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OPШTI DEO
803.
На основу члана 16. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ, број 37/2014,
54/2014, 37/2016 i 29/2017), доносим
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА
СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА
ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА
У 2018. ГОДИНИ

ла у 2018. години, објављен у дневном листу „Дневник“ 15.07.2018.
године, у „Службеном листу АПВ“, број 35/2018 и на интернет
страници Покрајинског секретаријата за привреду и туризам.
2. Диспозитив Одлуке објавити у „Службеном листу АПВ“.
3. Обавештење о донетој Одлуци објавити у дневном листу
„Дневник“ и на интернет страници Покрајинског секретаријата
за привреду и туризам.
Покрајински секретаријат за
привреду и туризам
БРОЈ : 144-401-1145/2018-04
ДАТУМ: 26.07.2018. године

1. Ставља се ван снаге Јавни конкурс за доделу бесповратних
средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за
финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенција-

Потпредседник Покрајинске владе
и покрајински секретар
Иван Ђоковић ,с.р.

ПОСЕБНИ ДЕО
804.

Члан 2.

На основу чл. 26. став 2, 35. и 36. став 2 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број
37/14), a у вези с чланом 14. став 1 тачка 10. Закона о ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС“, број: 111/09, 92/11 и 93/12),
Покрајинска влада, на седници одржаној 1. августа 2018. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА КООРДИНАЦИЈУ АКТИВНОСТИ
НА ИЗРАДИ ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
И ДРУГИХ НЕСРЕЋА
Члан 1.
Образује се Радна група за координацију активности на изради Процене угрожености Аутономне покрајине Војводине од
елементарних непогода и других несрећа (у даљем тексту: Радна
група), као повремено радно тело Покрајинске владе.

Радна група има председника, заменика председника и осам
чланова.
Члан 3.
За председника, заменика председника и чланове Радне групе
именују се:
1. За председника:
- Ђорђе Милићевић, потпредседник Покрајинске владе;
2. За заменика председника:
- Татјана Гашовић, секретар Покрајинске владе;
3. За чланове:
- мр Павле Почуч, заменик покрајинског секретара за
привреду и туризам;
- др Иванка Савић, заменик покрајинског секретара за
здравство;
- Љиљана Андрић, вршилац дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
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- Миливој Сувајџин, вршилац дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство
и саобраћај;
- Бранкица Табак, вршилац дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине ;
- Небојша Војновић, вршилац дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
- Нела Милишић, вршилац дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност;
- Горан ћато, вршилац дужности директора Управе за
заједничке послове покрајинских органа.

1. август 2018.

806.
На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15,106/15, 105/17
и 113/17), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над
здравственим установама које на подручју АП Војводине пружају
болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту („Службени лист АПВ”, бр. 8/02 и 11/02), 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 1. августа 2018. године,
донела је
РЕШЕЊE

Члан 4.
Задатак Радне групе је да координира активности свих учесника у поступку израде Процене угрожености Аутономне покрајине Војводине од елементарних непогода и других несрећа,
у складу са прописима.
Члан 5.
На начин рада Радне групе примењују се одредбе Пословника
о раду Покрајинске владе, којима је уређен начин рада сталних
радних тела Покрајинске владе.

I
ДР ТАТЈАНИ ВОСКРЕСЕНСКИ, докторки медицине, спец.
неуропсихијатрије ̶ неурофизиологије са епилептологијом, престаје дужност директорке Специјалне болнице за психијатријске
болести „Др Славољуб Бакаловић” Вршац, на коју је именована
Решењем Покрајинске владе број: 022-705/2014 од 23. јула 2014.
године, због истека мандата.
II

Члан 6.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Стручне, административне и оперативне послове за потребе
Радне групе обавља Секретаријат Покрајинске владе.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-676/2018
Нови Сад, 1. август 2018. године

Члан 7.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-84/2018
Нови Сад, 1. август 2018. године

807.
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

805.
На основу члана 21. ст. 1 и 3 Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. августа 2018. године, донела је

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17
и 113/17), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над
здравственим установама које на подручју АП Војводине пружају
болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту („Службени лист АПВ”, бр. 8/02 и 11/02), 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 1. августа 2018. године,
донела је
РЕШЕЊE

РЕШЕЊЕ

I

I
Пера Добројевић, дипл. инж.шумарства, разрешава се дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Војводинашуме”
Петроварадин, из реда запослених, због истека мандата.

