава за конкурс Покрајинског секретаријата за регионални 
развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ 
СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ 

ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА КУПОВИНУ НОВЕ 
ОПРЕМЕ У 2023. ГОДИНИ

141-401-385/2023-04

КОМПОНЕНТА ____________
(обавезно уписати 1 или 2)

Подносилац пријаве: ………………………………………………

Адреса подносиоца пријаве: ……………………………………….

НЕ ОТВАРАТИ 

или доставити лично на Писарницу покрајинских органа уп-
раве у згради Покрајинске владе АП Војводине, Булевар Михајла 
Пупина 16, Нови Сад сваког радног дана од 09.00 до 14.00 часова 
до дана за подношење пријава.

Додатне информације могу се добити од:

Компонента 1: Стефан Давидовић, 021/487-4158, stefan.
davidovic@vojvodina.gov.rs  и Маријана Ракић 021/487-4208, 
marijana.rakic@vojvodina.gov.rs 

Компонента 2: Биљана Врзић, 021/472-32-40, biljana.vrzic@rav.
org.rs и Тања Вичевић, 021/472-32-40, tanja.vicevic@rav.org.rs 

X

Информације о преузимању документације у електронском облику 

НАПОМЕНА: ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕД-
СТАВА ЗА ПОДРШКУ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА КУПО-
ВИНУ НОВЕ ОПРЕМЕ У 2023. ГОДИНИ је саставни део Конкурса.

Конкурс, Образац пријаве са изјавама, Правилник и Листу 
делатности које се не субвенционишу можете преузети на сајту 
www.region.vojvodina.gov.rs

336.

На основу Програма рада и Финансијског плана за 2023. годину 
Канцеларије за инклузију Рома, и члана 3. Правилника о критерију-
мима за доделу финансијских средстава удружењима грађана за фи-
нансирање пројеката у области унапређења положаја Рома бр. 92/23 
од 23.02.2023. године, Канцеларија за инклузију Рома расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА 
РОМА И РОМКИЊА У АП ВОЈВОДИНИ

Канцеларија за инклузију Рома додељује бесповратна средства 
удржењима грађана у износу од 1.250.000,00 динара. Средства су 
обезбеђена Финансијским планом Канцеларије за 2023. годину на 
позицији унапређење положаја Рома и Ромкиња.

ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:

– подршка активностима којима се афирмише инплемен-
тација и примена Стратегије за унапређивање пололо-
жаја Рома на територији АП Војводине, са циљем ите-
грације Рома и Ромкиња у друштвене токове;

– подршка активностима које су од интереса за реализа-
цију приоритетних области Декаде Рома као што су об-
разовање, запошљавање, становање и здравље;

– подршка активностима у вези са обукама ради лакшег 
проналажења посла, стицања нових знања и вештина, 
промовисања предузетништва код Рома и Ромкиња.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана са 
територије АП Војводине која својим програмима афир-
мишу и подстичу циљеве Конкурса

2. Подносилац може аплицирати само са једним пројектом. 
3. Пројектне активности треба да се рализују најкасније до 

30.11.2023. године

ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Пријава на јавни конкурс подоси се у једном примерку, искљу-
чиво на образцу пријаве који се може преузети са интернет страни-
це www.inkluzijaromavojvodina.rs односно у просторијама Канце-
ларије Булевар Михајла Пупина 25 приземље, канцеларија бр. 9.

Уз пријаву се обавезно подноси следећа документација:

1. Решење о регистрацији подносиоца пријаве (фотокопија)
2. ОП образац (оверени потпис лица овлашћеног за засту-

пање) ( фотокопија)
3. потврдa о  пореском идентификационом броју, ( фотикопија)
4. Статут Удружења или извод из Статута Удружења у коме 

је утврђено да се циљеви остварују у области у којој се 
расписује конкурс (фотокопија).

Пријава на Конкурс са припадајућом документацијом, дос-
тавља се у затвореној коверти: на адресу: Канцеларија за ин-
клузију Рома, Булевар Михајла Пупина 25, 21 000 Нови Сад, са 
назнаком  „Конкурс за доделу средстава удружењима грађана за 
финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и 
Ромкиња“ , поштом или лично.

Неблаговремене, непотпуне или неправилно попуњене прија-
ве, пријаве које нису поднете на прописаном образцу, пријаве које 
нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве у којима се тра-
жи већи износ од предвиђеног и пријаве које нису предмет јавног 
конкурса неће се разматрати.

Конкурсна документација се не враћа.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРАЈАВА НА КОНКУРС

Пријаве на Конкурс, са осталом потребном документацијом, 
подноси се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине и на интер-
нет станици Канцеларије.

ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи коми-
сија коју образује директор Канцеларије. Комисија процењује и 
вреднује пристигле пријаве, доделом одговарајућег броја бодова, 
према следећим критеријумима:

1. Према референцама делатности, односно послова и програ-
ма за област у којој се они реализују ( највише до 20 бодова)

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

– могућност развијања програм и његова одрживост (до 10 
бодова)
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2. Према циљевима који се постижу реализацијом пројект-
них актовности, допринос степену унапређивања стања 
у области у којој се активности спроводе ( највише до 40 
бодова)

– допринос степену унапређивања положаја Рома и Ром-
киња у областима које су предвиђене Стратегијом за уна-
пређење положаја Рома (до 30 бодова)

– допринос унапређењу квалитета услуга, заштите и ква-
литета живота циљне групе, као и доринос пројекта уна-
пређењу родне равноправости у ромској заједници (до 10 
бодова)

3. Према економичности буџета пројекта и усклађености 
буџета пројекта с планираним активностима (највише до 
40 бодова)

– према економичности буџета пројекта и усклађености 
буџета с планираним активностима (до 20 бодова)

– висина тражених средстава у поређењу са укупним оби-
мом средстава на који се јавни конкурс односи (до 20 бо-
дова)

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:

Комисија сачињава листу вредновања и рангирања пријава 
удружења грађана на јавни конкурс применом критеријума из 
члана 8. Правилника  о критеријумима за доделу финансијских 
средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у об-
ласти унапређења положаја Рома и Ромкиња у АП Војводини, у 
року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за 
подношење пријава.

Листа вредновања и рангирања објављује се на интернте стра-
ници Канцеларије-www.inkluzijaromavojvodina.rs

Учесници јавног конкурса имају право увида у поднете пријаве 
и приложену документацију у року од три дана од дана објављи-
вања листе.

На листу вредновања и рангирања учесници конкурса могу 
поднети приговор у року од 8 дана од дана објављивања листе.

Одлуку о приговору  доноси комисија у року од 3 дана од дана 
пријема приговора.

Након одлучивања о поднетим приговорима, комисија са-
чињава предлог коначне листе вредновања и рангирања удру-
жења грађана на јавном конкурсу, која се објављује на интер-
нет страници Канцеларије www.inkluzijaromavojvodina.rs и 
доставља директору Канцеларије ради одлучивања о додели и 
висини средстава.

Решење  о додели средстава доноси Директор Канцеларије.

Решење  о додели средстава по истеку Конкурса објавиће 
се на интернет страници Канцеларије, након чега се подноси-
лац пројекта позива да потпише уговор и преда Канцеларијеи 
бланко соло меницу, са меничним овлашћењем, регистровану 
у својој пословној банци, на име гаранције уредног извршавања 
обавеза. Уколико се подносилац пројекта не одазове позиву за 
потписивање уговора у року од 15 дана од дана обавештења да 
му је пројекат одобрен, сматраће се да је одустао од реализације 
пројекта.

Рок за подношење пријава је 16.03.2022. године.

Информације у вези са конкурсом могу се добити у Канцела-
рији за инклузију Рома на телефон 021/4881-723

ДИРЕКТОРКА
Љиљана Михајловић
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ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

290. Одлука о измени Одлуке о образовању Покрајинског 
штаба за ванредне ситуације

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

291. Правилник о критеријумима за доделу финансијских 
средстава удружењима грађана за финансирање 
пројеката у области унапређења положаја Рома и Ром-
киња у АП Војводини

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДЕ 
ВОЈВОДИНЕ“ 

292. Одлука о привременој забрани привредног риболова 
на делу рибарског подручја „Срем“- река Дунав и то 
на риболовним водама ове реке, на стационажи од км 
1250 до км 1269

293. Одлука о привременој забрани привредног риболова 
на делу рибарског подручја „Срем“- река Дунав и то 
на риболовним водама изван главног тока ове реке, на 
стационажи од км 1272 до км 1275,5

294. Oдлука о проглашењу рибарског подручја у заштиће-
ном подручју Парк природе „Јегричка“

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

295. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Установе – Центра за привредно-технолошки развој 
Војводине за период јануар – децембар 2023

296. Решење о давању сагласности на Програм рада  Ус-
танове – Центра за привредно-технолошки развој 
Војводине за период јануар – децембар 2023

297. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Завода за културу војвођанских Хрвата-Zavoda za 
kulturu vojvođanskih Hrvata за 2023. годину

298. Решење о давању сагласности на Програм рада Заво-
да за културу војвођанских Хрвата-Zavoda za kulturu 
vojvođanskih Hrvata за 2023. годину

299. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Завода за  културу војвођанских Румуна -  Institutul de 
Culturã al Românilor din Voivodina за 2023. годину

300. Решење о давању сагласности на Програм рада За-
вода за  културу војвођанских Румуна -  Institutul de 
Culturã al Românilor din Voivodina за 2023. годину

301. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Издавачког завода „Форум“ – Forum Könyvkiadó 
Intézet за 2023. годину

302. Решење о давању сагласности на План и програм 
рада Издавачког завода „Форум“ – Forum Könyvkiadó 
Intézet за 2023. годину

303. Решење о давању сагласности на Статут Дома 
здравља „Др Милорад – Мика Павловић“ Инђија у 
Инђији

304. Решење о давању сагласности на Статут Дома 
здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка у 
Бачкој Паланци

305. Решење о разрешењу управника Српског народног 
позоришта, Нови Сад

306. Решење о именовању вршиоца дужности управника 
Српског народног позоришта, Нови Сад

307. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за урбани-
зам и заштиту животне средине

308. Решење о постављењу  вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за урбанизам и заштиту 
животне средине

309. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Завода за јавно здравље Сомбор

310. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Завода за јавно здравље Сомбор

397
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393
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 300 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

311. Решење о разрешењу председника и чланова Надзор-
ног одбора Завода за јавно здравље Сомбор

312. Решење о именовању председника и чланова Надзор-
ног одбора Завода за јавно здравље Сомбор

313. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Дома 
здрава „Ковин“ у Ковину

314. Решење о именовању  члана Надзорног одбора Дома 
здрава „Ковин“ у Ковину

315. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома 
здрава Жабаљ у Жабљу 

316. Решење о именовању  члана Управног одбора Дома 
здрава Жабаљ у Жабљу

317. Решење о разрешењу члана Управног одбора Едука-
тивног центра за обуке у професионалним и радним 
вештинама, Нови Сад

318. Решење о именовању члана Управног одбора Едука-
тивног центра за обуке у професионалним и радним 
вештинама, Нови Сад

319. Решење о употреби средстава сталне буџетске резер-
ве број: 401-84/2023--3;

320. Решење о употреби средстава сталне буџетске резер-
ве број: 401-84/2023-29;

321. Решење о употреби средстава сталне буџетске резер-
ве број: 401-84/2023-30;

322. Решење о употреби средстава сталне буџетске резер-
ве број: 401-84/2023-31;

323. Решење о употреби средстава сталне буџетске резер-
ве број: 401-84/2023-32;

324. Решење о употреби средстава сталне буџетске резер-
ве број: 401-84/2023-33;

325. Решење о употреби средстава сталне буџетске резер-
ве број: 401-84/2023-34;

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

326. Решење о одобрењу издавања и употребе уџбеничког 
комплета Румунски језик 7, за седми разред основне 
школе,  писан на румунском језику и писму;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

327. Решење о давању сагласности за именовање дирек-
торке Центра за социјални рад општине Ириг

ОГЛАСНИ ДЕО

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

328. Конкурс за финансирање и суфинансирање програма 
и пројеката у области образовања у АП Војводини у 
2023. години.

329. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта 
у области подизања квалитета образовно – васпит-
ног процеса средњег образовања – трошкови обуке 
талентованих ученика средњих школа са територије 
АП Војводине и ангажовања стручних сарадника на 
Андревљу за 2023. годину

330. Конкурс за регресирање превоза ученика средњих 
школа на територији АП Војводине за 2023. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО 
ОБРАЗОВAЊЕ И НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ

331. Јавни конкурс за финансирање развојноистраживач-
ких пројеката високих школа струковних студија с 
територије АП Војводине у 2023. години

332. Јавни конкурс за финансирање пројеката који се баве 
истраживачко-уметничким стваралаштом у области 
уметности, с територије АП Војводине у 2023. години

333. Јавни конкурс за финансирање научноистраживач-
ких и развојноистраживачких пројеката националних 
мањина-националних заједница у Аутономној по-
крајини Војводини у 2023. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ТУРИЗАМ

334. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава 
за субвенционисање предузетника, микро и малих 
правних лица од интереса за развој и ревитализацију 
послова који се сматрају уметничким и старим зана-
тима, односно пословима домаће радиности у 2023. 
години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ 
РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАСЊУ И 

ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

335. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за 
подршку привредним друштвима за куповину нове 
опреме у 2023. години 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

336. Јавни конкурс за доделу средстава удружењима грађа-
на за финансирање пројеката у области унапређења 
положаја Рома и Ромкиња
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