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1126.

 На основу члана 35. и 36. став 2 Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), 
члана 10, а у вези са чланом 11. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Служ-
бени лист АПВ“, број: 69/16, 27/17 – испр., 29/17 и 39/17), 
 Покрајинска влада, на седници одржаној 4. октобра 2017. годи-
не, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ ИЗБОРА, 

КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР И 
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА

 КОЈЕ ФИНАНСИРА 
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
У 2017. ГОДИНИ

Члан 1.

У Одлуци о поступку изборa, критеријумима за избор и реа-
лизацији пројеката које финансира Управа за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине у 2017. години („Службени лист 
АПВ“, број: 2/17), у члану 18. ставу 7. проценат „30%“, замењује 
се процентом „50%“. 

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине.“

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 031-1/2017 
Нови Сад, 4. октобар 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

1127.

На основу члана 16., 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14‒
испр., 37/16 и 29/17), Покрајински секретар за привреду и туризам 
доноси

ПРАВИЛНИК
 О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА

 ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА 
АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

Опште одредбе

Члан 1.

Правилник о додели бесповратних средстава привредним 
субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој ту-
ристичког потенцијала АП Војводине у 2017. години (у даљем 
тексту: Правилник) садржи циљеве програмске активности, ви-
сину и начин доделе бесповратних средстава (у даљем тексту: 
Средства); намену Средстава; право учешћа на Јавном конкурсу 
за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за су-
финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потен-
цијала АП Војводине у 2017. години (у даљем тексту: Конкурс); 
услове за учешће на Конкурсу; потребну документацију; посту-
пак доделе Средстава; поступање са пријавама; одлучивање; 
критеријуме за доделу Средстава; закључивање уговора; обавезе 
корисника и друга питања од значаја за реализацију активности 
по Конкурсу. 

Циљеви Програмске активности 

Члан 2.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем 
тексту: Секретаријат) додељује бесповратна средства обезбеђенa 
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 
2017. годину, Програм 1507 – уређење и развој у области туризма, 
Програмска активност 1001 – развој туристичког потенцијала АП 
Војводине, Економска класификација 454 – Субвенције приват-
ним предузећима, 4542 – Капиталне субвенције приватним пре-
дузећима из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета. 

Циљеви програмских активности су:
 - Подршка развоју туризма у АП Војводини кроз подстицање 

рада привредних субјекта са циљем подизања нивоа квали-
тета услуга угоститељских објеката; 

 - Унапређење конкурентности туристичке понуде АП Војво-
дине на иностраном и домаћем тржишту;

 -  Унапређење квалитета услуга у постојећим угоститељским 
објектима;

 - Повећање броја ноћења и продужења боравка туриста у АП 
Војводини кроз унапређење квалитета услуга и додатних ту-
ристичких садржаја у постојећим угоститељским објекти-
ма;

 - Подстицање повећања прихода привредних субјеката и от-
варања нових радних места, те пораст пореских прихода и 
накнада Републике Србије; 

 - Унапређење туристичке понуде АП Војводине.
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Конкурс за доделу средстава 

Члан 3. 

Средства су намењена привредним субјектима и додељују се 
на основу Конкурса који расписује Покрајински секретаријат за 
привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат).

 Текст Конкурса се објављује у „Службеном листу Аутоном-
не покрајине Војводине” и на интернет страници Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs, као и у једном од дневних гласила, 
који се дистрибуирају на територији АП Војводине. 

Висина укупних средстава која се додељују по конкурсу

Члан 4.

 Укупан износ Средстава који се додељује утврдиће се Конкурсом.

Намена средстава

Члан 5.

 
Средства су намењена за:

1. Подизање нивоа квалитета објеката туристичке супраструк-
туре1 кроз субвенционисање:

 А)  изградње, доградње, реконструкције, адаптације, сана-
ције и инвестиционог одржавања угоститељских обје-
ката у складу са Законом о планирању и изградњи; 

 Б)  израде пројектно техничке документације за активности 
из подтачке А.

2. Унапређeње квалитета услуга и додатних туристичких 
садржаја објеката туристичке супраструктуре кроз субвен-
ционисање:

 опремањa угоститељских објеката додатним садржајима на 
начин предвиђен Законом о планирању и изградњи.

3. Унапређење конгресно-туристичке понуде кроз субвенцио-
нисање2:

 изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације 
и инвестиционог одржавања сала за конгресе, конферен-
ције, симпозијуме, семинаре и сл. на начин предвиђен За-
коном о планирању и изградњи.

4.  Подизање квалитета услуга угоститељских објеката кроз: 
субвенционисање набавке угоститељских машина и опре-
ме.

5. Унапређење иновативности привредних субјеката у 
обављању угоститељске и туристичке делатности кроз суб-
венционисање:

 А)  увођења технолошких иновација у промоцији и посло-
вању угоститељских објеката;

 Б)  софтвера и опреме ради унапређења квалитета рада ту-
ристичких професија (туристичких водича,туристичких 
аниматора, туристичких пратиоца и сл.). 

Средства опредељена за намене из:
• Тачке 1., 2. и 3. могу бити додељена за све пројекте који се 

реализују у периоду од 01.01.2017. до 30.06. 2018. године 
• Tачке 4. и 5. могу бити додељена за све пројекте који су реа-

лизују у периоду од 01.01.2017. до 25.12.2017. године

Прихватљиви трошкови:
За тачку 1. под А и тачку 3.:

• изградња објекта обухвата: претходне радове, припремне 
радове за грађење, грађење објекта и стручни надзор у току 
грађења објекта; 

• доградња објекта обухвата: извођење грађевинских и дру-
гих радова којима се изграђује нови простор ван постојећег 
габарита објекта, као и надзиђивање објекта, и са њим чини 
грађевинску, функционалну или техничку целину;

1 Туристичка супраструктура- угоститељски објекти као и га-
лерије, изложбени, конгресни и забавни објекти који су у непосредној вези 
са угоститељским објектима и објектима спортско рекреативног садржаја 
или са њима чине јединствену целину (Закон о туризму- („Сл. гласник 
РС“, бр. 36/2009, 88/2010,99/2011, 93/2012 и 84/2015)

2 Не односи се на објекте туристичке супраструктуре

• реконструкција објекта обухвата: извођење грађевинских 
радова на постојећем објекту у габариту и волумену објекта, 
којима се утиче на стабилност и сигурност објекта и зашти-
ту од пожара; мењања конструктивних елемената или тех-
нолошки процес; мењање спољног изгледа објекта или по-
већање броја функционалних јединица, замену уређаја, по-
стројења, опреме и инсталација са повећањем капацитета;

• адаптација објекта обухвата: извођење грађевинских и дру-
гих радова на постојећем објекту, којима се врши промена 
организације простора у објекту, врши замена уређаја, по-
стројења, опреме и инсталација истог капацитета, а којима 
се не утиче на стабилност и сигурност објекта, не мењају 
конструктивни елементи, не мења спољни изглед и не утиче 
на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од по-
жара и животне средине;

• санација објекта обухвата: радове на постојећем објекту 
којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, од-
носно замена конструктивних елемената објекта, којима се 
не мења спољни изглед, не утиче на безбедност суседних 
објеката, саобраћаја и животне средине и не утиче на зашти-
ту природног и непокретног културног добра, односно ње-
гове заштићене околине, осим рестаураторских, конзерва-
торских радова и радова на ревитализацији;

• инвестиционо одржавања објекта обухвата: извођење грађе-
винско-занатских, односно других радова зависно од врсте 
објекта у циљу побољшања услова коришћења објекта у 
току експлоатације. 

За тачку 1. под Б)
• израда пројектно – техничке документације, израђене и ове-

рене од стране овлашћеног лица, у складу са Законом о пла-
нирању и изградњи. 