ДР ТАТЈАНА ВОСКРЕСЕНСКИ, докторка медицине, спец. неуропсихијатрије-неурофизиологије са епилептологијом, именује
се за директора Специјалне болнице за психијатријске болести
„Др Славољуб Бакаловић” Вршац, на период од четири године.

II

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-53/2018
Нови Сад, 1. август 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

127 Број: 022-677/2018
Нови Сад, 1. август 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1. август 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

808.
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РЕШЕЊЕ
I

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 корисника
Дом за лица ометена у менталном развоју „OTTHON” у Старој
Моравици („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 1. августа 2018. године, донела је

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2018. годину, које је
усвојио Савет Покрајинског фонда за развој пољопривреде, на VII
седници одржаној 12. јула 2018. године.

РЕШЕЊE

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

II

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

БЕЛА МАЈЛАТ, дипломирани економиста из Старе Моравице,
именује се за директора Дома за лица ометена у менталном развоју „OTTHON” у Старој Моравици, на период од четири године.

127 Број: 402-46/2018
Нови Сад, 1. август 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-642/2018
Нови Сад, 1. август 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

811.
На основу члана 10. став 2 Одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ”, број
6/14) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 1. августа 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ

809.

I

На основу члана 7. став 2 Одлуке о оснивању Покрајинског
фонда за развој пољопривреде („Службени лист АПВ”, број 3/01)
и чл. 32. тачка 6, 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 1. августа 2018. године,
донела је

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2018. годину, које је усвојио Управни одбор Центра за породични смештај
и усвојење Нови Сад, на седници одржаној 16. јула 2018. године.

РЕШЕЊЕ

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

II

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Даје се сагласност на Измене и допуне Програмa рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2018. годину, које је
усвојио Савет Покрајинског фонда за развој пољопривреде, на VII
седници одржаној 12. јула 2018. године.

127 Број: 402-83/2018
Нови Сад, 1. август 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 025-9/2018
Нови Сад, 1. август 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

810.
На основу члана 7. став 2 Одлуке о оснивању Покрајинског
фонда за развој пољопривреде („Службени лист АПВ”, број 3/01)
и чл. 32. тачка 6, 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 1. августа 2018. године,
донела је

812.
На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. августа
2018. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Позоришног музеја Војводине за 2018. годину, којe је донео Управни
одбор Позоришног музеја Војводине, на 8. седници одржаној 2.
јула 2018. године.
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815.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 451-16/2018
Нови Сад, 1. август 2018. године

На основу чланa 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. августа 2018. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

813.
На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”,
број 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. августа 2018. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Позоришног
музеја Војводине за 2018. годину, које је донео Управни одбор Позоришног музеја Војводине, на 8. седници одржаној 2. јула 2018. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 451-5/2018
Нови Сад, 1. август 2018. године

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Спомен-збирке Павла Бељанског за 2018. годину, које је усвојио Управни одбор Спомен-збирке Павла Бељанског, на 8. седници одржаној 4. јула 2018. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 451-30/2018
Нови Сад, 1. август 2018. године

I

На основу чланa 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. августа 2018. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

816.
На основу члана 3. став 2 и члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију
(„Службени лист АПВ”, број: 14/09 и 39/13) и чл. 35. и 36. став 6
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. августа 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

814.

I
Даје се сагласност на Измене Финансијског плана Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за
2018. годину, које је донео Управни одбор Информативног центра
за пословну стандардизацију и сертификацију, на седници одржаној 11. јула 2018. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Спомен-збирке Павла Бељанског за 2018. годину, које је донео
Управни одбор Спомен-збирке Павла Бељанског, на 8. седници
одржаној 4. јула 2018. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-94/2018
Нови Сад, 1. август 2018. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 451-17/2018
Нови Сад, 1. август 2018. године

1. август 2018.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

817.
На основу члана 3. став 2 и члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију
(„Службени лист АПВ”, број: 14/09 и 39/13) и чл. 35. и 36. став 6
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. августа 2018. године, донела је

1. август 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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РЕШЕЊЕ

II

I

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Даје се сагласност на Измене Програма рада Информативног центра
за пословну стандардизацију и сертификацију за 2018. годину, које је
донео Управни одбор Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, на седници одржаној 11. јула 2018. године.
II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-32/2018
Нови Сад, 1. август 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

820.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 023-50/2018
Нови Сад, 1. август 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

На основу члана 11. став 2 Одлуке о оснивању Едукативног
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови
Сад („Службени лист АПВ”, број: 13/10 и 5/11) као и чл. 35. и 36.
став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. августа 2018. године, донела је

818.

