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1309.

На основу члана 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину („Службени 
лист АПВ”, бр. 69/2016, 27/17 – испр и 29/17 – ребаланс и 39/17 
– ребаланс), у вези с Програмом заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине 
Војводине у 2017. години („Службени лист АПВ”, бр. 69/16, 29/17 
и 41/17 –испр.), на основу претходно прибављене сагласности Ми-
нистарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-
11-04581/2017-14, од 05.06.2017. године, Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: 
Секретаријат) доноси

ПРАВИЛНИК 
О  ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ПОДИЗАЊЕ НИВОА ЕФИКАСНОСТИ

ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У 2017. ГОДИНИ

Опште одредбе

Члан 1.

Правилником о додели средстава за подизање нивоа ефикас-
ности противградне заштите на територији Аутономне покрајине 
Војводине у 2017. години (у даљем тексту: Правилник) прописују 
се висина и начин доделе бесповратних средстава, намене за које 
се могу користити бесповратна средства, подносиоци пријава, 
услови за учешће на конкурсу, специфични услови, обавезна до-
кументација, поступање с непотпуним пријавама, поступак до-
дељивања бесповратних средства, критеријуми за доделу сред-
става, закључивање уговора о додели бесповратних средстава, 
исплата средстава, обавезе корисника средстава и друга питања 
значајна за реализацију тачке II подтачка 1.6. Програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 
АП Војводине у 2017. години („Службени лист АПВ”, бр. 69/16, 
29/17 и 41/17 – испр;у даљем тексту: Програм).

Програм из става 1. овог члана донела је Скупштина Аутоном-
не покрајине Војводине, на основу претходно прибављене саглас-
ности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
број: 320-11-04581/2017-14, од 05.06.2017. године.

Висина и начин доделе бесповратних средстава

Члан 2.

Укупан износ бесповратних средства опредељен за ову намену 
износи 20.000.000,00 динара.

Средства из става 1. овог члана додељиваће се расписивањем 
конкурса (у даљем тексту: Конкурс) који ће бити објављен у днев-
ном листу „Дневник”, „Службеном листу АП Војводине”, као и на 
интернет страници Секретаријата, по условима и критеријумима 
из Правилника који се објављује у „Службеном листу АП Војво-
дине” и на интернет страници Секретаријата.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, закључно са 
05.12.2017. године.

Документација поднета на Конкурс се не враћа.

Одобрена средства, према Правилнику и по Конкурсу, до-
дељују се бесповратно.

Бесповратна средства по Конкурсу утврђују се у износу до 60% 
од укупних прихватљивих трошкова инвестиције.

Преостали износ средстава обезбеђује корисник средстава. 

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза 
на додату вредност (ПДВ).

Максимални износ бесповратних средстава по једној пријави 
не може прећи 1.000.000,00 динара.

Намене за које се могу користити средства

Члан 3.

Бесповратна средства која се додељују по Конкурсу намењена 
су за набавку противградних ракета домаће производње. 

Право учешћа на конкурсу

Члан 4.

Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоуправе 
(градови и општине) с територије АП Војводине.

Потребна документација

Члан 5.

Документација која се подноси на Конкурс: 

1. читко попуњен образац пријаве, са обавезним потписом 
и печатом подносиоца; 

2. спецификација инвестиције која треба да садржи: основне 
карактеристике противградних ракета, врсту, количину и 
процењену вредност на основу информативних понуда 
прикупљених од потенцијалних понуђача (уз специфика-
цију достављају се и наведене информативне понуде);
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3. изјава да нема неизмирених обавеза према Секретарија-
ту, као ни према Министарству пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, на основу раније потписаних уго-
вора;

4. извод из плана јавних набавки у коме се види да је ло-
кална самоуправа предвидела у свом плану јавних набав-
ки и набавку противградних ракета; уколико није, изјаву 
надлежног органа (коју је потписало овлашћено лице) о 
томе да ће изменити план јавних набавки; 

5. доказ да је јединица локалне самоуправе обезбедила соп-
ствена средства (извод из буџета); уколико нема наведе-
на средства, треба доставити изјаву надлежног органа 
(коју је потписало овлашћено лице) о томе да ће их обез-
бедити. 

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затра-
жи додатну документацију.

Поступање с непотпуним пријавама

Члан 6.

Подносиоци пријава чије су пријаве непотпуне биће позвани да 
их комплетирају у року од пет дана од дана пријема позива. Позив 
ће бити упућен путем електронске поште и рок за достављање 
тражене документације рачунаће се од дана слања позива. Уколи-
ко подносилац пријаве не комплетира своју пријаву у одређеном 
року, пријава ће бити одбачена као непотпуна.

Комисија неће разматрати пријаве:

• које су поднела лица која немају право да учествују на 
Конкурсу;

• које су поднете након истека рока који је прописан Кон-
курсом.

Одлучивање о додели бесповратних средстава

Члан 7.

Поднете пријаве обрађује, разматра, записнички констатује 
и предлог одлуке о додели средстава даје Комисија за подизање 
нивоа ефикасности противградне заштите на територији Ауто-

номне покрајине Војводине у 2017. години (у даљем тексту: Ко-
мисија), коју образује покрајински секретар за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство (у даљем тексту: секретар).

У складу с критеријумима који су дефинисани Правилником, 
формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна 
средства до утрошка средстава опредељених Конкурсом, Програ-
мом и буџетом. Комисија записнички утврђује листу подносила-
ца пријава који испуњавају услове на основу достављене доку-
ментације – у складу с Конкурсом и Правилником, као и листе 
подносилаца чије су пријаве на допуни, одбачене или одбијене. 

Комисија има право да разматра пријаве и да о томе сачини 
записник у ком ће навести подносиоце пријава који испуњавају 
услове прописане Конкурсом, вредновање пријава – у складу с 
чланом 8. Правилника, предлог за доделу средстава, као и под-
носиоце пријава којима су пријаве одбијене и разлоге одбијања 
или одбацивања.

Одлука о додели средстава по основу Конкурса биће објављена 
на званичном сајту Секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Одлуком о додели средстава утврдиће се појединачни изно-
си средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена средства 
(у даљем тексту: Корисник средстава), а подносиоцима пријаве 
којима средства нису одобрена – навешће се разлози одбијања 
или одбацивања пријаве.

Одлуку о додели средстава доноси секретар, на основу пред-
лога Комисије. 

Одлука је коначна и против ње се не може изјавити жалба, нити 
се може водити управни спор.

Критеријуми за доделу бесповратних средстава

Члан 8.

Комисија сачињава предлог за доделу бесповратних средстава 
на основу поднете документације, критеријума и бодова пропи-
саних овим чланом:

Критеријум Начин бодовања бодови

Укупан број бодова 50

Површина пољопривредног земљишта у државној својини на терито-
рији јединице локалне самоуправе

< 4.000 ха 5

4.000–8.000 ха 10

8.000–12.000 ха 15

12.000–16.000 ха 20

> 16.000 ха 25

Висина процентуалног учешћа локалних самоуправа у суфинансирању

до 40% 10

од 40% до 50% 20

преко 50% 30

Уговор о додели средстава

Члан 9.

Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава, секретар 
у име Секретаријата закључује уговор о додели средстава с Корисни-
ком средстава, којим се регулишу права и обавезе уговорних страна.

Корисници средстава дужни су да примењују одредбе Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 
и 68/2015).

Корисник средстава обавезује се да – при закључењу уговора, 
а најкасније у року од три дана од дана закључења овог уговора 
– даваоцу средстава достави: регистровану бланко меницу „по 

виђењу” и „без протеста” и менично овлашћење до износа укупно 
уговорених средстава с припадајућом законом затезном каматом, 
важећи депо картон који је оверила Управа за трезор или пословна 
банка, с датумом не старијим од три дана од дана предаје менице.

Исплата бесповратних средстава

Члан 10.

Одобрена бесповратна средства исплаћују се на следећи начин:

- 70% авансно, након закључења уговора са Секретаријатом, 
a 30% након спроведеног поступка јавне набавке и након 
што Корисник средстава достави Секретаријату извештај о 
наменском утрошку средстава, који треба да садржи: 
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1. документацију у вези с поступком јавне набавке (одлу-
ка о покретању поступка јавне набавке, решење о обра-
зовању комисије за јавну набавку, јавни позив за подно-
шење понуда са доказом о објави на порталу УЈН, запис-
ник о отварању понуда, извештај о стручној оцени пону-
да, одлуку о додели уговора, примерак закљученог уго-
вора са доказом о објави обавештења о закљученом уго-
вору);

2. копију записника о преузимању противградних ракета;
3. копију решења о стављању у промет – атест надлежног 

МУП-а;
4. копију документације с декларисаним карактеристика-

ма средстава, на основу које је издат атест – решење о 
стављању у промет;

5. оверене фотокопије рачуна и отпремнице;
6. извод из Управе за трезор о извршеном плаћању.

Обавезе корисника средстава

Члан 11.

Корисник средстава дужан је да:

1. инвестицију – за коју је остварио подстицаје – користи у 
складу с предвиђеном наменом;

2. сву документацију која је у вези са инвестицијом чува 
најмање пет година од дана исплате подстицаја.

Корисник средстава за ког се утврди да није поступао у скла-
ду са одредбама Конкурса и уговора, као и онај који је Секрета-
ријату онемогућио да обави контролу, односно који је достављао 
нетачне податке, дужан је да врати примљени износ бесповрат-
них средстава с припадајућом законском затезном каматом која 
се обрачунава од дана исплате бесповратних средстава до дана 
враћања средстава.