За тачку 2.
• опремање угоститељског објекта додатним садржајима, који 

треба да утичу на продужење боравка туриста (опремање: 
спортских терена, теретана, сала за билијар и стони тенис, 
куглана, базена на отвореном и у затвореном простору, де-
чијег игралишта, spa и wellness центара и сл.) 

За тачку 4.
• набавке професионалних машина и опреме за угости-

тељство намењених за припрему хране, пића и напитака. 
Под набавком се подразумева набавка нових и половних 
(не старије од 5 година) професионалних машина и опреме 
који чине функционалну целину и то: максимално, укупно 5 
(пет) комада машина и опреме од највише 2 (два) различита 
добављача/продаваца.

За тачку 5 под А)
• за информационе системе и софтвере интегрисане инфор-

мационе системе. Под набавком софтвера подразумева се 
набавка новог професионалног (апликативног) софтверског 
пакета/алата у функцији развоја информатичког решења и 
производа за тржиште.

За тачку 5 под Б)
• за набавку софтвера и опреме. 

Сва финансијска средства везана за одобрени пројекат морају 
бити фактурисана на име Корисника средстава, односно исказани 
на рачунима издатим на име Корисника средстава. 

Прихватљиви трошкови реализовани приликом спровођења 
пројекта искључиво су они који су плаћени на текући рачун до-
бављача и пружаоца услуга (безготовински начин плаћања).

Неприхватљиви трошкови:
• заостали дугови, губици и камате;
• трошкови плаћања пореза и царина, зарада, организовање 

игара на срећу и сл;
• куповина земљишта или објеката или непокретног или 

покретног добра било које врсте;
• губици настали приликом конверзије валуте;
• плаћање пратећих такси;
• намештај (дрвени, пластични, метални, тапацирани и др.);
• ситан инвентар за припремање хране, пића и напитака;
• уградна опрема (клима уређаји-које нису део система, вен-
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тилатори-који нису део система, алармни системи);
• светлеће, рекламне и друге табле (натписи, дисплеји, панои 

и сл.);
• сви остали трошкови који нису наведени под прихватљивим 

трошковима.

Право учешћа на конкурсу 

Члан 6.

Право учешћа на Конкурсу имају микро и мала привредна 
друштва и предузетници (у даљем тексту: Подносилац пријаве), 
који су уписани у одговарајући регистар Агенције за привредне 
регистре (у даљем тексту: АПР) са активним статусом.

Услови учешћа на Конкурсу

Члан 7.

ОПШТИ УСЛОВИ: 

1)  да је регистрован у Агенцији за привредне регистре до 
30.06.2017. године и има седиште, односно регистрован огра-
нак на територији АП Војводине; 

2)  да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
3)  да над њим није покренут стечајни поступак и поступак лик-

видације;
4)  да није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова ве-

лика правна лица;
5)  да није користио средства по другом основу за исту намену;
6)  да нема неиспуњених уговорних обавеза према Секретаријату; 
7)  да није у тешкоћама, а према дефиницији привредног субјекта 

у тешкоћама, у складу са Уредбом о правилима за доделу др-
жавне помоћи;

8)  да подносилац пријаве и добављач опреме, односно изврши-
лац услуге не представљају повезана лица у смислу са чланом 
62. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, број: 
36/11, 99/11, 83/14 и 5/15); 

10) да у било ком периоду у току три узастопне фискалне године 
(период 2015-2017. године) није примио дозвољену de minimis 
државну помоћ чија би висина заједно са траженим средстви-
ма прекорачила износ од 23.000.000,00 динара; 

11) да Република Србија, Аутономна покрајина или јединица ло-
калне самоуправе нема већинско учешће у власништву.

ДОДАТНИ УСЛОВИ:

1)  да обавља угоститељску делатност као претежну делатност; 
(за тачке 1., 2., 4. и тачку 5. под А Намене средстава);

2)  да је издат акт надлежног органа за извођење грађевинских 
радова3 (за тачку 1. под А и тачку 3. Намене средстава);

3)  да уговор о закупу/подзакупу траје најмање 36 месеци почев 
од дана расписивања Конкурса (за тачку 1. под А, тачке 2. и 3.).

4)  да је прибавио процену вредности сачињену од стране 
овлашћеног судског вештака. (за тачку 4. Намене средстава, 
уколико је предмет пријаве набавка половне машине или опре-
ме која није старија од 5 година)

Подносилац пријаве може да поднесе највише једну пријаву и 
само за једну намену средстава4.
 

Износ средстава према намени

Члан 8.

 Износ средстава према намени утврдиће се Конкурсом.

3 Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 
72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013 , 98/2013, 
132/2014 i 145/2014) 

4 Под једном наменом средстава се подразумева намена искљу-
чиво из једне тачке или једне подтачке. 

Потребна документација

Члан 9.

 Обавезна документација:

1. Попуњен, потписан и печатом оверен образац пријаве на Кон-
курс (преузима се са интернет презентације Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs); 

2. Извод о регистрацији привредног субјекта из Агенције за 
привредне регистре, не старији од датума објављивања Кон-
курса; 

3. Фотокопија картона депонованих потписа из Управе за трезор, 
уколико постоји отворен наменски динарски рачун и ЈБКЈС 
(јединствени број корисника јавних средстава);

4. Уверењa:
 - пореске управе да је подносилац пријаве измирио доспеле 

порезе и доприносе, не старије од 30. септембра 2017. годи-
не (оригинал или оверена фотокопија) и 

 - надлежне локалне Пореске управе да је подносилац пријаве 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних при-
хода, не старије од 30. септембра 2017. године (оригинал 
или оверена фотокопија);5

5. (а) Привредни субјекти који воде пословне књиге по систему 
двојног књиговодства – копија Извештаја за статистичке пот-
ребе (SI) са стањем на дан 31. децембар 2016. године који је 
предат АПР (обрасци: биланс стања, биланс успеха и статис-
тички биланс);

 (б) Привредни субјекти који воде пословне књиге по систему 
простог књиговодства – копије: (1) биланса успеха за 2015. го-
дину (образац БУ) са овером Пореске управе и (2) пореског 
биланса обвезника пореза на доходак грађана на приходе од 
самосталне делатности за 2015. и 2016. годину (образац ПБ2);

 (в) Биланс стања-преглед промета и стања конта главне књиге 
на дан 30.09.2017. године (за привредне субјекте који су осно-
вани од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године)

 (г) Паушални порески обвезници: фотокопија обрасца КПО, 
потврда од свих пословних банака о промету на рачуну у 2016. 
и 2017. години и фотокопија Решења на порез од прихода од 
самосталне делатности;

6. Рачун или рачун-отпремница или уговор-отпремница, за 
пројекте реализоване до датума расписивања Конкурса (ори-
гинал или оверена фотокопија);

7. Предрачун или предрачун-отпремница или предуговор-от-
премница, за пројекте који ће се реализовати након датума 
расписивања Конкурса (оригинал или оверена фотокопија);

8. Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и кри-
вичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца (на интер-
нет презентацији Секретаријата): 
 - о прихватању услова утврђених конкурсом;
 - да су дати подаци у Пријави истинити и веродостојни;
 - да нема неизмирених обавеза према Покрајинском секре-

таријату за привреду и туризам, односно његовом правном 
претходнику;

 - о примљеној дозвољеној de minimis државној помоћи у три 
узастопне фискалне године (период 2015-2017. године);

 - о сагласности за коришћење датих података;
 - о досадашњем коришћењу средстава Секретаријата;
 - да није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова 

велика правна лица;
 - да подносилац пријаве и добављач опреме, односно изврши-

лац услуге не представљају повезана лица у смислу са чла-
ном 62. Закона о привредним друштвима („Службени глас-
ник РС“, број: 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15);

 - да Република Србија, Аутономна покрајина или јединица 
локалне самоуправе нема већинско учешће у власништву. 