РЕШЕЊЕ

На основу члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију („Службени
лист АПВ”, број: 14/09 и 39/13) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. августа 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ

I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Измене Годишњег програма
рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним
вештинама, Нови Сад за 2018. годину, које је усвојио Управни
одбор Едукативног центра за обуке у професионалним и радним
вештинама, Нови Сад, на седници одржаној 19. јула 2018. године.
II

I
Даје се сагласност на Правилник o унутрашњој организацији и
систематизацији радних места Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, број: I-О-28/2018, који је
донео директор Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, 4.јула 2018. године.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-29/2018
Нови Сад, 1. август 2018. године

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

821.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-94/2018
Нови Сад, 1. август 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

819.
На основу члана 11. став 2 Одлуке о оснивању Едукативног
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови
Сад („Службени лист АПВ”, број: 13/10 и 5/11) као и чл. 35. и 36.
став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. августа 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Измене Финансијског плана Едукативног центра за обуке у професионалним и радним
вештинама, Нови Сад за 2018. годину, које је усвојио Управни
одбор Едукативног центра за обуке у професионалним и радним
вештинама, Нови Сад, на седници одржаној 19. јула 2018. године.

На основу члана 69. ст. 2 и 4 Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16
и 113/17), члана 9. ст. 4 и 5 Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, бр. 57/2017, 17/18 и 29/18) и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
1. августа 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије,
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 08 Покрајинском секретаријату за здравство,
Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених установа,
Програмска активност 1001 Изградња и опремање здравстве-
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них установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина,
функционална класификација 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 20.000.000,00
динара (словима: двадест милиона динара и 00/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију
намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 20.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота
– увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобрног
обима расхода и издата (квоте) за оређени период, који утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама
из тачке 1. овог решења, усмериће се Клиничком центру Војводине, Нови Сад, за финансирање израде пројекта реконструкције
и адаптације објекта Поликлинике Клиничког центра Војводине,
Нови Сад.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински
секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-94/2018-47
Нови Сад, 1. август 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

822.
На основу члана 69. ст. 2 и 4 Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 и
113/17), члана 9. ст. 4 и 5 Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени
лист АПВ”, бр. 57/17, и 17/18), као и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. августа 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 07
Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама, Глави 01 Индиректни корисници
у области културе Програм 1202 Унапређење система заштите
културног наслеђа, Програмска активност 1008 Подршка раду
установа у области заштите и очувања културног наслеђа 820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, због

1. август 2018.

недовољно планираних средстава за реализацију намене из тачке
2. овог решења, износ од 1.700.000,00 динара (словима: један милион и седам стотина хиљада динара и 00/100), и то:
- 1.000.000,00 динара (словима: један милион динара и
00/100) на економској класификацији 425 Текуће поправке и одржавање, односно 4252 Текуће поправке и
одржавање опреме;
- 700.000,00 динара (словима: седам стотина хиљада динара и 00/100) на економској класификацији 512 Машине и
опрема, односно 5128 Опрема за јавну безбедност;
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за наведене износе по апропријацијама (за укупно 1.700.000,00
динара), а периодично право потрошње – квота – увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину и поступку за
измену периодичног плана извршења и одобреног обима расхода
и издатака (квоте) за одређени период, који утврђује покрајински
орган за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријација за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке
1. овог решења, усмерава се Архиву Војводине, Нови Сад, а намењено је за радове на оспособљавању постојећег система аутоматског гашења пожара, као и за радове и опрему за инсталирање
аутоматског система гашења у сервер-соби у Архиву Војводине.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат
за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног
акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-94/2018-48
Нови Сад, 1. август 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

823.
На основу члана 69. ст. 2 и 4 Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16
и 113/17), члана 9. ст. 4 и 5 Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18), као и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
1. августа 2018. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 06

1. август 2018.
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Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Програм 2003 Основно образовање, Програмска активност 1004 Подизање квалитета
основног образовања, функционална класификација 910 Предшколско и основно образовање, извор финансирања 01 00 Приходи
из буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти,
износ од 1.080.918,39 динара (словима: један милион осамдесет
хиљада деветсто осамнаест динара и 39/100), због непланираних
средстава за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 1.080.918,39 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период, који утврђује покрајински орган за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се ОШ „Ратко
Павловић Ћићко” из Раткова за измирење обавеза по судској пресуди Привредног суда у Сомбору број: П 178/17 од 26.10.2017. године и Привредног апелационог суда у Београду број: 2 Пж 317/18
од 08.03.2018. године, и то : 566.917,90 динара на име главног дуга,
408.435,49 динара на име затезне камате , а 105.565,00 динара на
име трошкова парничног поступка .
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Покрајински 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
другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-94/2018-49
Нови Сад, 1. август 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