Праћење реализације уговора

Члан 12.

Реализацију предмета уговора прати и контролише Сектор 
за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство, путем извештаја и записника Републичког хидроме-
теоролошког завода Србије, које је Корисник средстава дужан да 
достави даваоцу средстава на месечном нивоу, у трајању од годи-
ну дана након преноса средстава.

Завршне одредбе

Члан 13.

Правилник ступа на снагу даном објављивања у Службеном 
листу АП Војводине.

Разлог ступања на снагу даном објављивања у службеном 
листу јесте због тога да би се све мере прописане Програмом 
могле реализовати до краја године.

У Новом Саду,
дана 28.11.2017. године

Покрајински секретар
мр Вук В. Радојевић, с.р.

1310.

На основу члана 16. став 1. и 2. члана 24. и 41. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Службени лист 
АПВ”, број 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016) а у вези са 
чланом 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ”, број 
69/2016, 29/2017-ребаланс и 39/2017-ребаланс), покрајински секре-
тар за енергетику, грађевинарство и саобраћај, доноси

П Р А В И Л Н И К

О ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ 
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА
 И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ – ЗОНЕ ШКОЛЕ 

И БРЗИНСКИ ДИСПЛЕЈИ
Број: 143-401-5114/2017-05-1 од 22.11.2017.

Члан 1.

Опште одредбе

Овим Правилником прописује се намена средстава, поступак 
додељивања средстава, критеријуми за доделу средстава и дру-
га питања од значаја за поступак доделе бесповратних средстава 
локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини у 
2017. години за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфра-
структуре.

Средства су обезбеђена у Буџету Аутономне покрајине Војво-
дине за 2017. годину и воде се на посебном буџетском разделу 
у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и 
саобраћај (у даљем тексту: Секретаријат).

Члан 2.

Намене за које се могу користити средства

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се 
користити за:

I. суфинансирање изградње саобраћајне сигнализације и 
постављања техничких средстава за успоравање сао-
браћаја у зонама школа и зонама успореног саобраћаја;

II. суфинансирање постављања брзинских дисплеја у на-
сељеним местима.

Члан 3.

Циљеви суфинансирања

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, имају за 
циљ повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење 
броја саобраћајних незгода у насељеним местима у Аутономној 
покрајини Војводини.

Члан 4.

Конкурс за доделу средстава

Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу кон-
курса.

Конкурс се објављује у ‘’Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине’’ и на интернет страници Покрајинског секретарија-
та за енергетику, грађевинарство и саобраћај http://www.psemr.
vojvodina.gov.rs/ као и у једном од дневних гласила које се дист-
рибуирају на целој територији Аутономне покрајине Војводине.

Обавезни елементи конкурса су:

1. укупна висина средстава која се додељују по конкурсу;
2. максималан износ средстава по наменама који се до-

дељује за реализацију пројекта;
3. намена средстава;
4. циљеви пројеката;
5. услови за учешће на конкурсу и  документација која се 

подноси уз пријаву на конкурс;
6. рок за пријаву на конкурс;
7. начин аплицирања;
8. поступак одлучивања по конкурсу;
9. други подаци који су од значаја за реализацију конкурса.
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Члан 5.

Услови за  учешће на конкурсу

Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоуправе 
са територије Аутономне покрајине Војводине.

Једна јединица локалне самоуправе може конкурисати на обe 
намене дефинисане чланом 2. овог Правлиника.

За сваку намену се подноси посебна пријава са свом потребном 
документацијом. 

Члан 6.

Потребна документација

1. Попуњена, потписана и печатом оверена пријава за 
учешће на конкурсу (Образац Пријаве се налази на сајту 
Секретаријата);

2. Kарта путева локалне самоуправе са означеним лока-
цијама планираних радова (Л1,Л2,...) и категоријом пу-
тева на којима се планира инвестиција (Лок,Држ II,Држ 
I);

3. Фотокопија решења о пореском идентификационом 
броју; 

4. Овлашћење за заступање јединице локалне самоуправе 
(фотокопија картона депонованих потписа);

5. Техничка документација, на основу које се непосредно 
може приступити извођењу радова.

Под техничком документацијом се подразумева, у зависности 
од намене пријаве:

- саобраћајни пројекат или
- пројекат техничког регулисања саобраћаја (или извод из 

пројекта техничког регулисања саобраћаја) или
- техничка документација потребна за грађевинску дозво-

лу или за решење о одобрењу извођења радова.

Техничка документација мора да буде усклађена са важећим 
Законом о безбедности саобраћаја на путевима, Правилником о 
саобраћајној сигнализацији односно Законом о планирању и из-
градњи, као и другим прописима који регулишу ову област.

Техничка документација мора да се односи на конкретну ин-
вестицију која је предмет пријаве на конкурсу.

Техничка документација мора да садржи предмер и предрачун 
радова са ПДВ-ом, не старији од шест месеци.

6. Изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза 
према Секретаријату, по основу раније потписаних уго-
вора, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве 
се налази на сајту Секретаријата);

7. Изјава да се против подносиоца захтева не води кривич-
ни поступак (образац Изјаве се налази на сајту Секрета-
ријата);

8. Изјава о досадашњем коришћењу средстава Покрајин-
ског секретаријата за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај у последње 3,5 године (образац Изјаве се налази 
на сајту Секретаријата);

9. Изјава подносиоца захтева (образац Изјаве се налази на 
сајту Секретаријата):

a) да ће се наменски и у складу са важећом законском 
регулативом (Закон о буџетском систему, Закон о јав-
ним набавкама и др.) утрошити додељена средства;

b) да ће се Секретаријату достављати  извештаји у 
складу са уговорним обавезама.

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

Пријава и приложена документација не враћају се подносио-
цима.

Члан 7.

Подношење пријава

Пријаве на Конкурс подносе се путем конкурсних образаца 
(који се могу преузети са сајта  Секретаријата) и са припадајућом 
документацијом, достављају поштом или лично преко писарнице 
покрајинских органа, у затвореној коверти на адресу: Покрајин-
ски секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, 
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, са назнаком 
на лицу коверте:

- „Не отварати - Пријава на Конкурс за суфинансирање 
развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у АПВ - 
2017. – зоне школа’’, односно

- „Не отварати - Пријава на Конкурс за суфинансирање 
развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у АПВ - 
2017. – брзински дисплеј’’.

Члан 8.

Поступање са пријавама које се не сматрају уредним

Комисија неће узети у разматрање пријаве које се не сматрају 
уредним и то:

• неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након 
истека рока предвиђеног у конкурсу)

• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени кон-
курсом, односно оне које се не односе на конкурсом 
предвиђене намене)

• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису 
приложени сви потребни документи, пријаве које су не-
потписане, са непопуњеним рубрикама и неуписаним 
захтеваним бројчаним вредностима, попуњене графит-
ном оловком, пријаве послате факсом или електронском 
поштом (e-mail), пријаве које нису поднете на одгова-
рајућем обрасцу и које садрже неразумљиве и нечитке 
податке).

Комисија неће узети у разматрање пријаве оних субјеката који 
су користили средства Секретаријата, а у случају истека уговоре-
ног рока нису поднели Секретаријату финансијске и друге оба-
везне извештаје о утрошку додељених средстава.

Члан 9.

Одлучивање о додели средстава

Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај (у даљем тексту: Покрајински секретар) решењем образује 
посебну конкурсну комисију (у даљем тексту: Комисија). Коми-
сија врши преглед и бодовање пристиглих пријава, формира ранг 
листу на основу бодовања и саставља записник.

Покрајински секретар на основу записника и ранг листе Коми-
сије  доноси одлуку о додели средстава корисницима. Ова одлука 
је коначна и против ње се не може уложити правно средство. 

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на зва-
ничној интернет адреси Секретаријата.
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Члан 10.

Критеријуми за доделу средстава

1. Развијеност јединица локалне самоуправе1

четврта група – степен развијености испод 60% републичког просека 10

трећа група – степен развијености од 60% до 80% републичког просека 8

друга група – степен развијености од 80% до 100% републичког просека 6

прва група – степен развијености изнад републичког просека 4

2. Досадашње коришћење средстава из буџета  Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај у 
последње 3,5 године

Нису коришћена средства 10

Коришћена средства ≤ 5.000.000 дин. 8

Коришћена средства > 5.000.000 дин. 6

3. Учешће локалне самоуправе у односу на укупну вредност инвестиције (са ПДВ-ом)

50% и више 10

40% ≤ Учешће < 50% 8

30% ≤ Учешће < 40% 6

20% ≤ Учешће < 30% 4

Учешће < 20% пријава се неће разматрати

4. (а) Висина тражених средстава од Секретаријата за намену I.

Тражена средства ≤ 600.000,00 дин. 10

600.000,00 < Тражена средства ≤ 900.000,00 дин. 8

900.000,00 < Тражена средства ≤ 1.200.000,00 дин. 6

Тражена средства > 1.200.000,00 дин. пријава се неће разматрати

4. (б) Висина тражених средстава од Секретаријата за намену II.