5 У случају да надлежни орган није у могућности да 
благовремено изда предметно Уверење, потребно је доставити доказ да 
је захтев за прибављање потребне документације поднет, а Уверење 
доставити најкасније у року од десет дана од датума истека Конкурса. 
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Додатна документација:

За тачку 1. Намене средстава:

1. Доказ о власништву над непокретности на којој се реализује 
инвестиција која је предмет пријаве Подносиоца захтева, не 
старији од дана расписивања конкурса (оригинал или оверена 
фотокопија извода из Катастра непокретности);

2. Уговор о закупу или подзакупу непокретности на којој се реа-
лизује инвестиција која је предмет пријаве Подносиоца захте-
ва (оригинал или оверена фотокопија);

3. Изјава власника непокретности којом закупцу/подзакупцу 
дозвољава извођење радова који су предмет пријаве (оригинал 
или оверена фотокопија);

4. Акт надлежног органа за извођење грађевинских радова (ори-
гинал или оверена фотокопија);

5. Предмер радова и опреме израђен од стране одговорног 
пројектанта (оригинал или оверена фотокопија); 

6. Потписана и оверена изјава од стране овлашћеног лица подно-
сиоца пријаве о смештајним капацитетима којима се распола-
же у угоститељском објекту; 

7. Решење о категоризацији објекта одговарајућег органа (у слу-
чају да је објекат већ категорисан) (оригинал или оверена фо-
токопија); 

8. Потврду о плаћеним боравишним таксама.

За тачку 2. Намене средстава:

1. Доказ о власништву над непокретности на којој се реализује 
инвестиција која је предмет пријаве Подносиоца захтева, не 
старији од дана расписивања конкурса (оригинал или оверена 
фотокопија извода из Катастра непокретности);

2. Уговор о закупу или подзакупу непокретности на којој се реа-
лизује инвестиција која је предмет пријаве Подносиоца захте-
ва (оригинал или оверена фотокопија);

3. Изјава власника непокретности којом закупцу/подзакупцу 
дозвољава извођење радова који су предмет пријаве (оригинал 
или оверена фотокопија);

4. Акт надлежног органа за извођење грађевинских радова (ори-
гинал или оверена фотокопија);

5. Потписана и оверена изјава од стране овлашћеног лица подно-
сиоца пријаве о смештајним капацитетима којима се распола-
же у угоститељском објекту; 

6. Решење о категоризацији објекта одговарајућег органа (у слу-
чају да је објекат већ категорисан) (оригинал или оверена фо-
токопија); 

7.  Потврду о плаћеним боравишним таксама.

За тачку 3. Намене средстава:

1. Доказ о власништву над непокретности на којој се реализује 
инвестиција која је предмет пријаве Подносиоца захтева, не 
старији од дана расписивања конкурса (оригинал или оверена 
фотокопија извода из Катастра непокретности);

2. Уговор о закупу или подзакупу непокретности на којој се реа-
лизује инвестиција која је предмет пријаве Подносиоца захте-
ва (оригинал или оверена фотокопија);

3. Изјава власника непокретности којом закупцу/подзакупцу 
дозвољава извођење радова који су предмет пријаве (оригинал 
или оверена фотокопија);

4. Акт надлежног органа за извођење грађевинских радова (ори-
гинал или оверена фотокопија);

5. Предмер радова и опреме израђен од стране одговорног 
пројектанта (оригинал или оверена фотокопија). 

За тачку 4. Намене средстава:

 - Процена вредности сачињена од стране овлашћеног судског 
вештака. (уколико је предмет пријаве набавка половне ма-
шине или опреме која није старије од 5 година)

Подносилац пријаве може доставити и додатну документацију 
за коју процени да је од значаја за критеријуме за доделу подсти-
цајних средстава.

Када се прилажу документа на страном језику доставити и пре-
вод на српском језику са овером судског тумача.

 Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према 
потреби, затражи додатну документацију и информације.

Документација достављена на Конкурс се не враћа.

Начин и рок достављања пријаве 

Члан 10. 

Пријаву с потребном документацијом доставити поштом на ад-
ресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнакoм на лицу коверте 
„КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВ-
РЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКА-
ТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА 
АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ”, или лично на писарници 
покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког 
радног дана од 9 до 14 часова.

 Рок за подношење пријаве утврђује се Конкурсом.

Поступање с пријавама

Члан 11.

 Пристигле пријаве обрађује Комисија за преглед пријава са 
приложеном документацијом, оцењивање и израду предлога за 
доделу средстава (у даљем тексту: Комисија). 

 Покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Покрајински секретар) решењем образује Комисију. 

 Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секре-
таријату, а могу бити ангажовани и стручњаци из области за коју 
је расписан Конкурс.

Веродостојност података Комисија утврђује на основу поднете 
документације и изјаве коју потписује одговорно лице Подносио-
ца пријаве.

Комисија ће одбацити пријаве Подносилаца које су:

• неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након исте-
ка рока предвиђеног у Конкурсу);

• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашће-
них лица и субјеката који нису предвиђени Конкурсом и 
пријаве које се не односе на Конкурсом предвиђене наме-
не и које су супротне одредбама Правилника и Конкурса);

• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису при-
ложени сви потребни докази, пријаве које су непотписане, 
с непопуњеним рубрикама, попуњене графитном оловком, 
пријаве послате факсом или електронском поштом (e-mail), 
пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу, без од-
говарајућих обавезних попуњених података у пријави, које 
садрже неразумљиве и нечитке податке и слично), пријаве 
уз које није приложена потребна, тражена документација;

• уколико се утврди да су користили Средства Секретаријата, 
а у уговореном року нису испунили раније уговорену оба-
везу према Секретаријату или његовом правном претходни-
ку (Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и 
равноправност полова);

• уколико се утврди да је рачун Подносиоца пријаве у бло-
кади.

Критеријуми за доделу средстава

Члан 12.

Комисија даје предлог за доделу бесповратних средстава на 
основу поднете документације и критеријума прописаних овим 
чланом и то: 
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ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ БОД

 да не

1. Усклађеност пројекта са Стратегијом развоја туризма Републике Србије и другим планским документима 15 0

2.Препознатљивост локалне самоуправе у Стратегији развоја туризма Републике Србије за период од  2016. до 2025. 
године, као део простора туристичких дестинација (за тачке 1, 2 и 3 намене средстава, односи се на седиште објекта 
који је предмет пријаве, за тачке 4 и 5 намене средстава односи се на седиште привредног субјекта)

15 0

3. Објекат који је предмет пријаве представља заштићено културно добро или део културног добра 15 0

4. Коришћење средстава Секретаријата у периоду 2015-2016. за наведене намене из Правилника 0 15

5. Висина сопственог учешћа привредног субјекта у реализацији пројекта

- Од 55% до 65% 5

- Од 65% до 80% 10

- Преко 80% 15

6. Временски период претходног  обављања делатности 

- Од 1 до 3 године 5

- Од 4 до 10 година 10

- Преко 10 година 15
7. Степен развијености локалне самоуправе (за тачке 1, 2 и 3 намене средстава, односи се на седиште објекта који је 
предмет пријаве, за тачке 4 и 5 намене средстава односи се на седиште привредног субјекта)
- Степен развијености изнад републичког просека 0

- Степен развијености од  100% до 80% републичког просека 5

- Степен развијености од  80% до 60% републичког просека 10

- Степен развијености од испод 60% републичког просека 15
8. Број запослених
- До 5 5
- Од 5 до 10 10
- Преко 10 15
9. Учешће жена у власништву
50 – 66% у власништву жене(а) 5
67 – 99% у власништву жене(а) 10
100% власница(е) привредног друштва/ оснивачица предузетничке радње 15

10. Тржишни потенцијал 15 0

11. Поседовање награда и признања за остварене пословне резултате  у периоду 2015-2017. 10 0

12. Поседовање стандарда и сертификата привредног субјекта подносиоца пријаве 10 0