824.
На основу члана 69. ст. 2 и 4 Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16
и 113/17), члана 9. ст. 4 и 5 Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
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бени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18), као и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
1. августа 2018. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 19
– Управи за заједничке послове покрајинских органа, Програм
0606 Подршка раду органа јавне управе, Програмска активност
1005 Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду
покрајинских органа, функционална класификација 133 Остале опште услуге, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета,
економскa класификацијa 512 Машине и опрема, 5128 Опрема за
јавну безбедност, износ од 1.000.000,00 динара (словима: један
милион динара и 00/100), због непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 1.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период, који утврђује покрајински орган за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Управу за заједничке
послове покрајинских органа, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским
класификацијама из тачке 1. овог решења, намењена су за набавку
опреме за јавну безбедност (две нове портирнице).
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Управа за заједничке послове покрајинских органа и
Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Управа за заједничке послове покрајинских органа преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом
прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-94/2018-50
Нови Сад, 1. август 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1. август 2018.

OGLASNI DEO
825.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Акционог плана политике за младе у Аутономној покрајини Војводини за период од 2015. до 2020. године („Службени лист АПВ“,
број 42/15), чл. 24. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ“, број
57/17, 17/18 и 29/18 - ребаланси) и чл. 6. - 9. Правилника о условима
и начину доделе буџетских средстава за финансирање потреба и
интереса младих на територији АП Војводине („Службени лист
АПВ“, број 3/17, 18/18 и 36/18), Покрајински секретаријат за спорт
и омладину (у даљем тексту: Секретаријат) расписује
КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА
„НОВИ САД - ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА
ЕВРОПЕ 2019 (ОПЕНС 2019)“
УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИЛАЦА
- Подносиоци предлога пројеката по овом Конкурсу могу
бити организације младих и за младе и омладински савези;
- Подносилац предлога пројекта подноси појединачни
предлог пројекта или обједињени предлог пројекта у
партнерству са другим организацијама младих и за младе, као и њиховим савезима, који се реализује у оквиру
програма „НОВИ САД 2019 – омладинска престоница
Европе“;
- Подносиоци предлога пројекта, као и организације у
партнерском односу са подносиоцем, морају имати седиште на подручју АП Војводине, као и капацитет за реализацију програма у оквиру апликације „НОВИ САД
2019 - омладинска престоница Европе“.
УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
- Предлози пројеката се подносе у форми појединачног
предлога пројекта или обједињеног пројекта подносиоца и његових партнерских организација;
- Предлог пројекта мора да буде у складу са активностима и циљевима који се односе на реализацију програма
из апликације „НОВИ САД 2019 - омладинска престоница Европе“, те да на свеобухватан начин доприноси повећању енергије, иновација и креативности младих људи,
промовисање Европе и европских вредности, промоцији различитости и људских права, повећању активног
учешћа младих и њихово све веће укључивање у процесе одлучивања, јачању омладинских организација, односно умрежавању и заједничком деловању на спровођењу
омладинских политика и побољшању положаја младих
као и младих из маргинализованих група друштва.
- Предност при одлучивању имаће они предлози пројеката у чију је реализацију укључен већи број организација
младих и за младе, као и њихових савеза.
На Конкурс, један носилац пројеката може доставити један
појединачни или један обједињени предлог пројеката. Обједињени предлози пројеката се подносе са свим појединачним пројектима организација са којима се у партнерству овај програм реализује.

У складу са Правилником Конкурсна комисија ће вршити вредновање предлога пројекта, а у случају подношења обједињеног
предлога пројекта, вредноваће и све појединачне предлоге пројеката у његовом саставу, ценећи њихову усклађеност са циљевима из
апликације „НОВИ САД 2019 – омладинска престоница Европе“.
Уколико на Конкурсу буде изабран обједињени предлог пројекта подносиоца и партнерских организација, подносилац овако
обједињеног предлога пројекта, биће изабран за организацију
која ће вршити мониторинг и евалуацију над реализациојом свих
појединачних пројеката који су саставни део његовог обједињеног предлога пројекта. Носилац обједињеног предлога пројекта
приликом подношења треба да наведе начин на који ће бити спроведен мониторинг и евалуације. Пројектни задаци са изабраном
омладинском организацијом или савезом, биће посебно дефинисани уговором.
По овом Конкурсу додељује се укупно 22.600.000,00 (двадесетдвамилионашестохиљада) динара.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ПО КОНКУРСУ
Пријаве на конкурс подносе се почев од дана објављивања Oбавештења о расписивању овог Конкурса у дневном листу „Дневник“, најкасније до 9. августа 2018. године. Оцењивање предлога
пројекта спроводиће Конкурсна комисија у року од 7 дана по завршетку конкурса.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на обрасцу који
је објављен на интернет сајту Секретаријата: www.sio.vojvodina.
gov.rs и достављају се заједно са CD-ом (који треба да садржи
скениране све документе у ПДФ формату који се достављају уз
захтев).
Пријавe се достављају у затвореној коверти са назнаком
„Пријава за Конкурс за финансирање пројекта „НОВИ САД ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ 2019 (ОПЕНС 2019)“,
поштом на адресу: Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или непосредно
на писарници покрајинских органа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се разматрати.