Тражена средства ≤ 300.000,00 дин. 10

300.000,00 < Тражена средства ≤ 400.000,00 дин. 8

400.000,00 < Тражена средства ≤ 500.000,00 дин. 6

Тражена средства > 500.000,00 дин. пријава се неће разматрати

5. Jавни пондерисани ризик страдања (ЈПБН) по општинама у Републици Србији 2016. године2

врло висок: ЈПБН > 304 10

висок:  237 < ЈПБН ≤ 304 8

средњи: 170 < ЈПБН ≤ 237 6

низак:  103 < ЈПБН ≤ 170 4

врло низак: ЈПБН ≤ 103 2

6. Саобраћајни пондерисани ризик страдања (СПБН) по општинама у Републици Србији 2016. године2

врло висок: СПБН > 986 10

висок:  771 < СПБН ≤ 986 8

средњи: 556 < СПБН ≤ 771 6

низак:   341 < СПБН ≤ 556 4

врло низак: СПБН ≤ 341 2

7. Очекивани циљеви-ефекти који се постижу реализацијом пројекта

степен унапређења безбедности саобраћаја у односу на постојеће стање максимално 25 бодова
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Објашњење:

1 УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ РАЗ-
ВИЈЕНОСТИ РЕГИОНА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУ-
ПРАВЕ ЗА 2014. ГОДИНУ (“Сл. гласник РС”, бр. 104/2014)

2 Званични подаци Агенције за безбедност саобраћаја (www.
abs.gov.rs)

 ЈПБН = (1*ЛТП+13*ТТП+99*ПОГ) / бр. становника у 
општини*10000

 СПБН = (1*ЛТП+13*ТТП+99*ПОГ) / бр. регистрованих 
возила*10000

 ЛТП - број лако повређених
 ТТП - број тешко повређених
 ПОГ - број погинулих

Члан 11.

Уговор о додели средстава

Одлуком о додели средстава утврђују се појединачни износи 
средстава по кориснику.

Након доношења одлуке о додели средстава Покрајински се-
кретар закључује са корисником средстава уговор о додели сред-
става.

Обавезни елементи уговора су:

• подаци о кориснику средстава
• износ додељених средстава
• намена за коју се додељују средства
• период на који се закључује уговор
• обавезе корисника средстава
• извештаји који се подносе Секретаријату
• остали елементи од значаја за реализацију уговорених 

активности

Члан 12.

Праћење извршавања уговора

Корисник средстава је обавезан да Секретаријату поднесе из-
вештаје (наративни-описни и финансијски) о реализацији пројек-
та и наменском и законитом утрошку средстава (у даљем тексту: 
Извештај), најкасније у року од 15 дана од уговореног рока ут-
врђеног за реализацију пројекта, са припадајућом документа-
цијом.

Финансијски извештај мора да садржи доказе о утрошеним 
средствима, са комплетном документацијом којом се оправда-
ва наменско и законито коришћење добијених средстава, као и 
сопствених средстава јединице локалне самоуправе, потребних 
за реализацију пројекта (документацију о спроведеном поступку 
јавних набавки, изводе из Управе за трезор, фактуре, уговоре, и 
другу финансијску документацију) овереном од стране овлашће-
них лица.

Давалац средстава задржава право да од Корисника средстава, 
према потреби, затражи додатну документацију и информације.

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

Покрајински секретар може решењем образовати посебну ко-
мисију из редова запослених у Секретаријату за вршење монито-
ринга и непосредне контроле реализације Пројеката.

Члан 13.

Контрола коришћења средстава

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

Корисници средстава дужни су да служби буџетске инспекције 
омогуће несметану контролу наменског и законитог коришћења 
средстава по предмету уговора.

Члан 14.

Обавезе корисника приликом јавних публикација

Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да код свих 
јавних публикација и објављивања активности у вези реализа-
ције пројекта који се суфинансира по јавном конкурсу наведу 
да је у суфинансирању исте учествовала Аутономна покрајина 
Војводина, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинар-
ство и саобраћај.

Члан 15.

Завршне одредбе

Правилник ступа на снагу даном објављивања у Службеном 
листу АП Војводине.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Ненад Грбић,с.р.

1311.

На основу члана 16 (с7) Закона о изменама и допунама Закона 
о буџетском систему („Сл. гласник РС”, брoj 103/2015) и чл. 15. и 
24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Сл. лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука и 37/2016 ), 
покрајинскa секретарка за финансије – у сарадњи с Покрајинским 
секретаријатом за социјалну политику, демографију и равноправ-
ност полова – доноси 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА
ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА

РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА
ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1. 

У Плану поступног увођења родно одговорног буџетирања за 
кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине 
за 2018. годину („Службени лист АП Војводине”, број 16/2017), у 
члану 1. став 2. број „24” замењује се бројем „25”. 

Члан 2.

У члану 2. став 1. тачка 1. План за буџетске кориснике који су 
увођење родно одговорног буџетирања започели приликом изра-
де буџета за 2017. годину, први ред: „Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство”, мења се и гласи: 
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„

НАЗИВ
БУЏЕТСКОГ 
КОРИСНИКА

ШИФРА И НАЗИВ 
ПРОГРАМА

ШИФРА И НАЗИВ 
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/

ПРОЈЕКТА

Година 
увођења родне 

компоненте 

Година у којој 
се планира 

увођење родне 
компоненте

1 2 3 4 5

Покрајински секре-
таријат за пољоприв-
реду, водопривреду и 
шумарство

0103 Подстицаји у пољоприв-
реди и руралном развоју 

0102 Заштита, уређење, 
коришћење и управљање 
пољопривредним земљиштем 

01031001 Програм мера подрш-
ке за спровођење пољопривредне 
политике за развој села на терито-
рији АПВ

2017

01021003 Подршка коришћењу 
пољопривредног земљишта 2018

„
Члан 3.

План објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”. 

Број : 102-400-3/2017-01
У Новом Саду,  27. новембра  2017. године 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Покрајинсka секретарка   

Смиљка Јовановић ,с.р.  

ПОСЕБНИ ДЕО
1312.

На основу члана 34.  став 2 и члана 39. став 1 Закона о култури  
(„Службени гласник РС” број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.) и 
члана 1. алинеја 5. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу 
оснивачких права над установама културе које је основала Ауто-
номна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војво-
дине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010) и чл. 32. тачка 12, 35. и 
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 29. новембра 2017. године, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Драгу Његовану, музејском саветнику, престаје дужност 
вршиоца дужности директора Музеја Војводине у Новом Саду.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-864/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1313.

На основу чл. 34. став 2 и 35. Закона о култури  („Службени 
гласник РС” брoj: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 1. 
алинеја 5. 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: 18/2010) и чл. 32. тачка 12, 35. и 36. 
став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 29. новембра  2017. године,     д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Драго Његован, музејски саветник, именује се за директора 
Музеја Војводине у Новом Саду, на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-865/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1314.

На основу члана 20. став 1 Закона о јавним службама („Службе-
ни гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. 
др. закона, 83/05 -испр. др. закона и 83/14 – др. закон), тачке I 
Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом 
социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар 
у Суботици („Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1 
тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 29. новембра 2017. године,        
д о н е л а    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Геронтолошког 
центра у Суботици:

- председница:
 Тимеа Хорват, дипломирана економисткиња из Суботи-

це, представница оснивача;
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- чланови:
1. Бранимир Цигале, менаџер маркетинга из Суботице, 

представник оснивача;
2. Драгица Лучев, пензионерка из Суботице, представница 

удружења;
3. Борислава Алаџић, пензионерка из Суботице, представ-

ница корисника;
4. Слађана Тодоровић, виша медицинска техничарка из Су-

ботице, представница запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-97/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1315.

На основу члана 132. став 3 Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Геронтолошки центар у Суботици („Служ-
бени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1 тачка 12. и чл. 35. и 
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 29. новембра 2017. године, д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управни одбор Геронтолошког центра у Суботици, именују 
се:

- за председника:
 Константин Давидовић, дипломирани економиста из Су-

ботице, представник оснивача;

- за чланове:
1. Миленко Гарић, пољопривредни техничар из Бикова, 

представник оснивача;
2. Драгица Лучев, дипломирана економисткиња из Суботи-

це, представница удружења;
3. Борислава Алаџић, пензионерка из Суботице, представ-

ница корисника; 
4. Слађана Тодоровић, виша медицинска техничарка из Су-

ботице, представница запослених.

Председник и чланови Управног одбора Геронтолошког центра 
у Суботици, именују се на четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-702/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1316.

 На основу члана 22. став 1 Закона о јавним службама („Службе-
ни гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. 
закона, 83/05 -испр. др. закона и 83/14 – др. закон), тачке I Одлуке 
о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне 
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Суботици 
(„Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1 тачка 12. и чл. 
35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 29. новембра 2017. године,              д о н е л а    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Геронтолошког 
центра у Суботици:

- председница:
 Мирјана Дмитровић, дипломирана социолошкиња из 

Суботице, представница оснивача;

- чланице:
1. Мариа Биачи, дипломирана социолошкиња из Палића, 

представница оснивача;
2. Весна Пајић, дипломирана географкиња из Суботице, 

представница запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-98/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1317.

На основу члана 132. став 3 Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Геронтолошки центар у Суботици („Служ-
бени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1 тачка 12. и члана 35. и 
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 29. новембра 2017. године,    д о н е л а ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Надзорни одбор Геронтолошког центра у Суботици, именују се:

- за председницу:
 Соња Васиљевић, дипломирана економисткиња из Субо-

тице, представница оснивача; 

- за чланове:

1. Драган Рудовић, ватрогасни техничар из Суботице, пред-
ставник оснивача;

2. Весна Пајић, дипломирана географкиња из Суботице, 
представница запослених.

 
Председница и чланови Надзорног одбора Геронтолошког цен-

тра у Суботици, именују се на четири године.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-753/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1318.