13. Оцењеност објекта на TripAdvisor-u или  еквивалент - ≥ 75% највише оцене 15 0
14. Значај пројекта за развој туристичке понуде АПВ 0 - 30

15. Економска и функционална оправданост пројекта 0 - 30

16. Усклађеност архитектуре и габарита објекта са амбијенталном целином 0 - 30

17. Очекивање доприноса унапређењу стандарда и квалитета туристичке понуде 0 - 30

18. Оригиналност и аутентичност пројекта 0 - 30

19. Дугорочност и одрживост пројекта након завршетка финансијске подршке 0 - 30

Укупно бодова (од 0 до 365)

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ТАЧКУ 1 НАМЕНЕ СРЕДСТАВА

1. Решење о категоризацији објекта који је предмет пријаве (Правилник о категоризацији угоститељских објеката 
за смештај) 15 0

2. Смештајни капацитети којим привредни субјекат располаже

- Од 15 до 25 лежаја 5

- Од 25 до 50 лежаја 10

- Преко 55 лежаја 15
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ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ТАЧКУ 1 НАМЕНЕ СРЕДСТАВА

3. Износ  плаћених боравишних такси 

- Испод 100.000,00 динара 5

- Од 100.000,00 до 500.000,00 динара 10

- Преко 500.000,00 динара 15

Укупно бодова (од 0 до 45)

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ТАЧКУ 3. НАМЕНЕ СРЕДСТАВА 

1. Организовање скупа из области конгресног туризма у периоду 01.07.2016 до дана расписивања Конкурса

- Од 3 до 5 5

- Од 5 до 8 10

- Преко 8 15
2. Има најмање 2 потписана уговора о сарадњи са едукативним институцијама (универзитети, факултети, школе и 

сл.) о организацији скупова из области конгресног туризма 15 0

3.Има најмање 2 потписана уговора о сарадњи са удружењима грађана о организацији скупова из области конгресног 
туризма 15 0

Укупно бодова (од 0 до 45)

Поступак доделе Средстава и одлучивање

Члан 13.

По истеку рока за подношење пријава на Конкурс, Комисија 
прегледа све приспеле пријаве и поднету документацију ради 
провере испуњености услова.

 Комисија оцењује пријаве на основу достављене докумен-
тације и критеријума из члана 12. овог правилника и сачињава 
листу вредновања и рангирања пријављених пројеката.

 Комисија на основу листе вредновања и рангирања сачињава 
извештај о оцењивању пријава. 

Комисија доставља Покрајинском секретару извештај са Пред-
логом одлуке. 

 Покрајински секретар разматра Предлог одлуке из става 4. 
овог члана и доноси Одлуку о додели средстава (у даљем тексту: 
Одлука). 

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

У случају из става 6. овог члана, Подносилац пријаве коме су 
одобрена средства може извршити ревизију буџета пројекта. 

Одлука из става 5. овог члана је коначна.

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на зва-
ничној интернет адреси Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs .

Учесник Конкурса коме се Одлуком одобре средства (у даљем 
тексту: Корисник средстава), пре закључења уговора Секрета-
ријату доставља Изјаву: 

 - о давању сагласности на одобрени износ средства; 
 - да предмет пријаве неће отуђити или дати другом привред-

ном субјекту у закуп или на коришћење, најмање 36 месеци 
од дана потписивања уговора о додели бесповратних сред-
става.

Уговор о додели и коришћењу Средстава

Члан 14.

На основу Одлуке, са Корисником средстава закључиће се уго-
вор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Корисник средстава је дужан да, уколико не поседује наменски 
рачун, пре закључења уговора о коришћењу Средстава отвори по-
себан наменски динарски рачун код Управе за трезор и достави 
доказ о отвореном посебном наменском динарском рачуну (ко-
пија картона депонованих потписа са припадајућим ЈБКЈС).

За пројекте који су реализовани до датума расписивања Кон-
курса за све тачке Намене средстава, након доношења Одлуке, а 
пре закључења Уговора, Корисник средстава је дужан да средства 
одобрена Одлуком оправда подношењем извештаја о наменски 
утрошеним средствима. 

За пројекат који се реализује након датума расписивања Кон-
курса за све тачке Намене средстава, након доношења Одлуке, а 
пре закључења Уговора, Корисник средстава је дужан да достави 
инструмент обезбеђења уредног извршавања обавеза за одобрен 
износ и то:

За одобрена средства у износу до 200.000,00 динара:
 -  Две истоветне бланко сопствене менице Корисника сред-

става (оснивача) са меничним овлашћењем 

За одобрена средства у износу од 200.001,00 динара и више:
1. Гаранција пословне банке и две истоветне бланко сопствене 

менице Корисника средстава са меничним овлашћењем или
2. Авал пословне банке и две истоветне бланко сопствене мени-

це Корисника средстава са меничним овлашћењем.

Рок важења за инструменте из тачке 1. и 2. обезбеђења уредног 
извршавања обавеза утврдиће се предуговором који ће се закљу-
чити између Секретаријата и Корисника средстава у циљу.

Начин исплате Средстава утврдиће се Уговором.

Обавезе Корисника средстава

Члан 15.

Обавезе Корисника средстава су да:
 - достави Секретаријату извештај о наменски утрошеним 

Средствима, у року од 15 дана од дана завршетка пројекта, 
а најкасније до 15.07.2018. године; (за пројекат који се реа-
лизује након доношења Одлуке); 

 - достави Секретаријату извештај о наменски утрошеним 
Средствима до потписивања уговора (за пројекат који је ре-
ализован до доношења Одлуке);
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 - омогући буџетској инспекцији несметану контролу намен-
ског и законитог коришћења Средстава, која подлежу кон-
троли примене закона у области материјално-финансијс-
ког пословања и наменског и законитог коришћења Сред-
става, коју обавља буџетска инспекција Аутономне покраји-
не Војводине;

 - омогући Секретаријату мониторинг над спровођењем 
пројекта. 

Корисник је дужан да достави извештај из става 1. алинеја 1. и 
2. овог члана, који садржи:

• наративни део - основни подаци о Пројекту, опис и хроно-
лошки приказ активности током реализације Пројекта, оп-
равданост Пројекта и сл;

• фото-документацију реализованог пројекта;
• табеларни део ‒ Приказ буџета (износ Средстава који је одо-

брен од стране Секретаријата и за који су добијена средста-
ва) и износ утрошених Средстава;

• оригинале или оверене фотокопије финансијске документа-
ције које  прате табеларни преглед: рачуна са специфика-
цијом радова и опреме, отпремница, извода из банке и дру-
гим доказима. Наведена фотокопија документације мора 
бити оверена од стране овлашћеног лица.

Корисници по Конкурсу су дужни да у свим јавним публика-
цијама, приликом објављивања о активностима, мерама и про-

грамима који се финансирају по Конкурсу, наведу да је у његовом 
финансирању учествовала Аутономна покрајина Војводина - По-
крајински секретаријат за привреду и туризам.

Праћење извршавања Уговора 
Члан 16.

Административну контролу Извештаја спроводи Секрета-
ријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја с 
приложеним документима.

Покрајински секретар може решењем да образује посебну ко-
мисију састављену из редова запослених у Секретаријату и из ре-
дова стручњака, ради непосредне контроле реализације пројекта.

Завршна одредба

Члан 17.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу АПВ“.

Потпредседник Покрајинске владе 
и покрајински секретар

Иван Ђоковић,с.р..

ПОСЕБНИ ДЕО

1128.

На основу члана 15. став 2 Покрајинске скупштинске одлу-
ке о оснивању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта 
(„Службени лист АПВ”, број: 10/02 и 1/12) и чл. 35. и 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 4. октобра 2017. годи-
не, д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2017. годи-
ну, који је усвојио Управни одбор Покрајинског завода за спорт 
и медицину спорта, на 32. седници одржаној 14. септембра 2017. 
године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-22/2017  
Нови Сад, 4. октобар 2017. године 

Председник
 Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

1129.