826.
На основу члана 3. Одлуке о додели средстава Покрајинског
секретаријата за финансије у 2018. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније
(„Службени лист АПВ“, број 5/2018 и 36/2018 ) Покрајински секретаријат за финансије расписује
ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ
У 2018. ГОДИНИ
ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ
ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

1. август 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

На основу члана 3. Одлуке о додели средстава Покрајинског
секретаријата за финансије у 2018. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније
(„Службени лист АПВ“, број: 5/2018 и 36/2018) (у даљем тексту:
Одлука), a у складу са средствима опредељеним Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ“, број: 57/2017,17/2018 и
29/2018) и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије за 2018. годину, Покрајински секретаријат за финансије (у даљем тексту: Секретаријат) додељује бесповратна средства у укупном износу 100.000.000,00 динара (словима: стомилионадинара и 00/100) за учешће у суфинансирању пројекaта на
територији Аутономне покрајине Војводине који се финансирају
из фондова Европске уније (у даљем тексту: Пројекат).
Додела средстава по Другом јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2018. години за
учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније (у даљем тексту: Јавни конкурс) вршиће се у
складу са Одлуком.
I) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Право учешћа на Јавном конкурсу има правно лице (у даљем
тексту: Субјект) чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина) под условом
да је уговорна страна на Пројекту, односно да је носилац Пројекта
или партнер на Пројекту и да није директни или индиректни корисник буџета АП Војводине.
Субјект може да конкурише искључиво за средства која му недостају за суфинансирање сопственог буџета на Пројекту, а не и
буџета других партнера на Пројекту.
Субјекту се може доделити максимално 4.000.000,00 динара по
овом јавном конкурсу. Изузетно, јединицама локалне самоуправе које су према подацима из последњег објављеног акта Владе
Републике Србије, којим се утврђује јединствена листа развијености јединица локалне самоуправе, разврстане у III и IV групу
развијености, може се доделити максимално 6.000.000,00 динара.
Субјект може да поднесе више од једне пријаве по овом јавном
конкурсу.
За индиректне кориснике буџета локалне самоуправе пријаву
подноси надлежна јединица локалне самоуправе, а износ средстава који се додељује јединици локалне самоуправе за потребе реализације пројекта индиректних корисника буџета локалне самоуправе не сабира се за одређивање максималног износа средстава
који се може доделити тој јединици локалне самопуправе.
II НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ
КОНКУРС
Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине“ и у дневним, односно недељним новинама
које покривају целу територију Аутономне покрајине Војводине,
као и на интернет страници Секретаријата.
Пријава се подноси у писменој форми и електронски.
Пријава се у писменој форми, у једном примерку, са у конкурсу назначеном документацијом доставља на адресу: Покрајински
секретаријат за финансије, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс“.
Пријава се доставља и електронски на e-mail: natasa.popovic@
vojvodina.gov.rs уз пријаву електронски се доставља и посебно назначена документација.
Рок за подношење Пријава почиње да тече наредног дана од
дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
Крајњи рок за подношење пријава je 15. октобар 2018. године.
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III) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА И ДОДЕЛА СРЕДСТАВА
Поступак Јавног конкурса спроводи Комисија коју решењем
именује руководилац Секретаријата.
Након истека рока за пријем пријава на Јавни конкурс, комисија вреднује пријаве и сачињава образложени предлог за доделу
средстава који доставља руководиоцу Секретаријата.
Вредновање поднетих пријава Комисија врши, у складу са чланом 10. Одлуке, на основу следећих критеријума:
1. значај Пројекта;
2. обезбеђеност дела средстава који је потребан за суфинансирање Пројекта;
3. степен развијености јединице локалне самоуправе на
чијој се територији Пројекат реализује;
4. континуитет у реализацији других Пројеката и
5. датум завршетка Пројекта.
Секретаријат неће доделити средства ако је:
1. пријава поднета за Пројекат који се не финансира из
фондова Европске уније;
2. пријаву поднео неовлашћени Субјект;
3. пријаву поднео Субјект који није уговорна страна на
Пројекту, односно није носилац Пројекта или партнер на
Пројекту;
4. пријаву поднео Субјект који не конкурише за средства за
суфинансирање сопственог буџета на Пројекту;
5. пријаву поднео Субјект који није испунио претходне уговорне обавезе према Секретаријату;
6. пријава неблаговремена;
7. ако пријава није поднета на конкурсном обрасцу;
8. или ако уз пријаву није приложена прописана документација.
Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по
потреби, затражи додатна појашњења и информације везано за
достављену конкурсну документацију.
Руководилац Секретаријата о додели средстава одлучује решењем.
Решење о додели средстава
коначно.