На основу члана 48. став 1 Закона о ученичком и студентском 
стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/2010 и 55/2013 ), чла-
на 32. став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/2014) и члана 36. став 1 тачка 11. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, 
број: 99/2009, 67/2012 – УС РС), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 29. новембра 2017. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности председник и чланови Управног од-
бора Студентског центра „Суботица” у Суботици, због истека 
мандата:

- представници оснивача:

- председник:
 Бранислав Филиповић, професор струковних студија из 

Суботице;

- чланови: 
1. Мирослав Обрадовић, дипломирани економиста из Су-

ботице;
2. Саша Копиловић, менаџер маркетинга из Суботице;
3. Јанош Дирнер, дипломирани економиста из Суботице;

- представници студената:
1. Немања Драгићевић, Грађевински факултет у Суботици;
2. Синтија Лошонц, Учитељски факултет на мађарском на-

ставном језику у Суботици;

- представници Униврезитета у Новом Саду:
1. проф. др Срђан Колаковић, Грађевински факултет у Су-

ботици;

- представници запослених у Установи:
1. Верица Николић, дипломирана инжењерка пољоприв-

реде, управница Студентског дома „Боса Милићевић” у 
Суботици;

2. Гордана Дулић, помоћна куварица.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-651/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1319.

На основу члана 48. став 1 Закона о ученичком и студентском 
стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/2010 и 55/2013 ), чла-
на 32. став 1 тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 
37/2014) и члана 36. став 1 тачка 11. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, 
број: 99/2009, 67/2012 – УС РС), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 29. новембра 2017. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Студентског центра „Суботица” у Суботици, 
на период од четири године, именују се:

- представници оснивача:

- председник:
 Ненад Козомора, дипломирани правник из Суботице;

- чланови: 
1. Александар Мирковић, дипломирани географ из Суботице;
2. Јанош Дирнер, дипломирани економиста из Суботице;
3. Божидарка Голубовић, мастер економиста из Суботице;

- представници студената:
1. Стефан Ракита, Економски факултет у Суботици;
2. Вукашин Стојановић, Економски факултет у Суботици;

- представници Униврезитета у Новом Саду:
1. др Милош Пјанић, доцент Економског факултета у Субо-

тици;

- представници запослених у Установи:
1. Недељко Стојановић, економски техничар, референт за 

смештај;
2. Ивица Будановић, економски техничар, референт сарад-

ник у Сектору набавке и опреме.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-652/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1320.

На основу члана 20. став 1 Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. за-
кона, 83/05 -испр. др. закона и 83/14 – др. закон), тачке I Одлуке о пре-
узимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Дом за лица ометена у менталном развоју „Срце 
у јабуци” Јабука („Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 
1 тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 29. новембра 2017. године,  д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Дома за лица оме-
тена у менталном развоју „Срце у јабуци” Јабука:



Страна 2068 - Броj 53 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 29. новембар 2017.

 - председник:
 Душко Марковић, дипломирани економиста из Панчева, 

представник оснивача;

- чланови:
1. Горан Теофиловић, лекар из Панчева, представник оснивача;
2. Добрила Јовановић, дипломирана дефектолошкиња из 

Панчева, представница удружења;
3. Душанка Савановић, пензионерка из Панчева, представ-

ница корисника;
4. Наташа Петковски Ђорђијевић, дипломирана дефекто-

лошкиња из Јабуке, представница запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-850/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1321.

На основу члана 132. став 3 Закона о социјалној заштити („Служ-
бени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права и 
обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај ко-
рисника Дом за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци” 
Јабука („Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1 тачка 12. 
и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 29. новембра 2017. године, д о н е л а    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управни одбор Дома за лица ометена у менталном развоју 
„Срце у јабуци” Јабука, именују се:

- за председницу:
 Драгана Поповић, дипломирана економисткиња из Пан-

чева, представница оснивача;

- за чланове:
1. Јелена Воденичар Дрљача, дипломирана правница из 

Панчева, представница оснивача;
2. Мирјана Адамов, ратарска техничарка, представница уд-

ружења;
3. Ђурица Костадиновски, пољопривредни техничар из Ја-

буке, представник корисника; 
4. Наташа Петковски Ђорђијевић, дипломирана дефекто-

лошкиња из Јабуке, представница запослених.

Председница и чланови Управног одбора Дома за лица ометена у мен-
талном развоју „Срце у јабуци” Јабука, именују се на четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-851/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1322.

На основу члана 22. став 1 Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС“, број: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. за-
кона, 83/05 -испр. др. закона и 83/14 – др. закон), тачке I Одлуке о пре-
узимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Дом за лица ометена у менталном развоју „Срце 
у јабуци” Јабука („Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 
1 тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  Покрајинска 
влада, на седници одржаној 29. новембра  2017. године, д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Дома за лица 
ометена у менталном развоју „Срце у јабуци” Јабука: 

- председник:
 Жарко Јелисавчић, студент политичких наука из Панче-

ва, представник оснивача; 

- чланови:
1. Душан Вујовић, дипломирани политиколог из Панчева, 

представник оснивача;
2. Славица Дуковски, социјални радник из Јабуке, пред-

ставница запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-852/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1323.

На основу члана 132. став 3 Закона о социјалној заштити („Служ-
бени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права и 
обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај ко-
рисника Дом за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци” 
Јабука („Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1 тачка 12. 
и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),    Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 29. новембра 2017. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Надзорни одбор Дома за лица ометена у менталном развоју 
„Срце у јабуци” Јабука, именују се:

- за председника:
 Слободан Илић, индустријски менаџер из Јабуке,  пред-

ставник оснивача; 

- за чланове:
1. Тијана Јанићијевић, дипломирана правница из Панчева, 

представница оснивача;
2. Иван Караклић, дипломирани социјални радник из Пан-

чева, представник  запослених.
 
 Председник и чланови Надзорног одбора Дома за лица ометена у 

менталном развоју „Срце у јабуци” Јабука, именују се на четири године.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-853/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1324.

На основу члана 20. став 1 Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 
83/05 -испр. др. закона и 83/14 – др. закон), Одлуке о оснивању Геронто-
лошког центра у Врбасу („Службени лист АПВ”, број: 14/03), члана 32. 
став 1 тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 29. новембра 2017. године, д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Геронтолошког 
центра у Врбасу:

- председница:
 Дејана Узелац, дипломирана економисткиња из Змајева, 

представница оснивача;

- чланови:
1. Драгица Куђерски из Змајева, представница оснивача;
2. Драган Стојчић, дипломирани инжењер  за предузетни 

менаџмент из Врбаса, представник удружења;
3. Невенка Грозданић из Врбаса, представница корисника;
4. Бранка Рађеновић, неговатељица из Врбаса, представни-

ца запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-111/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1325.

 На основу члана 132. став 3 Закона о социјалној заштити („Служ-
бени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о оснивању Геронтолошког 
центра у Врбасу („Службени лист АПВ”, број: 14/03), члана 32. став 
1 тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 29. новембра 2017. године,  д о н е л а    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управни одбор Геронтолошког центра у Врбасу, именују се:

 - за председника:
 Миљко Миљанић,  дипломирани економиста из Врбаса, 

представник оснивача;

- за чланове:
1. Игор Кривокапић, специјалиста струковни медицински 

радиолог из Врбаса, представник оснивача;
2. Анђа Хромиш из Куцуре, представница удружења;
3. Невенка Грозданић из Врбаса, представница корисника;
4. Бранка Рађеновић, неговатељица из Врбаса, представни-

ца запослених.

Председник и чланови Управног одбора Геронтолошког центра 
у Врбасу, именују се на четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-848/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1326.

На основу члана 22. став 1 Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС“, број: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 
83/05 -испр. др. закона и 83/14 – др. закон), Одлуке о оснивању Геронто-
лошког центра у Врбасу („Службени лист АПВ”, број: 14/03), члана 32. 
став 1 тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  Покрајинска 
влада, на седници одржаној 29. новембра 2017. године, д о н е л а    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Геронтолошког 
центра у Врбасу:

- председник:
 Радосав Симићевић, дипломирани инжењер техноло-

гије, представник оснивача; 

- чланови:
1. Весна Басарић, дипломирана правница из Бачког Доброг 

Поља, представница оснивача;
2. Драган Срдић, машински техничар из Врбаса, представ-

ник запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-112/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1327.

На основу члана 132. став 3 Закона о социјалној заштити („Служ-
бени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о оснивању Геронтолошког 
центра у Врбасу („Службени лист АПВ”, број: 14/03), члана 32. став 1 
тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 29. новембра 2017. године, д о н е л а    ј е



Страна 2070 - Броj 53 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 29. новембар 2017.

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Надзорни одбор Геронтолошког центра у Врбасу, именују се:

- за председницу:
 Ирина Влаховић, дипломирана правница из Врбаса,  

представница оснивача; 

- за чланове:
1. Синиша Обрадовић, дипломирани економиста из Врба-

са, представник оснивача;
2. Драган Срдић, машински техничар из Врбаса, представ-

ник запослених.

Председница и чланови Надзорног одбора Геронтолошког цен-
тра у Врбасу, именују се на четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-849/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1328.

На основу члана 130. став 3 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), а у 
вези са Одлуком о оснивању Опште болнице Врбас, Врбас, услед 
поделе Здравственог центра „Вељко Влаховић” Врбас („Службе-
ни лист АПВ”, број: 19/2007 и 21/2010), 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  29. новембра  2017. године,  д о н е л а    је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешава се дужности у Управном одбору Опште болнице 
Врбас, Врбас:

- чланица: 
 мр Катарина Делибашић, магистар економских наука из 

Новог Сада, представница оснивача, на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-866/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1329.