 На основу члана 14. став 2 Одлуке о оснивању Канцеларије за 
инклузију Рома („Службени лист АПВ”, број:  8/06) чл. 35. и 36. 
став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 4. октобра 2017. годи-
не,       д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Програма 
рада Канцеларије за инклузију Рома за 2017. годину, број: 224/17, 
коју је донео Управни одбор Канцеларије за инклузију Рома, на 
седници одржаној 25. јула 2017. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-47/2017 
Нови Сад, 4. октобар 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

1130.

На основу члана 45. став 4 и 48а став 2 тачка 1. Закона о кул-
тури („Службени гласник РС” број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), 
чл. 32. тачка 6, 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) и члaна 
13. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Мађара 
(„Службени лист АПВ”, број: 7/08),
 Покрајинска влада, на седници одржаној 4. октобра 2017. годи-
не,       д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ E 

I

Андреа Хајверт Лоди, драмска педагошкиња из Фекетића,  раз-
решава се дужности члана Надзорног одбора Завода за културу 
војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet из 
Сенте, на лични захтев.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-693/2017 
Нови Сад, 4. октобар 2017. године

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

1131.

На основу члана 45. став 4 Закона о култури („Службени глас-
ник РС” број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), чл. 32. тачка 6, 35. и 
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14) и члана 13. Одлуке о оснивању 
Завода за културу војвођанских Мађара („Службени лист АПВ”, 
број: 7/08),

Покрајинска влада, на седници одржаној 4. октобра 2017. године,         
д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ E 

I

Варга Тамаш, глумац из Сенте, именује се за члана Надзорног 
одбора Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet из Сенте, до истека мандата Надзорног одбора.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-694/2017 
Нови Сад, 4. октобар 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

1132.

На основу члана 130. став 3. и 7. и члана 135. став 1. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 
– други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 
96/15 и 106/15), Одлуке о оснивању Опште болнице Суботица, Су-
ботица, услед поделе Здравстеног центра Суботица („Службени 
лист АПВ”, бр. 17/07 и 21/10), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 4. октобра 2017. године, 
донела  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др сци. мед. СЛОБОДАНУ ПУШКАРУ, доктору медицине, спе-
цијалисти интерне медицине – кардиологије, престаје дужност вр-
шиоца дужности директора Опште болнице Суботица, Суботица, 
на коју је именован Решењем Покрајинске владе број: 022-772/2016 
од 7. децембра 2016. године, због истека мандата.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-707/2017 
Нови Сад, 4. октобар 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

1133.

На основу члана 130. став 3. и члана 132. Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други 
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 
и 106/15), Одлуке о оснивању Опште болнице Суботица, Субо-
тица, услед поделе Здравстеног центра Суботица („Службени 
лист АПВ”, број: 17/07 и 21/10), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 4. октобра 2017. годи-
не, донела  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Др сци. мед. СЛОБОДАН ПУШКАР, доктор медицине, спе-
цијалисти интерне медицине – кардиологије, именује се за дирек-
тора Опште болнице Суботица, Суботица, на период од четири 
године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-708/2017  
Нови Сад, 4. октобар 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

1134.
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 и 99/16), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист 
АПВ”, бр. 69/16, 27/17 – испр., 29/17 и 39/17) и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 4. октобра 2017. годи-
не, д о н е л а  је

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 2017. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 08 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
07 Покрајинском секретаријату за здравство Програм 1803 Развој 
квалитета и доступности здравствене заштите, Програмска ак-
тивност 1010 Обезбеђење несметаног функционисања и подизање 
квалитета здравствене заштите, функционална класификација 
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760 Здравство некласификовано на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 464 До-
тације организацијама обавезног социјалног осигурања, 4641 Те-
куће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, 
износ од 4.926.499,13 динара (словима: четири милиона деветсто 
двадесет шест хиљада четиристо деведест девет динара и 13/100), 
због недовољно планираних средстава за реализацију намена из 
тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње - квота за апро-
пријације  из става 1. ове тачке увећава се за 4.926.499,13 динара.

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, намењено је Клиничком центру Војводи-
не Нови Сад, за финансирање плата за месец август 2017. године 
радника на одређено време, неуговорених с Републичким фондом 
за здравствено осигурање.

 
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

Број:  401-130/2017-60 
Нови Сад, 4. октобар 2017. године 

 Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

1135.

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 и 99/16), 
члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист 
АПВ”, бр. 69/16, 27/17 – испр., 29/17 и 39/17), члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 4. октобра 2017. годи-
не, д о н е л а  је

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 2017. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 08 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
25 Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демогра-
фију и равноправност полова, Програм 0902 Социјална заштита, 
Програмска активност 1014 Развој услуга социјалне заштите – 
Програм унапређења социјалне заштите у АПВ, функционална 
класификација 090 Социјална заштита некласификована на дру-
гом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економ-
скa класификацијa 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4631 
Текући трансфери осталим нивоима власти, износ од 550.000,00 
динара (словима: пет стотина педесет хиљада динара и 00/100), 
због недовољно планирана средстава на апропријацији за реали-
зацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње - квота за апро-
пријације  из става 1. ове тачке увећава се за  550.000,00 динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за социјалну политику, демографију и равноправност поло-
ва, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у из-
носу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. 
овог решења, усмериће се Дому за душевно оболела лица „Чуруг” 
из Чуруга, за финансирање извођења радова и набавке неопход-
них материјала ради кречења павиљона за смештај корисника.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за социјалну политику, де-
мографију и равноправност полова и Покрајински секретаријат 
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова преу-
зеће 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

Број:  401-130/2017-61 
Нови Сад, 4. октобар 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

1136.

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 и 99/16), 
члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист 
АПВ”, бр. 69/16, 27/17 – испр. и 29/17), члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 4. октобра 2017. годи-
не,  д о н е л а  је

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 2017. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 08 ‒ 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 финан-
сирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 25 
Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова, Програм 0902 Социјална заштита, Про-
грамска активност 1014 Развој услуга социјалне заштите – Про-
грам унапређења социјалне заштите у АПВ, функционална кла-
сификација 090 Социјална заштита некласификована на другом 
месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa 
класификацијa 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Ка-
питални трансфери осталим нивоима власти, износ од 599.424,00 
динара (словима: петсто деведесет девет хиљада четиристо два-
десет четири динара и 00/100), због недовољно планираних сред-
става на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог 
решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње - квота за апро-
пријације  из става 1. ове тачке увећава се за 599.424,00 динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за социјалну политику, демографију и равноправност по-
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лова, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, усмериће се Установи за децу и младе Дечије село 
„др Милорад Павловићˮ Сремска Каменица, за финансирање са-
нације стаза између кућица, у износу од 599.424,00 динара.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за социјалну политику, де-
мографију и равноправност полова и Покрајински секретаријат 
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова преу-
зеће 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

Број:  401-130/2017-62 
Нови Сад, 4. октобар 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

1137.

На основу члана 69. став 2. И 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013, 142/14, 68/2015 – др. за-
кон, 103/2015 и 99/2016), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. го-
дину („Службени лист АПВ”, бр. 69/16, 27/17 – испр. 29/17 и 39/17) 
и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади  („Службени лист АПВ”, брoj  37/14),  

Покрајинска влада, на седници одржаној 4. октобра 2017. годи-
не,  д о н е л а  је

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 2017. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 08 – Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разде-
лу 12-Покрајински секретаријат за високо образовање и науч-
ноистраживачку делатност, Програм  2005 Високо образовање, 
Програмска активност 1003 Модернизација инфраструктуре 
високог образовања, функционална класификација 940 Високо 
образовање, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, еко-
номске класификације 463 Трансфери осталим нивоима власти, 
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 
32.512.500,00 динанара (словима: тридесет два милиона пет сто-
тина дванаест хиљада и петсто динара и 00/100), због недовољно 
планираних средстава за реализацију намене из тачке 2. овог ре-
шења.