руководиоца Секретаријата је

Секретаријат са Субјектом закључује уговор о додели средстава којим се регулишу међусобна права и обавезе.
Секретаријат ће резултате Јавног конкурса објавити на својој
интернет страници.
Конкурсна документација се не враћа.
IV) ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ
Субјект на Јавни конкурс у писменој форми подноси следећу
документацију:
1. попуњен образац П1 -Пријаве на Јавни конкурс Покрајинског секретаријата за финансије у 2018. години за
учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају
из фондова Европске уније (у даљем тексту: Пријава),
потписан и оверен од стране одговорног лица Субјекта;
2. оверени превод уговора на српски језик од стране овлашћеног судског тумача, којим се доказује да је Субјект који
конкурише за средства уговорна страна на Пројекту, односно да је носилац Пројекта или партнер на Пројекту, као
и оверен превод на српски језик буџета Пројекта и извора
финансирања прихваћених од стране регулаторног тела;
3. фотокопију потврде о пореском идентификационом
броју (ПИБ-у);
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4. фотокопију акта о оснивању и фотокопију потврде о регистрацији код надлежног органа, осим за јединице локалне самоуправе или подносиоца пријаве који је индиректни корисник буџета Републике Србије;
5. фотокопију обрасца Оверени потписи лица овлашћених
за заступање – ОП образац;
6. потврду о измиреним пореским обавезама не старију од
30 дана од дана подношења Пријаве издату од надлежне
Пореске управе при Министарству финансија Републике
Србије и
7. потврду о измиреним пореским обавезама не старију од
30 дана од дана подношења Пријаве издату од надлежне
локалне пореске администрације.
Субјект на Јавни конкурс електронски подноси следећу документацију:
1. попуњен образац Пријаве који је идентичан са обрасцем
који је достављен у писменој форми ( потписан и оверен
од стране одговорног лица Субјекта) и
2. од стране регулаторног тела потписан уговор о донацији
за Пројекат.
V) КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ
Субјект подноси Пријаву на обрасцу П1.
Пријаву потписује и оверава овлашћено лице Субјекта.
Образац пријаве и Одлука могу се преузети са интернет странице Секретаријата www.psf.vojvodina.gov.rs или у просторијама
Секретаријата, на адреси Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16,
спрат III, канцеларија број 45.
VI) СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Субјект којем средства буду додељена, изузев јединице локалне
самоуправе, дужан је да најкасније до момента потписивања уговора
са Секретаријатом достави Секретаријату две бланко менице са меничним овлашћењем уписаним у регистар код Народне банке Србије.
Уколико је одобрени износ средстава већи од 650.000,00 динара, а Субјект не припада јавном сектору, односно није наведен у
акту Републике Србије којим су утврђени корисници јавних средстава, дужан је да у року од 20 дана од дана потписивања уговора
достави Секретаријату банкарску гаранцију или авалирану меницу пословне банке у вредности износа додељених средстава,
са роком важности најмање 6 месеци од рока завршетка Пројекта.
Уколико Корисник не достави средство обезбеђења у утврђеном
року, сматраће се да му средства нису додељена.
За све детаљније информације Субјекти се могу обратити лично у просторијама Секретаријата, позивом на следеће бројеве
телефона: 021/487-47-26, 021/487-43-27, као и путем електронске
поште на e-mail: miodrag.zakic@vojvodina.gov.rs и e-mail: verica.
nadjalin@vojvodina.gov.rs
ПОКРАЈИНСКА СЕКРЕТАРКА
Смиљка Јовановић,с.р.