На основу члана 130. став 3 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), а у 

вези са Одлуком о оснивању Опште болнице Врбас, Врбас, услед 
поделе Здравственог центра „Вељко Влаховић” Врбас („Службе-
ни лист АПВ”, број: 19/2007 и 21/2010), 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  29. новембра 2017. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управни одбор Опште болнице Врбас, Врбас, именују се:

- за чланицу: 
 Љиљана Раденковић, струковна економисткиња из Врба-

са, представница оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-867/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1330.

На основу члана 130. став 3 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), Од-
луке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим 
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку, 
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту 
(„Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. 
и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној  29. новембра  2017. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Специјалне 
болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др 
Боривоје Гњатић″, Стари Сланкамен:

- председник:
 др Данило Вишњевац, доктор медицине, специјалиста 

педијатар из Инђије, представник оснивача;

- чланови:
1. Зоран Адам, дипл. економиста мастер и инж. за телекому-

никације из Инђије, представник оснивача;
2. Дамир Клишанић, геодетски техничар из Беочина, пред-

ставник оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-869/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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1331.

На основу члана 130. став 3 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), Од-
луке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим 
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку, 
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту 
(„Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. 
и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној  29. новембра  2017. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управни одбор Специјалне болнице за неуролошка обољења 
и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић″ Стари Сланкамен, 
именују се:

- за председника:
 др Срђан Стошић, доктор медицине, спец. интерне меди-

цине из Инђије, представник оснивача;

- за чланове:
1. др Јово Комазец, доктор медицине, спец. гинекологије и 

акушерства из Инђије, представник оснивача;
2. др Бојана Јовановић,  докторка медицине из Попинаца, 

представница оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-870/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1332.

На основу члана 130. став 3 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), Од-
луке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим 
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку, 
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту 
(„Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. 
и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној  29. новембра 2017. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Специјалне 
болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др 
Боривоје Гњатић″ Стари Сланкамен:

- председница:
 Јована Бекић, дипл. правница из Новог Сада, представ-

ница оснивача;

- чланице:
1. Тања Пјевац, дипл. економисткиња из Инђије, представ-

ница оснивача;
2. Јелена Млађан, дипл. економисткиња из Инђије, пред-

ставница оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-871/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1333.

На основу члана 130. став 3 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), Од-
луке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим 
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку, 
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту 
(„Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. 
и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној  29. новембра 2017. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Надзорни одбор Специјалне болнице за неуролошка 
обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић″ Стари 
Сланкамен, именују се:

- за председника:
 Никола Мацура, приватни предузетник из Старог Слан-

камена, представник оснивача;

- за чланове:
1. Александар Равић, струковни економиста из Новог 

Сланкамена, представник оснивача;
2. Зоран Кривошија, електротехничар рачунара из Новог 

Сланкамена, представник оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-872/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1334.

На основу члана 130. став 3 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), Од-
луке о оснивању Завода за јавно здравље Панчево („Службени 
лист АПВ”, број: 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној  29. новембра 2017. године,  д о н е л а    је

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управни одбор Завода за јавно здравље Панчево, именује се:
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- за чланицу:
 др Јована Пауновић, докторка медицине из Качарева,  

представница оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-868/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1335.

На основу члана 22. став 1 Закона о јавним службама („Служ-
бени гласник РС“, број: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. 
др. закона, 83/05 -испр. др. закона и 83/14 – др. закон), тачке I Од-
луке о преузимању права и обавеза оснивача над установом со-
цијалне заштите за смештај корисника Дом слепих „Збрињавање” 
у Панчеву („Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1 
тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 29. новембра 2017. године, 
д о н е л а    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Дома за лица са 
оштећеним видом „Збрињавање” у Панчеву:

- председник:
 Немања Попошогоровић, студент Правног факултета из 

Панчева, представник оснивача; 

- чланови:
1. Владимир Накић, из Банатског Брестовца, представник 

оснивача;
2. Биљана Зеленкапић, куварица из Панчева, представница 

запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-144/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1336.

На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број 24/11), тачке I Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне зашти-
те за смештај корисника Дом слепих „Збрињавање” у Панчеву 
(„Службени лист АПВ”, број 7/02), члана 32. став 1. тачка 12. 
и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 29. новембра 2017. године, 
д о н е л а    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Надзорни одбор Дома за лица са оштећеним видом „Збриња-
вање” у Панчеву, именују се:

- за председника:
 Милан Стоја, дипломирани агроекономиста из Панчева, 

представник  оснивача; 

- за чланове:
1. Лилјана Маринковић, резервни потпоручник из Панче-

ва, представница оснивача;
2. Биљана Зеленкапић, куварица из Панчева, представница 

запослених.

Председник и чланови Надзорног одбора Дома за лица са 
оштећеним видом „Збрињавање” у Панчеву, именују се на четири 
године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-596/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1337.

На основу чл. 125. став 3 и 133. став 4 Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне зашти-
те за смештај корисника Геронтолошки центар „Срем” у Руми 
(„Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 тачке 9. и 12. и 
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 29. новембра 2017. године,   д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Зорану Славујевићу, специјалисти ортопедске хирургије са 
трауматологијом из Хртковаца, престаје дужност вршиоца дуж-
ности директора Геронтолошког центра „Срем” у Руми, због ис-
тека мандата.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-804/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1338.

На основу члана 133. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права и обавеза 
оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисни-
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ка Геронтолошки центар „Срем” у Руми („Службени лист АПВ”, 
број: 7/02), чл. 32. став 1 тачке 9. и 12. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14),  Покрајинска влада, на седници одржаној 29. 
новембра 2017. године,   д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Зоран Славујевић, специјалиста ортопедске хирургије са 
трауматологијом из Хртковаца, именује се за директора Геронто-
лошког центра „Срем” у Руми, на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-805/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1339.

На основу чл. 125. став 3 и 133. став 4 Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о пре-
узимању права и обавеза оснивача над установом социјалне 
заштите за смештај корисника Дом за децу и омладину ометену 
у развоју у Ветернику („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. 
став 1 тачке 9. и 12. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 29. новембра 2017. 
године,    д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Ани Вила, мастер дефектолошкињи из Сремске Каменице, 
престаје дужност вршиоца дужности директорке Дома „Ветер-
ник” Ветерник, због истека мандата.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-790/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1340.

На основу члана 133. Закона о социјалној заштити („Служ-
бени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању пра-
ва и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за 
смештај корисника Дом за децу и омладину ометену у развоју 
у Ветернику („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 
тачке 9. и 12. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 29. новембра 2017. године, 
д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Ана Вила, мастер дефектолошкиња из Сремске Каменице, именује се 
за директорку Дома „Ветерник” Ветерник, на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-794/2017
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1341.

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), Закључака Покрајин-
ске владе број: 401-6269/2017 од 22. новембра 2017. и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 29. новембра 2017. 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 одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и Финансијским 
планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 08 ‒ Покрајин-
ски 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 класифи-
кација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разде-
лу 08 Покрајинском секретаријату за финансије, Програм 0602 Подршка 
ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и 
развојне помоћи, Програмска активност 4001 Додела бесповратних 
средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфи-
нансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, 
функционална класификација 474 Вишенаменски развојни пројекти, 
извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 
463 Трансфери осталим нивоима власти, средства у укупном износу од 
39.060.449,71  динара (словима: тридесет девет милиона шездесет хиља-
да четирсто четрдесет девет динара и 71/100) и то на економским класи-
фикацијама:  4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, износ од 
13.311.837,17 динара (словима: тринаест милиона три стотине једанаест 
хиљада осам стотина тридесет седам динара и 17/100) и 4632 Капитални 
трансфери осталим нивоима власти, износ од 25.748.612,54 динара (сло-
вима: двадесет пет милиона седам стотина четрдесет осам хиљада шест 
стотина дванаест динара и 54/100) због недовољно планираних средста-
ва 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 39.060.449,71 динар. 

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за финансије, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификација-
ма из тачке 1. овог решења намењено је за доделу бесповратних 
средстава Покрајинског секретаријата за финансије јединицама 
локалне самоуправе за учешће у суфинансирању пројеката који 
се финансирају из фондова Европске уније , у укупном износу од 
39.060.449,71 динар, а према следећем распореду:
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Врста буџетске класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ
(у динарима)

Организациона класификација

Раздео 08 Покрајински секретаријат за финансије

Програм 0602 Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступ-
ну помоћ ЕУ и развојне помоћи   

Програмска активност/Пројекат 
4001 Додела бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за 

финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из 
фондова Европске уније

Функционална класификација 474 Вишенаменски развојни пројекти

Извор финансирања 01 00  приходи из буџета 

Економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти 39.060.449,71

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 13.311.837,17

Oпштина Шид „Одговор на ванредне ситуације - САДА” 1.278.581,86

Општина Стара Пазова „Успостављање одрживих решења за стано-
вање Рома у Старој Пазови” 2.983.202,52

Општина Рума „Коњичке руте Срем” 2.717.096,99

Општина Нови Кнежевац „Изградња бициклистичке стазе Сегедин ‒ 
Нови Кнежевац” фаза 4 2.000.000,00

Општина Нови Бечеј „Повећање ефикaсности заштите од поплава у 
општини помоћу паметног мерења” 1.423.941,60

Општина Бач „Помоћ у кући старима и особама са инвалидитетом у 
општини Бач” 2.373.236,00

Град Сомбор „Обогаћивање туристичке понуде за слепе и  
особе са оштећењем вида” 535.778,20

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 25.748.612,54

Општина Нови Бечеј „Повећање ефикaсности заштите од поплава у 
општини помоћу паметног мерења” 2.551.228,70

Општина Кањижа „Снабдевање водом и развој хидротехничке инфра-
структуре на подручју пограничног слива” 3.951.437,94

Општина Бела Црква „Експанзија мреже пијаца у прекограничном под-
ручју  Оравица ‒ Бела Црква” 2.000.000,00

Град Суботица „Шарена сарадња” 4.000.000,00

Град Сомбор „Обогаћивање туристичке понуде за слепе и  
особе са оштећењем вида” 2.262.643,20

Град Панчево „Енергетска ефикасност ‒ Предуслов за бољу животну 
средину у прекограничном региону Румунија ‒ Србија” 3.934.967,68

Општина Сента „Религиозна музика  ‒ успостављање  
прекограничних туристичких рута” 3.048.335,02

Општина Опово „Социјална инклузија Рома у општини Опово” 4.000.000,00

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
финансије 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:  401-130/2017-91
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1342.