Годишњи план и периодично право потрошње - квота за апро-
пријације  из става 1. ове тачке увећава се за 32.512.500,00 динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, по 
основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и 
распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог ре-
шења намењено је Академији уметности – Универзитета у Новом 
Саду,  за финансирање набавке нових музичких инструмената и 
пратеће опреме за потребе Академије уметности у Новом Саду. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и на-
учноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за фи-
нансије.

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број:  401-130/2017-63 
Нови Сад, 4. октобар 2017. године 

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1138.

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 и 99/16), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист 
АПВ”, бр. 69/16, 27/17 – испр., 29/17 и 39/17)  и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 4. октобра 2017. годи-
не,  д о н е л а  је

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 2017. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 08 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
06 Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама, Глави 01 Индиректни корисници 
у области културе, Програм 1202 Унапређење система зашти-
те културног наслеђа, Програмска активност 1008 Подршка 
раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа, 
функционална класификација 820 Услуге културе, извор финан-
сирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 511 
Зграде и грађевински објекти, 5114 Пројектно планирање, износ 
од 375.000,00 динара (словима: три стотине седамдесет пет хиља-
да динара и 00/100), због непланираних средстава за реализацију 
намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње - квота за апро-
пријације  из става 1. ове тачке увећава се за  375.000,00 динара. 

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 намењено је Галерији ликовне уметности поклон 
збирке Рајка Мамузића у  Новом Саду за реализацију пројекта 
„Израда Елабората и идејног решења реконструкције зграде Га-
лерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића у Но-
вом Саду”.

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.
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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

Број:  401-130/2017-64 
Нови Сад, 4. октобар 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

OGLASNI DEO

1139.

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други 
пропис и 37/2016 и 29/2017) и члана 21, члана 22. став 4. и члана 
25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне По-
крајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, број 69/2016, 
27/2017-исправка, 29/2017 и 39/2017), на основу Уредбе о прави-
лима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“ бр. 13/2010, 
100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), а у вези с Покрајин-
ском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског 
фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покраји-
не Војводине („Службени лист АПВ“, број 42/2017), Покрајински 
секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат) расписује:

КОНКУРС
 ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ

 БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА
 РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ

 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ овог конкурса је отварање нових радних места у малим, 
средњим и великим привредним друштвима,  повезаним са реа-
лизацијом инвестиционих пројеката на територији АП Војводине 
којима је предвиђено:

 - Отварање најмање  10,  a највише  100  радних места у року 
до три године од дана закључења уговора, која ће бити за-
држана у наредних 36 месеци за мала и средња привредна 
друштва, односно 60 месеци за велика привредна друштва.

II ВИСИНА СРЕДСТАВА И КОРИСНИЦИ

Укупан износ подстицајних средстава који се додељује по Кон-
курсу је 350.000.000,00 динара.

Средства опредељена за овај конкурс обезбеђена су По-
крајинском скупштинском  одлуком о буџету АП Војводине за 
2017. годину („Сл. лист АПВ“, број 69/2016, 29/2017-ребаланс и 
39/2017-ребаланс), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера 
развојне политике Аутономне покрајине Војводине као Програм 
1505 Регионални развој, Програмска активност 1021 Подсти-
цаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 
Општи економски и комерцијални послови, економска класифи-
кација 454 Субвенције приватним предузећима.

Корисници подстицајних средстава су мала, средња и велика 
привредна друштва у складу са прописима којима се уређује до-
дела државне помоћи.

Кориснику средстава који отвори нова радна места повезана са 
инвестиционим пројектом вредним најмање 50.000 евра6 у динар-
ској противвредности у року од три године од дана закључења 
уговора у јединици локалне самоуправе која је разврстана у:

1.  прву групу разврставања јединица локалне самоуправе пре-
ма степену развијености, одобравају се средства у макси-

6 Под вредношћу инвестиционог пројекта подразумева 
се улагање у материјалну имовину у складу са Међународним 
рачуноводственим стандардима.

малном износу до 3.000 евра у динарској противвредности 
по новоотвореном радном месту. 

2.  другу групу разврставања јединица локалне самоуправе 
према степену развијености, одобравају се средства у мак-
сималном износу до 4.000 евра у динарској противвредно-
сти по новоотвореном радном месту. 

3. трећу и четврту групу разврставања јединица локалне са-
моуправе према степену развијености, одобравају се сред-
ства у максималном износу до 5.000 евра у динарској про-
тиввредности по новоотвореном радном месту. 

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
1. Привредно друштво заведено у Регистру привредних 

субјеката са седиштем у Републици Србији односно  прив-
редно друштво са седиштем у другој држави који реализује 
инвестициони пројекат  на територији АП Војводине

2. Да против привредног субјекта није покренут претходни 
стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидацаји 
у складу са прописима којима се уређују стечај и ликви-
дација

3. Да привредно друштво није у тешкоћама у смислу прописа 
којима се уређују правила државне помоћи

4. Да привредно друштво нема доспеле, а неизмирене порезе 
и доприносе као и обавезе по основу изворних локалних 
прихода

5. Да привредно друштво није смањило број запослених за 
10% и више током 12 месеци пре подношења пријаве 

6. Да Република Србија, аутономна покрајина или јединица 
локалне самоуправе немају учешће у власништву привред-
ног друштва

7. Да су реализовали или испунили све уговорне обавезе пре-
узете претходно подржаним пројектима, финансираним из 
буџета Аутономне покрајине Војводине 

8. Да нису у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи
9. Да са привредним друштвом није био раскинут уговор о 

додели срестава из буџета Аутономне покрајине Војводине
10. Да се против привредног друштва не води парнични, од-

носно кривични поступак по основу раније остварених 
подстицаја, субвенција или кредита

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Образац пријаве на конкурс;
2. Бизнис план за ивестициони пројекат;
3. Оригинал или оверена фотокопија извода из Регистра прив-

редних субјеката који подноси инвеститор са седиштем у 
Републици Србији, односно извод из одговарајућег регис-
тра државе у којој страни инвеститор има седиште, не ста-
рије од три месеца које је оверио надлежни орган као и ове-
рени превод  извода на српски језик;

4. Регистровани финансијски извештаји инвеститора за прет-
ходне три године пословања, с налазом овлашћеног ре-
визора (ако постоји законска обавеза прибављања налаза 
овлашћеног ревизора), а страно правно лице подноси ори-
гинал или оверену фотокопију и оверени превод на српски 
језик (уз налаз овлашћеног ревизора, ако је то у складу са 
националним законодавством страног предлагача инвести-
ционог пројекта, или изјаву инвеститора да није обавезан 
да прибавља извештај овлашћеног ревизора);

5. Доказ да против привредног субјекта није покренут прет-
ходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или лик-
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видацаји у складу са прописима којима се уређују стечај 
и ликвидација;

6. Писана изјава о томе да за реализацију истог инвестицио-
ног пројекта, односно за исте оправдане трошкове није до-
дељена државна помоћ из буџета Републике Србије, АП 
Војводине или јединице локалне самоуправе; уколико јес-
те, по ком основу и у којем облику и износу је додељена;

7. Доказ о измирењу обавеза по основу пореза, царина и до-
приноса у Републици Србији, а за стране инвеститоре који 
нису пословали у Републици Србији – потписана изјава о 
томе да инвеститор није пословао у Републици Србији и 
да нема порески идентификациони број додељен у складу 
с прописима којима се уређује порески поступак и порес-
ка администрација;

8. Извод из Централног регистра обавезног социјалног осигу-
рања, којим се утврђује број запослених, врста радног ан-
гажовања код корисника средстава у тренутку подношења 
пријаве за доделу средстава, као и 12 месеци пре подно-
шења пријаве;

9. Доказ да одговорно лице привредног друштва није правос-
нажно осуђивано за кривична дела против привреде, имо-
вине, недозвољене трговине и против службене дужности;

10. Доказ да се против одговорних лица у привредном субјекту 
не води кривични поступак;

11. Доказ да привредни субјект није осуђиван за кривично дело 
извршено у обављању привредне делатности;

12. Доказ да је привредни субјект, корисник средстава, обезбе-
дио учешће од најмање 25% оправданих трошкова из соп-
ствених средстава или других извора који не садрже др-
жавну помоћ – Изјава одговорног лица (образац бр.1).