827.
На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ“, број:
57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014‒испр., 37/2016 и 29/2017) и
члана 3. Правилника о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање
пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала у 2018.
години („Службени лист АПВ”, бр. 32/2018 од 04.07.2018. године), Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем
тексту: Секретаријат), р а с п и с у ј е

1. август 2018.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА
СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ
ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА
У 2018. ГОДИНИ
1. ЦИЉ
Циљ доделе бесповратних средстава је развој туризма на територији Аутономне покрајине Војводине, подстицањем локалних
самоуправа за побољшање и модернизацију туристичких потенцијала и унапређењe туристичке понуде АП Војводине.
2. НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства су намењена за подршку локалним самоуправама, са
територије АП Војводине за:
1. израду планске и пројектне документације (документи
просторног и урбанистичког планирања, пројектно-техничка документација, студије и документи по међународним правилима неопходни за пројекте из фондова
ЕУ и других страних донатора и сл.) од значаја за унапређење туристичке понуде локалне самоуправе;
2. израду и постављање туристичке сигнализације;
3. а) уређење грађевинског земљишта и изградњу /унапређење постојеће комуналне инфраструктуре као основе и неопходног услова за развој туристичких капацитета и садржаја (изградња приступних саобраћајница
и паркинг простора, електро-енергетска инфраструктура, системи за водоснабдевање и каналисање отпадних
вода са уређајима за пречишћавање отпадних вода,
хидротехнички објекти у складу са прописима којима се уређује пловидба, телекомуникацијски системи и
уређаји за мерење, системи за прикупљање, сортирање,
одвожење и прераду чврстог отпада и др);
б) реконструкцију, изградњу и опремање туристичке инфраструктуре и објеката од посебног значаја за функционисање и развој туризма ( визиторски центри, туристички инфо центри, културно-историјски споменици, археолошки локалитети, музеји, објекти наутичког туризма,
објекти циклотуризма, објекти за одмор и рекреацију,
локације на којима се одржавају туристичке манифестације, бине, базени, конгресне дворане, туристички кампови, видиковци, објекти уз природне атракције и др.),
као и изградњу, реконструкцију и опремање објеката са
другим туристичким наменама и садржајима;
ц) уређење земљишта намењеног општој рекреацији и
набавку пратеће опреме (ски стазе, пешачке стазе, трим
стазе, бициклистичке стазе, тренинг стазе, мобилијери,
уређење обала река и језера, панорамски путеви, пловила и др.);
д) унапређење бањског-здравственог туризма применом
термоминералне воде и пелоида у циљу унапређења
здравственог туризма на територији АП Војводине.
Средства опредељена за ове намене могу бити додељена за све
пројекте која се реализују до 30.06.2019. године.
Подносилац пријаве може поднети две пријаве на Конкурс.
3. ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право учешћа на Конкурсу имају локалне самоуправе са територије АП Војводине.
Услови за учешће на Јавном конкурсу прописани су Правилником о додели бесповратних средстава локалним самоуправама
са територије Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање
пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне
покрајине Војводине у 2018. години (у даљем тексту: Правилник).
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4. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНОС СРЕДСТАВА
ПРЕМА НАМЕНИ
Секретаријат додељује средства у укупном износу од
28.000.000,00 динара.
1) За тачку 1. Намене Средстава до 1.000.000,00 динара
2) За тачку 2. Намене Средстава до 2.000.000,00 динара
3) За тачку 3. Намене Средстава до 10.000.000,00 динара
Поменути износи су са урачунатим ПДВ-ом.
Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава.
Прихватљиви трошкови реализовани приликом спровођења
пројекта прописани су Правилником.
5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Потребна документација, критеријуми за доделу средстава, доношење одлуке и друга питања од значаја за Јавни конкурс прописани су Правилником.
6. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ
Пријаву с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнакoм на лицу коверте
„КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ
ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ”, или лично
на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске
владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
Рок за подношење пријаве је 20.08. 2018. године.
7. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ
Текст Конкурса, образац пријаве и Правилник о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање пројеката од значаја за развој
туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години могу се преузети са интернет адресе: www.spriv.vojvodina.gov.rs
8. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам путем телефона 021 4874-316 и 021
4874-669, од 10.00 до 14.00 часова.
Потпредседник Покрајинске владе
и покрајински секретар
Иван Ђоковић,с.р.