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”, број 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 
29. новембра 2017. 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 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 1807 Развој 
инфраструктуре здравствених установа, Програмска активност 
1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној 
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својини чији је оснивач АП Војводина, функционална класифи-
кација 760 Здравство некласификовано на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 
464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, 
4642 Капиталне дотације оргнизацијама обавезног социјалног 
осигурања, износ од 10.550.724,80 динара (словима: десет мили-
она пет стотина педесет хиљада седамсто двадесет четири динара 
и 80/100), због недовољно планираних средстава на апроприја-
цији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план, као и периодично право потрошње – кво-
та – апропријација из става 1. ове тачке увећава се за укупно 
10.550.724,80 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 става 1. овог решења, усмериће се Институту за плућне болести 
Војводине, Сремска Каменица, у укупном износу од 10.550.724,80 
динара и биће употребљена за следеће намене:

a)  разлику до уговореног износа за адаптацију дела прос-
тора Клинике за опструктивне болести плућа и акутне 
пнеумопатије и дела простора Клинике за пнеумолошку 
онкологију у износу од  6.133.332,80 динара.

b)  накнаде за електрорадове у износу од 756.192,00 динара
c)  немедицинска опрема у износу од  3.661.200,00 динара

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:  401-130/2017-92
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1343.

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, 68/2015 ‒ др. закон, 103/15 и 
99/2016), члана 9. ст. 4 и 5 Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Служ-
бени лист АПВ”, број 69/16, 27/17 – исп и 29/17) и члана 36. став 6 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 29. новембра 2017. 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 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 
09 Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице, Програм 2003 Ос-

новно образовање, Програмска активност 1006 Модернизација 
инфраструктуре основних школа, функционална класификација 
910 Предшколско и основно образовање, извор финансирања 01 
00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери 
осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим 
нивоима власти, износ од 3.436.668,00 динара (словима: три ми-
лиона четири стотине тридесет шест хиљада шест стотина шезде-
сет осам динара и 00/100), због недовољно планираних 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 3.436.668,00 динара. 

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским кла-
сификацијама из тачке 1. овог решења намењено је издвојеном 
одељењу у Шашинцима Основне школе „Јован Јовановић Змај” 
Сремска Митровица, за финансирање трошкова извођења радо-
ва на санацији и инвестиционом одржавању објекта издвојеног 
одељења.

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице 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:  401-130/2017-93
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1344.

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”, број 69/16, 27/17 – испp., 29/17 и 39/17) и члана 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 29. новембра 2017. 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 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 
09 Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице, Програм 2003 Ос-
новно образовање, Програмска активност 1006 Модернизација 
инфраструктуре основних школа, функционална класификација 
910 Предшколско и основно образовање, извор финансирања 01 
00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери 
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осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим 
нивоима власти, износ од 589.704,00 динара (словима: пет стотина 
осамдесет девет хиљада седам стотина четири динара и 00/100), 
због недовољно планираних средстава за реализацију намене из 
тачке 2. овог решења.

Годишњи план, као и периодично право потрошње – кво-
та, апропријације из става 1. ове тачке,  увећава се у износу од  
589.704,00 динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења намењено је Школи за основ-
но и средње образовање „Радивој Поповић” Сремска Митровица 
за финансирање трошкова извођења радова на унутрашњој гасној 
инсталацији и монтажи гасног котла у објекту за дневни боравак 
деце, омладине и одраслих са сметњама у развоју који користи 
Школа за основно и средње образовање „Радивој Поповић” Срем-
ска Митровица.

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

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице 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:  401-130/2017-94
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1345.

На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – испр. 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16), 
у вези с чланом 9. ст. 1, и 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 69/2016, 27/2017 – испр. 29/2017 и 39/2017), а 
у складу с чланом 61. став 14. и чланом 69. став 3. Закона о буџет-
ском систему, и на основу Закључака Покрајинске владе број : 
401-6269/2017 од 22. новембра 2017. године и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
29. новембра 2017. године,     д о  н  о  с  и 

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

1. Део средстава, планиран Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годи-
ну, у оквиру Покрајинског секретаријата за финансије, укупно 
39.060.449,71 динар (словима: тридесет девет милиона шездесет 
хиљада четири стотине четрдесет девет динара и 71/100), према 
буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ  

(у динарима)

Организациона кла-
сификација

Раздео 08 Покрајински секретаријат за финансије     

Програм 0602 Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ 
и развојне помоћи   

Програмска актив-
ност/Пројекат 

4001 Додела бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије за 
учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Функционална кла-
сификација 474 Вишенаменски развојни пројекти

Извор финансирања 01 00  приходи из буџета 

Економска класифи-
кација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама  17.364.534,36

4511 Текуће субвенције  јавним нефинансијским предузећима и организацијама  9.330.165,44

4512 Капиталне субвенције  јавним нефинансијским предузећима и организа-
цијама  8.034.368,92

454 Субвенције приватним предузећима 21.695.915,35

4541 Текуће субвенције  приватним предузећима  7.708.189,64

4542 Капиталне субвенције  приватним предузећима  13.987.725,71

УКУПНО 39.060.449,71

преноси се у текућу буџетску резерву, Раздео 08 – Покрајин-
ски секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска 
средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, 
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некла-
сификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи 
из буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 
Средства резерве.

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

3.  Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводи-
не”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број:  401-928/2017-6
Нови Сад, 29. новембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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На основу члана 29. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима („Служ-
бени гласник РС“ број 68/2015) члана 1. став 2. тачка 1. Анекса Ме-
морандума о сарадњи  у области издавања уџбеника на румунском 
језику и писму број: 680-00-88/2016-06 од 23.12.2016. године и на 
основу члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/2014, 54/14-др.
одлука и 37/2016), покрајински секретар за образовање, прописе, 
управу и националне мањине - националне заједнице, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРАВАЊУ УЏБЕНИКА 

I

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд  
издавање и употреба уџбеника: ГЕОГРАФИЈА, уџбеник за шести 
разред основне школе, на румунском језику, аутори Љиљана Га-

вриловић и Милена Перишић за наставни предмет Географија, за 
шести разред основне школе, писан на румунском језику и писму, 
од школске 2017/2018

II

Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

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

Број:  128-61-197/2017-01
Дана:  30. 11. 2017. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш, с.р.) 

OGLASNI DEO
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На основу чл. 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
ској управи (“Сл. лист АП Војводине”, бр. 37/2014, 54/2014 – др. 
одлука и 37/2016), и члана 4. Правилника o поступку доделе 
бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној 
покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и 
путне инфраструктуре – зоне школе и брзински дисплеји, број 
143-401-5114/2017-05-1 од 22. новембра 2017.године, који је до-
нео покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и са-
обраћај, а у вези с чланом 11. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. 
лист АП Војводине”, бр. 69/2016, 29/17 и 39/17), ПОКРАЈИНСКИ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СА-
ОБРАЋАЈ Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад  ,Дана: 01. 
децембар 2017. године р а с п и с у ј е

JAВНИ КОНКУРС
за

ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
 ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У 

АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ 
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА 

И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ –
ЗОНЕ ШКОЛЕ И БРЗИНСКИ ДИСПЛЕЈИ

Средства за доделу локалним самоуправа у Аутономној по-
крајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне 
инфраструктуре - зоне школе и брзински дисплеји, планирана су 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај за 2017. годину.

Средства се додељују јединицама локалне самоуправе са 
територије АП Војводине, у циљу изградње саобраћајне сиг-
нализације и постављања техничких средстава за успоравање 
саобраћаја у зонама школа и зонама успореног саобраћаја, од-
носно у циљу постављања брзинских дисплеја у насељеним 
местима.  

Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу јавног 
конкурса. Текст јавног конкурса објављује се у ‘’Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине’’ и на интернет страници 
Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај (у даљем тексту: Секретаријат) http://www.psemr.vojvodina.
gov.rs/, као и скраћено у једном од дневних гласила које се дист-
рибуира на целој територији Аутономне Покрајине Војводине (у 
даљем тексту: Конкурс). 

I Право учешћа на Конкурсу и намене за које с
е могу користити средства 

Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоуправе 
са територије АП Војводине.

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се 
користити за:

- суфинансирање изградње саобраћајне сигнализације и 
постављања техничких средстава за успоравање сао-
браћаја у зонама школа и зонама успореног саобраћаја;

- суфинансирање постављања брзинских дисплеја у на-
сељеним местима.

II Циљеви пројекта

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, имају за 
циљ повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење 
броја саобраћајних незгода у насељеним местима у Аутономној 
покрајини Војводини.