Задржава се право да се од подносиоца пријаве тражи и додатна 
докумантација.

V ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен од дана објављивања до  01. децембра 2017. 
године  или до утрошка средстава.

VI  НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА ПРИЈАВА И ДОДЕЛЕ СРЕД-
СТАВА

Пријаве оцењује Комисија формирана решењем покрајинског 
секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и ло-
калну самоуправу, а на основу критеријума и бодовне листе који 
су саставни део Правилника о  додели  средстава из буџетског 
фонда за спровођење мера развојене политике Аутономне по-
крајине Војводине  (у даљем тексту Правилник).

Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински се-
кретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, узимајући у обзир и препоруке Скупштине друштва 
Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад.

Одлука о додели средстава објављује се на интернет страници 
Секретаријата.

Конкурсна документација се не враћа.

VII УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

1. Уговори с корисницима средстава закључују се у року од 
30 дана од дана доношења Одлуке о расподели средстава 
по овом конкурсу.

2. Корисник средстава дужан је да приликом потписивања 
уговора приложи банкарску гаранцију коју је издала 
пословна банка регистрована на територији Републике Ср-
бије, безусловну и плативу на први позив у корист АПВ, са 
роком важности до 6 година и 6 месеци за мала и средња 
привредна душтва, односно до 8 година и 6 месеци за вели-
ка привредна друштва.

3. Корисник средстава дужан је да приложи и две регистрова-
не потписане бланко соло менице с потписаним меничним 
овлашћењем, ради наплате законске затезне камате, у скла-
ду са законом који утврђује висину стопе законске камате, 
а у случају неиспуњења уговорних обавеза.

4. Корисник средстава није дужан да приложи бланко соло 
меницу из тачке 5. ако достави банкарску гаранцију која 
покрива и износ могуће законске затезне камате.

5. У случају неиспуњења уговорних обавеза или делимичног 
испуњења, на основу издатих банкарских гаранција и блан-
ко соло меница – Секретаријат може да наплати средства 
до висине износа исплаћених средстава и прописане закон-
ске затезне камате.

6. Корисник средстава дужан је да новозапосленим лицима 
исплаћује зараду у износу 20% већем од минималнне зара-
де, прописане од стране надлежних органа

VIII 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, с назнаком 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗ БУЏЕТСКОГ 
ФОНДА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ АУ-
ТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

или доставити лично у Писарници покрајинских органа управе 
у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 09.00 до 14.00 
часова.

IX КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације можете добити на 021/487 4071   од 10.00 
до 13.00 часова.

X ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ
НАПОМЕНА: ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПО-
ЛИТИКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ је саставни 
део конкурса.

Конкурс, Образац пријаве, Образац бизнис плана за инвести-
циони пројекат  и Правилник о додели средстава можете преузе-
ти на сајту www.region.vojvodina.gov.rs

1140.

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други 
пропис и 37/2016) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. По-
крајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2017. 
годину („Сл. лист АПВ“, број 69/2016 и 29/2017-ребаланс), По-
крајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу расписује:

 
КОНКУРС

ЗА ПОДРШКУ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА 

ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИ ДОПРИНОСЕ 
САРАДЊИ ЈАВНОГ И ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА

I

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионал-
ну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат), 
у оквиру својих надлежности, одобрене Програмске структуре за 
2017. годину и Финансијског плана за 2017. годину, суфинанси-
раће реализацију пројекaта организација цивилног друштва који 
доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора.

Циљ конкурса: сарадња јавног и цивилног сектора и активно 
укључивање цивилног сектора у реализацији акционих планова 
везаних за стратешке планове развоја јединица локалних само-
управа. 

Мере и активности, које се спроводе у оквиру пројекта морају 
се реализовати на територији АП Војводине, а требале би да 
допринесу: 
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 - подстицању дијалога и дебата о процесу стратешког раз-
воја ЈЛС (организација јавних расправа, панел дискусија, 
фокус група, везаних за теме које се тичу локалног еко-
номског развоја на територији ЈЛС);

 - подстицање повезивања људи са територије ЈЛС ради раз-
мене мишљења о актуелним темама и дефинисању зајед-
ничких приоритета са циљем покретања иницијатива ве-
заних за локални економски развој.

II

Средства опредељена за овај конкурс износе 2.500.000,00 дина-
ра. Обезбеђена су Покрајинском скупштинском  одлуком о буџе-
ту АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, број 69/2016 и 
29/2017-ребаланс), у оквиру Програма 0608 систем локалне само-
управе, Програмска активност 06081002 Подршка уређењу систе-
ма локалне самоуправе, економска класификација 481 Дотације 
невладиним организацијама.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегио-
налну сарадњу и локалну самоуправу суфинансираће до 85 % од 
укупне вредности пројекта тј. подносилац мора обезбедити соп-
ствено учешће од минималмно 15% вредности пројекта. Највиши 
износ средстава која могу бити одобрена од стране Секретаријата 
по појединачном пројекту је 300.000,00 динара. Преостали износ 
средстава мора обезбедити подносилац пројекта из сопствених 
извора, средстава партнера или из других извора.

Оцењивање предлога пројеката вршиће се у складу са по-
стављеним циљевима и установљеним критеријумима конкурса.

III

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1) Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају 
удружења грађана регистрована у Републици Србији са се-
диштем на територији АП Војводине.

2) Учесници на конкурсу могу аплицирати само са једним 
пројектом као носиоци предлога пројекта. 

3) Пријаве на конкурс морају бити предате на пријавним кон-
курсним обрасцима, попуњеним у складу са Смерницама 
за подносиоце предлога пројекта. 

4) Конкурсна документација се може преузети са интернет 
странице Покрајинског секретаријата за регионални раз-
вој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.
region.vojvodina.gov.rs 

5) Попуњени обрасци конкурсне документације достављају 
се у штампаном облику - оригинал оверен печатом и пот-
писан од стране овлашћеног лица и у електронском облику 
(ЦД). 

6) На коверти мора да стоји назив „НЕ ОТВАРАТИ КОНКУРС 
за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте 
који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора„.

7) Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секрета-
ријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 
16, поштом или лично на писарници покрајинских органа 
управе у згради Покрајинске владе.

8) Рок за предају предлога пројекта је 25. октобар 2017. годи-
не, до 12,00 часова – благовременим ће се сматрати само 
пријаве које буду предате (поштом или на писарници) до 
истакнутог рока за предају предлога пројеката.

9) Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које 
нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица неће се 
разматрати. Конкурсна документација се не враћа.

10) Покрајински секретар за регионални развој, међурегионал-
ну сарадњу и локалну самоуправу донеће Одлуку о додели 
бесповратних средстава. На Одлуку се не може уложити 
жалба, нити друга правна средства. 

11) Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског 
секретаријата за регионални развој, међурегионалну са-
радњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs .

12) Покрајински секретар ће за сваког корисника средстава до-
нети Решење о додели бесповратних средстава.

13) Корисник средстава ће закључити Уговор о коришћењу 
бесповратних средстава са Секретаријатом.

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс 
заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на 
olga.knezevic@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021/487-4071, 
радним даном од 9 до 15 часова.

1141.