III Услови конкурса 

1. Укупан износ за расподелу средстава је 12.000.000,00 ди-
нара (словима: дванаестмилиона динара и 00/100);

2. Секретаријат додељује средства за суфинансирње проје-
ката у износу од максимално 80% вредности инвестиције;

3. Максимални износ средстава који се додељује по једној 
пријави:

- за намену изградње саобраћајне сигнализације и по-
стављања техничких средстава за успоравање са-
обраћаја у зонама школа и зонама успореног сао-
браћаја је 1.200.000,00 динара;

- за намену постављања брзинских дисплеја у на-
сељеним местима је 500.000,00 динара;

4. Један подносилац захтева може да конкурише на обе на-
мене конкурса, са по једном пријавом.

5. Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне само-
управе (општина/град) са територије АП Војводине;

6. Рок за подношење пријаве је 11. децембар 2017. године.

IV Начин подношења пријаве на Конкурс и обавезна 
документација која се подноси на Конкурс  

Пријаве на Конкурс могу се поднети лично, предајом писарни-
ци покрајинских органа управе у Новом Саду, Булевар Михајла 
Пупина бр. 16, или се упућују поштом, обавезно у писаној форми 
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искључиво на конкурсним обрасцима који се могу преузети у Се-
кретаријату или са интернет презентације (сајта) Секретаријата. 
Образац пријаве се подноси оверен и потписан од стране овлашће-
ног лица подносиоца пријаве у затвореној коверти са назнаком:

- „Не отварати - Пријава на Конкурс за суфинансирање 
развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у АПВ - 
2017. – зоне школа’’, односно

- „Не отварати - Пријава на Конкурс за суфинансирање 
развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у АПВ - 
2017. – брзински дисплеј’’ , називом и адресом подно-
сиоца пријаве, на адресу:

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и са-
обраћај

Булевар Михајла Пупина број 16
21000 Нови Сад

Документација која се подноси на конкурс1:

1. Попуњена, потписана и печатом оверена пријава за 
учешће на конкурсу (Образац Пријаве се налази на сајту 
Секретаријата);

2. Kарта путева локалне самоуправе са означеним локација-
ма планираних радова (Л1,Л2,...) и категоријом путева на 
којима се планира инвестиција (Лок,Држ II,Држ I);

3. Фотокопија решења о пореском идентификационом броју; 
4. Овлашћење за заступање јединице локалне самоуправе 

(фотокопија картона депонованих потписа);
5. Техничка документација, на основу које се непосредно 

може приступити извођењу радова.

Под техничком документацијом се подразумева, у зависности 
од намене пријаве:

- саобраћајни пројекат или
- пројекат техничког регулисања саобраћаја (или извод из 

пројекта техничког регулисања саобраћаја) или
- техничка документација потребна за грађевинску дозво-

лу или за решење о одобрењу извођења радова.

Техничка документација мора да буде усклађена са важећим 
Законом о безбедности саобраћаја на путевима, Правилником о 
саобраћајној сигнализацији односно Законом о планирању и из-
градњи, као и другим прописима који регулишу ову област.

Техничка документација мора да се односи на конкретну ин-
вестицију која је предмет пријаве на конкурсу.

Техничка документација мора да садржи предмер и предрачун 
радова са ПДВ-ом, не старији од шест месеци.

6. Изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза 
према Секретаријату, по основу раније потписаних уго-
вора, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве 
се налази на сајту Секретаријата);

7. Изјава да се против подносиоца захтева не води кривични 
поступак (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата),

8. Изјава о досадашњем коришћењу средстава Покрајин-
ског секретаријата за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај у последње 3,5 године (образац Изјаве се налази 
на сајту Секретаријата);

9. Изјава подносиоца захтева (образац Изјаве се налази на 
сајту Секретаријата);

a) да ће се наменски и у складу са важећом законском 
регулативом (Закон о буџетском систему, Закон о јав-
ним набавкама  и др.) утрошити додељена средства;

b) да ће се Секретаријату достављати  извештаји у 
складу са уговорним обавезама;

1 Препоручује се да документација буде достављена у регистратору, на 
начин да чини целину са страницама означеним њиховим редним бројем 
и увезана на начин да се онемогући накнадно вађење и уметање листова

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

Комисија неће узимати у разматрање пријаве које се не сма-
трају уредним и то:

• неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након 
истека рока предвиђеног у конкурсу)

• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени кон-
курсом, односно оне које се не односе на конкурсом 
предвиђене намене)

• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису 
приложени сви потребни документи, пријаве које су не-
потписане, са непопуњеним рубрикама и неуписаним за-
хтеваним бројчаним вредностима, попуњене графитном 
оловком, пријаве послате факсом или електронском по-
штом (e-mail), пријаве које нису поднете на одговарајућем 
обрасцу и које садрже неразумљиве и нечитке податке).

Комисија неће узети у разматрање пријаве оних субјеката који 
су користили средства Секретаријата, а у случају истека уговоре-
ног рока нису поднели Секретаријату финансијске и друге оба-
везне извештаје о утрошку додељених средстава.  

V Одлучивање о додели средстава

Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај (у даљем тексту: Покрајински секретар) решењем образује 
посебну конкурсну комисију (у даљем тексту: Комисија). Коми-
сија врши преглед и бодовање пристиглих пријава, формира ранг 
листу на основу бодовања и саставља записник.

Покрајински секретар на основу записника и ранг листе Коми-
сије  доноси одлуку о додели средстава корисницима. Ова одлука 
је коначна и против ње се не може уложити правно средство. 

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на зва-
ничној интернет адреси Секретаријата.

VI Уговор о додели средстава

Одлуком о додели средстава утврдиће се појединачни износи 
средстава по кориснику.

Након доношења одлуке о додели средстава Покрајински се-
кретар у име Секретаријата закључује са корисником средстава 
уговор о додели средстава.

Обавезни елементи уговора су:

• подаци о кориснику средстава
• износ додељених средстава
• намена за коју се додељују средства
• период на који се закључује уговор
• обавезе корисника средстава
• извештаји који се подносе Секретаријату
• остали елементи од значаја за реализацију уговорених 

активности

VII Праћење извршавања уговора

Корисник средстава је обавезан да Секретаријату поднесе 
наративни-описни и финансијски извештај, на обрасцу и према 
упутству које се налази на интернет презентацији Секретаријата, 
са приложеном пратећом документацијом о реализацији пројекта 
и наменском и законитом утрошку средстава (у даљем тексту: Из-
вештај), најкасније у року од 15 дана од уговореног рока утврђе-
ног за реализацију пројекта, са припадајућом документацијом.

Финансијски извештај мора да садржи доказе о утрошеним 
средствима, са комплетном документацијом којом се оправдава 
наменско и законито коришћење добијених средстава, као и пре-
осталих средстава потребних  за реализацију пројекта (докумен-
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тацију о спроведеном поступку јавних набавки, изводе из Управе 
за трезор, фактуре, уговоре, и другу финансијску документацију) 
овереном од стране овлашћених лица.  

Давалац средстава задржава право да од Корисника средстава, 
према потреби, затражи додатну документацију и информације. 

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

Покрајински секретар решењем може да образује посебну ко-
мисију из редова запослених у Секретаријату за вршење монито-
ринга и непосредне контроле реализације Пројеката.

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

Корисници средстава дужни су да служби буџетске инспекције 
омогуће несметану контролу наменског и законитог коришћења 
средстава по предмету уговора.

Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да код 
свих јавних публикација и објављивања о активностима, мера-
ма и програмима који се финансирају и суфинансирају по јавном 
конкурсу наведу да је у финансирању и суфинансирању истих 
учествовала Аутономна покрајина Војводина, Покрајински се-
кретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај.

Све додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити 
у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и 
саобраћај путем електронске поште: psegs@vojvodina.gov.rs.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Ненад Грбић,с.р.

1348.

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету АП Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ”, 
бр. 69/2016, 27/17 – испр и 29/17 – ребаланс и 39/17 – ребаланс), 
у вези с Програмом заштите, уређења и коришћења пољоприв-
редног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводи-
не у 2017. години („Службени лист АПВ”, бр. 69/16, 29/17 и 41/17 
– испр.) на основу претходно прибављене сагласности Минис-
тарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-
04581/2017-14, од 05.06.2017. године, Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: 
Секретаријат) расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ПОДИЗАЊЕ НИВОА ЕФИКАСНОСТИ

ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ конкурса јесте подизање нивоа ефикасности противград-
не заштите набавком противградних ракета ради заштите 
пољопривредних усева на територији АП Војводине.

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за на-
бавку противградних ракета домаће производње. 

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу укуп-
но износе 20.000.000,00 динара.

Бесповратна средства која се додељују по конкурсу намењена 
су за набавку противградних ракета домаће производње.

Бесповратна средства по овом конкурсу утврђују се у износу до 
60% од укупних прихватљивих трошкова инвестиције.

Преостали износ средстава обезбеђује корисник средстава. 

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза 
на додату вредност (ПДВ).

Максимални износ бесповратних средстава по једној пријави 
не може прећи 1.000.000,00 динара.

3. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 
05.12.2017. године.  

4. ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право да конкуришу имају јединице локалне самоуправе (гра-
дови и општине) с територије АП Војводине.

5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. читко попуњен образац пријаве, са обавезним потписом 
и печатом подносиоца; 

2. спецификација инвестиције која треба да садржи: ос-
новне карактеристике противградних ракета, врсту, ко-
личину и процењену вредност на основу информатив-
них понуда прикупљених од потенцијалних понуђача (уз 
спецификацију достављају се и наведене информативне 
понуде);

3. изјава да нема неизмирених обавеза према Секретарија-
ту, као ни према Министарству пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, на основу раније потписаних уго-
вора;

4. извод из плана јавних набавки у коме се види да је локал-
на самоуправа предвидела у свом плану јавних набавки 
и набавку противградних ракета, односно уколико није 
– изјаву надлежног органа (коју је потписало овлашћено 
лице) о томе да ће изменити план јавних набавки; 

5. доказ да је јединица локалне самоуправе обезбедила соп-
ствена средства (извод из буџета); уколико нема наведе-
на средства, треба доставити изјаву надлежног органа 
(коју је потписало овлашћено лице) о томе да ће их обез-
бедити.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затра-
жи додатну документацију.

Подносиоци пријава чије су пријаве непотпуне биће позвани да 
их комплетирају у року од пет дана од дана пријема позива. Позив 
ће бити упућен путем електронске поште и рок за достављање 
тражене документације рачунаће се од дана слања позива. Уколи-
ко подносилац пријаве не комплетира своју пријаву у одређеном 
року, пријава ће бити одбачена као непотупна.

6. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

• приспеле пријаве разматраће комисија коју је образовао 
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство;

• неблаговремене пријаве неће бити разматране;
• коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински 

секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 
на основу предлога комисије.

• критеријуми, систем бодовања и друга питања значај-
на за реализацију овог конкурса регулисана су Правил-
ником за подизање нивоа ефикасности противградне 
заштите;       

• права и обавезе између Секретаријата и корисника сред-
става регулисаће се уговором;
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• одобрена бесповратна средства исплаћују се на следећи 
начин: 70% авансно након закључења уговора са Секре-
таријатом, а 30 % након спроведеног поступка јавне на-
бавке и након што корисник бесповратних средстава 
достави Секретаријату извештај о наменском утрошку 
средстава, који треба да садржи: 

1. документацију у вези с поступком јавне набавке (од-
лука о покретању поступка јавне набавке, решење о 
образовању комисије за јавну набавку, јавни позив 
за подношење понуда с доказом о објави на порталу 
УЈН, записник о отварању понуда, извештај о струч-
ној оцени понуда, одлуку о додели уговора, при-
мерак закљученог уговора с доказом о објави оба-
вештења о закљученом уговору);

2. копију записника о преузимању противградних ракета;
3. копију решења о стављању у промет – атест надлеж-

ног МУП-а;
4. копију документације с декларисаним карактерис-

тикама средстава на основу, које је издат атест – ре-
шење о стављању у промет;

5. оверене фотокопије рачуна и отпремнице;
6. извод из Управе за трезор о извршеном плаћању.

7. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на ад-
ресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, с на-
знакoм: „Конкурс за подизање нивоа ефикасности противградне 
заштите” или лично у Писарници покрајинских органа управе, у 
згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

8. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/487-
4430 од 10 до 14 часова.

9. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

Текст конкурса, образац пријаве и правилник могу се преузети 
са интернет адресе:

www.psp.vojvodina.gov.rs.

1349.

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

ИЗМЕНУ

Конкурса за  финансирање и суфинансирање набавке опреме 
установа основног и средњег образовања и васпитања, 

ученичког стандарда и предшколских установа на територији 
Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину  број: 128-451-

3768/2017-01, који је објављен 22.11.2017. године

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине-националне заједнице врши измену текста 
конкурса у следећем:

Део који гласи:

„Конкурс се расписује на износ средстава обезбеђених По-
крајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне по-
крајине Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ”, бр. 
69/16, 27/17 ‒ испр., 29/17 и 39/17) и то за финансирање и суфи-
нансирање набавке опреме установа основног и средњег образо-
вања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских уста-
нова на територији Аутономне покрајине Војводине у укупном 
износу од 10.100.000,00 динара, (на нивоу основног образовања 
и васпитања 4.000.000,00 динара, на нивоу средњег образовања 
и васпитања 700.000,00 динара, за установе ученичког стандар-
да 1.400.000,00 динара и за предшколске установе 4.000.000,00 
динара).”

мења се и гласи:

„Конкурс се расписује на износ средстава обезбеђених По-
крајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне по-
крајине Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ”, бр. 
69/16, 27/17 ‒ испр., 29/17 и 39/17) и то за финансирање и суфи-
нансирање набавке опреме установа основног и средњег образо-
вања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских уста-
нова на територији Аутономне покрајине Војводине у укупном 
износу од 13.880.000,00 динара, (на нивоу основног образовања 
и васпитања 7.500.000,00 динара, на нивоу средњег образовања 
и васпитања 700.000,00 динара, за установе ученичког стандар-
да 1.400.000,00 динара и за предшколске установе 4.280.000,00 
динара).”

Остали услови Конкурса остају непромењени.

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш,с.р.)
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С А Д Р Ж А Ј

ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

1309. Правилник о додели бесповратних средстава за 
подизање нивоа ефикасности противградне зашти-
те на територији Аутономне покрајине Војводине у 
2017. години; 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1310. Правилник о поступку доделе бесповратних сред-
става локалним самоуправама у Аутономној по-
крајини Војводини за суфинансирање развоја сао-
браћаја и путне инфраструктуре – зоне школе и бр-
зински дисплеји;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

1311. Измене и допуне плана поступног увођења родно од-
говорног буџетирања за кориснике буџетских сред-
става Аутономне покрајине Војводине за 2018. годи-
ну;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1312. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
директора Музеја Војводине;

1313. Решење о именовању директора Музеја Војводине;
1314. Решење о разрешењу председнице и чланова Уп-

равног одбора Геронтолошког центра у Суботици;
1315. Решење о именовању председника и чланова Уп-

равног одбора Геронтолошког центра у Суботици;
1316. Решење о разрешењу председнице и чланица Над-

зорног одбора Геронтолошког центра у Суботици;
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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

1317. Решење о именовању председнице и чланова Над-
зорног одбора Геронтолошког центра у Суботици;

1318. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Студентског центра „Суботица“ у Су-
ботици;

1319. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Студентског центра „Суботица“ у Су-
ботици;

1320. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Дома за лица ометена у менталном 
развоју „Срце у јабуци“ Јабука;

1321. Решење о именовању председнице и чланова Уп-
равног одбора Дома за лица ометена у менталном 
развоју „Срце у јабуци“ Јабука;

1322. Решење о разрешењу председника и чланова Над-
зорног одбора Дома за лица ометена у менталном 
развоју „Срце у јабуци“ Јабука;

1323. Решење о именовању председника и чланова Над-
зорног одбора Дома за лица ометена у менталном 
развоју „Срце у јабуци“ Јабука;

1324. Решење о разрешењу председнице и чланова Уп-
равног одбора Геронтолошког центра у Врбасу;

1325. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Геронтолошког центра у Врбасу;

1326. Решење о разрешењу председника и чланова Над-
зорног одбора Геронтолошког центра у Врбасу;

1327. Решење о именовању председнице и чланова Над-
зорног одбора Геронтолошког центра у Врбасу;

1328. Решење о разрешењу члана Управног одбора Опште 
болнице Врбас, Врбас;

1329. Решење о именовању члана Управног одбора Опште 
болнице Врбас, Врбас;

1330. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Специјалне болнице за неуролошка 
обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гња-
тић“, Стари Сланкамен;

1331. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Специјалне болнице за неуролошка 
обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гња-
тић“, Стари Сланкамен;

1332. Решење о разрешењу председника и чланова Над-
зорног одбора Специјалне болнице за неуролошка 
обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гња-
тић“, Стари Сланкамен;

1333. Решење о именовању председника и чланова Над-
зорног одбора Специјалне болнице за неуролошка 
обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гња-
тић“, Стари Сланкамен;

1334. Решење о именовању члана Управног одбора Завода 
за јавно здравље Панчево;

1335. Решење о разрешењу председника и чланова Над-
зорног одбора Дома за лица са оштећеним видом 
„Збрињавање“ у Панчеву;

1336. Решење о именовању председника и чланова Над-
зорног одбора Дома за лица са оштећеним видом 
„Збрињавање“ у Панчеву;

1337. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
директора Геронтолошког центра „Срем“ у Руми;

1338. Решење о именовању директора Геронтолошког цен-
тра „Срем“ у Руми;

1339. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
директорке Дома „Ветерник“ Ветерник;

1340. Решење о именовању директорке Дома „Ветерник“ 
Ветерник;

1341. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за финансије, број: 
401-130/2017-91;

1342. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 
401-130/2017-92;

1343. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве Покрајинском секретаријату за образовање, 
прописе, управу и националне мањине-националне 
заједнице, број: 401-130/2017-93;

1344. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве Покрајинском секретаријату за образовање, 
прописе, управу и националне мањине-националне 
заједнице, број: 401-130/2017-94;

1345. Решење о преносу средстава Покрајинског секрета-
ријата за финансије у текућу буџетску резерву, број: 
401-928/2017-6;

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1346. Решење о одобравању уџбеника „Географија“, уџбе-
ник за шести разред основне школе, на румунском 
језику;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1347. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава 
локалним самоуправама у Аутономној покрајини 
Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и 
путне инфраструктуре – зоне школе и брзински дис-
плеји;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

1348. Конкурс за доделу бесповратних средстава за поди-
зање нивоа ефикасности противградне заштите на 
територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. 
године;

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

1349. Измена Конкурса за финансирање и суфинансирање 
набавке опреме установа основног и средњег обра-
зовања и васпитања, ученичког стандарда и предш-
колских установа на територији Аутономне покраји-
не Војводине за 2017. годину.
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