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други 
пропис, 37/2016 и 29/2017) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 
25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 
2017. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 69/2016, 29/2017 и 
39/2017-ребаланс), Покрајински секретаријат за регионални раз-
вој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА 
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ИЗРАДЕ

 И СПРОВОЂЕЊЕ ЕФИКАСНИХ 
РЕГИОНАЛНИХ И ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ

 ПОЛИТИКА
 
I.

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и ло-
калну самоуправу у оквиру својих надлежности, програмске 
структуре буџета и Финансијског плана за 2017. годину у области 
регионалног развоја, суфинансираће реализацију пројеката који 
доприносе развоју ефикасне и модерне локалне самоуправе у 
функцији грађана и привреде.

Циљ конкурса: подстицање јединица локалне самоуправе на 
територији АП Војводине да имају усвојене стратешке планове 
развоја, секторске стратегије и израђене и ревидиране акционе 
планове.

Активности које ће овим конкурсом бити финансиране:

• Дефинисање новог или ревизија постојећег стратешког 
плана развоја јединице локалне самоуправе на територији 
АП Војводине са роком до 2020.године

• Израда секторских стратегија које су у складу са актуел-
ним стратешким планом развоја јединице локалне самоу-
праве (услов да је актуелним стратешким планом развоја 
јединице локалне самоуправе до 2020.године овај сектор 
дефинисан као приоритетан)

• Израда акционих планова за 2018.годину у складу са акту-
елним стратешким планом развоја јединице локалне само-
управе до 2020.године

II.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину 
(„Сл. лист АПВ“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс), у уку-
пном износу од 8.000.000,00 динара у оквиру функције 180, еко-
номска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегио-
налну сарадњу и локалну самоуправу суфинансираће до 85 % од 
укупне вредности пројекта. Највиши износ средстава која могу 
бити одобрена од стране Секретаријата по појединачном пројекту 
је 1.000.000,00 динара, у зависности од типа активности. Преос-
тали износ средстава мора обезбедити подносилац пројекта из 
сопствених извора, средстава партнера или из других извора.

Оцењивање пројеката за суфинансирање вршиће се у складу 
са постављеним циљевима и установљеним критеријумима Кон-
курса.
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III.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1) Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају 
јединице локалних самоуправа са територије АП Војводине 
које су извршиле своје обавезе у погледу правдања средстава, 
финансијског и наративног извештавања по уговорима које су 
раније потписани са Покрајинским секретаријатом за регио-
нални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

2) Подносиоци пројекта су јединице локалне самоуправе, и као 
такве конкуришу самостално.

3) Подносилац пројекта за средства из овог Конкурса може апли-
цирати са највише једним пројектом. 

4) Пријаве на Конкурс морају бити предате на пријавним конкур-
сним обрасцима попуњеним у складу са Смерницама за под-
носиоце пројекта. 

 Конкурсна документација може се преузети са интернет 
странице, Покрајинског секретаријата за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу: www.region.
vojvodina.gov.rs.

5) Пријавни конкурсни обрасци достављају се у штампаном об-
лику: један оригинал оверен печатом и потписан, две копије у 
електронском облику (CD).

 На коверти мора да стоји назив, “ КОНКУРС за суфинанси-
рање

 пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у
 области регионалног развоја“, адреса подносиоца пријаве и 

текст: 
 “Не отварати пре састанка одређеног за отварање пријава“.
 Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за 

регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну само-
управу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, или лично на 
писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске 
владе.

6) Рок за подношење пријаве на конкурс је 20. октобар 2017. го-
дине.

7) Неблаговремене и некомплетне пријаве, као и пријаве које 
нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица, неће се 
разматрати. Конкурсна документација се не враћа.

8) Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегио-
налну сарадњу и локалну самоуправу донеће Решење о одаби-
ру пројеката за суфинансирањe. На Решење Секретаријата не 
може се уложити жалба ни друга правна средства.

9) Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског се-
кретаријата зарегионални развој, међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу.

10) Подносилац предлога пројекта наступа као носилац пројекта 
и у случају да пројекат буде одобрен, потписује уговор са По-
крајинским секретаријатом за регионални развој, међурегио-
налну сарадњу и локалну самоуправу.

11) На основу склопљеног уговора са Покрајинским секретарија-
том за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 

самоуправу, финансијска средства ће се пренети искључиво 
јединици локалне самоуправе која је носилац пројекта.

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс, 
заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на 
e-mail: olga.knezevic@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021-
487-40-71, радним даном од 09 до 15 часова.

1142.

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину 
(‘’Службени лист АПВ ‘’, број 69/2016, 27/17-испр. и 29/17-реба-
ланс) и члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
ској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14‒испр., 37/16 и 
29/17), Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем 
тексту: Секретаријат), врши следећу 

ИЗМЕНУ 
 ЈАВНОГ КОНКУРСА

 ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

 СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ
 ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА 
 У 2017. ГОДИНИ

Члан 1. 

У Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава локал-
ним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање 
пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала објавље-
ном у дневном листу ‹›Дневник›› дана 13.08.2017. године и ‹›Служ-
беном листу АП Војводине›› број 37/2017 став 1. се мења и гласи: 

‘’Секретаријат додељује бесповратна средства обезбеђена По-
крајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 
2017. годину, Програма 1507 – Уређење и развој у области тури-
зма, Програмска активност 1001 – развој туристичког потенција-
ла Аутономне покрајине Војводине, Економска класификација 
4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти, извор 
финансирања 01 00 – Приходи из буџета, са укупним износом 
од 54.100.000,00 динара, локалним самоуправама са територије 
АПВ за суфинансирање пројеката из области туризма који су од 
значаја за локалну самоуправу.››

Члан 2. 

У осталом делу Јавни конкурс остаје непромењен. 

ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 
И ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Иван Ђоковић
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” 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: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,  
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.rs

С А Д Р Ж А Ј

ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1126. Одлука о измени Одлуке о поступку избора, крите-
ријума за избор и  реализацији пројеката које фи-
нансира Управа за капитална улагања Аутономне 
покрајине Војводине у 2017. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ТУРИЗАМ

1127. Правилник о додели бесповратниих средстава 
привредним субјектима за суфинансирање пројека-
та од значаја за развој туристичког потенцијала АП 
Војводине у 2017. години;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1128. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Покрајинског завода за спорт и 
медицину спорта за 2017. годину; 

1129. Решење о давању сагласности на Одлуку о измена-
ма и допунама Програма рада Канцеларије за ин-
клузију Рома за 2017. годину;

1130. Решење о разрешењу дужности  члана Надзорног 
одбора Завода за културу војвођанских Мађара – 
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet из Сенте;

1131. Решење о именовању за члана Надзорног одбора 
Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet из Сенте;

1132. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
директора Опште болнице Суботица, Суботица;

1133. Решење о именовању директора Опште болнице 
Суботица, Суботица;

1134. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве број: 401-130/2017-60;

1135. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве број: 401-130/2017-61;

1136. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве број: 401-130/2017-62;

1137. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве број: 401-130/2017-63;

1138. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве број: 401-130/2017-64;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ 
РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И 

ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

1139. Конкурс за доделу средстава из буџета Фонда за 
спровођење мера развојне политике Аутономне по-
крајине Војводине;

1140. Конкурс за подршку организацијама цивилног 
друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног 
и цивилног сектора;

1141. Конкурс за суфинансирање пројеката јединица ло-
калних самоуправа за унапређење израде и спро-
вођење ефикасних регионалних и локалних јавних 
политика;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ТУРИЗАМ

1142. Измена Јавног конкурса за доделу бесповратних 
средстава локалним самоуправама са територије 
Аутономне покрајине Војводине за финансирање 
пројеката од значаја за развој туристичког потен-
цијала у 2017. години;

1899

1899

1905

1905

1905

1906

1906

1906

1906

1907

1907

1908

1908

1909

1910

1911

1912
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