828.
На основу члана 11. раздео 13, чл. 20, 21, 22. став 4. чл. 25. и 26.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, број: 57/2017,
17/2018 и 29/2018) и члана 5. Правилникa о критеријумима за
учешће у програму подстицања сарадње научноистраживачких
организација и привреде, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
ПОДСТИЦАЊА САРАДЊЕ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
И ПРИВРЕДЕ У 2018. ГОДИНИ
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Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат) финансираће Програм
подстицања сарадње научноистраживачких организација и привреде.
У оквиру овог Програма биће финансирана сарадња привредних
друштава или јавних предузећа са акредитованом научноистраживачком организацијом (институти, факултети, универзитети и
центри изузетних вредности), која има седиште на територији АП
Војводине. Циљ Прогама јесте јачање позиције научноистраживачких организација кроз пословну сарадњу с привредом и промоција
њихових услуга и производа у условима тржишног пословања.
Овим конкурсом и финансијским планом Секретаријата предвиђено је да се издвоји укупно 25.000.000,00 динара, при чему
максимални износ за исплату од стране Секретаријата износи
3.000.000,00 динара по појединачном Уговору.
2.
Финансијске обавезе реализоваће се у складу с могућностима
буџета АП Војводине.
3.
Конкурс је отворен од датума расписивања конкурса до 30. новембра 2018. године.
4.
Пријаве за финансирање програма подстицања сaрадње научноистраживачких организација и привреде могу да подносе привредна друштва и јавна предузећа која испуњавају следеће услове:
- уколико је подносилац пријаве привредно друштво, оно
мора бити регистровано у Републици Србији у складу с
важећим Законом о привредним друштвима Републике
Србије. Уколико је подносилац пријаве јавно предузеће,
оно мора бити основано као предузеће које обавља делатност од општег интереса, а које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, у складу с важећим Законом о јавним предузећима;
- остварена нето добит у пословању у претходне две године;
- измирене доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу с прописима Републике Србије;
- да није под изреченом мером забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања јавног конкурса, односно у време подношења пријаве;
- да није у претходном поступку стечаја или ликвидације.
Пријаве и потребна документација подносе се у затвореној коверти, с назнаком „за учешће у Програму подстицања сарадње
научноистраживачких организација и привреде”, на адресу:
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Булевар Михајла Пупуна 16
21101 Нови Сад.
Образац пријаве може се преузети на интернет страници Секретаријата (http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs) и доставља се у писаној форми, у два примерка, и у електронској форми (e-mailom).
На поменутој интернет страници налази се и текст Правилника
о критеријумима за учешће у програму подстицања сарадње научноистраживачких организација и привреде.
Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу с јавним
конкурсом и Правилником о критеријумима за учешће у програму
подстицања сарадње научноистраживачких организација и привреде.
Контакт особа за додатне информације: Данијел Драгосављевић;број телефона: 021/4874074;
e-mail: danijel.dragosavljevic@vojvodina.gov.rs.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ОПШТИ ДЕО

818.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ
803.

Одлука о стављању ван снаге Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање
пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала у 2018. години

819.
820.
1979

ПОСЕБНИ ДЕО

821.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
804.

805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.

Одлука о образовању Радне групе за координацију
активности на изради процене угрожености Аутономне покрајине Војводине од елементарних непогода и других несрећа;
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈП
„Војводинашуме“ Петроварадин;
Решење о престанку дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб
Бакаловић“ Вршац;
Решење о именовању директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац;
Решење о именовању директора Дома за лица ометена у менталном развоју „OTTHON“ у Старој Моравици;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Покрајинског фонда за развој
пољопривреде за 2018. годину;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Покрајинског фонда за развој
пољопривреде за 2018. годину;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Центра за породични смештај и
усвојење Нови Сад за 2018. годину;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Позоришног музеја Војводине
за 2018. годину;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Позоришног музеја Војводине за
2018. годину;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Спомен-збирке Павла Бељанског за 2018. годину;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма рада Спомен-збирке Павла Бељанског за
2018. годину;
Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Информативног цента за пословну стандардизацију и сертификацију за 2018. годину;
Решење о давању сагласности на Измене Програма
рада Информативног цента за пословну стандардизацију и сертификацију за 2018. годину;

Редни број

822.

1979

823.

1980
1980

824.

Предмет

Решење о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију;
Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад 2018. годину;
Решење о давању сагласности на Измене Годишњег
програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад 2018. годину;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство број:
401-94/2018-47;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно
информисање и односе с верским заједницама, број:
401-94/2018-48;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање,
прописе, управу и националне мањине-националне
заједнице, број: 401-94/2018-49;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за заједничке послове покрајинских органа, број: 401-94/2018-50;

1980

ОГЛАСНИ ДЕО

1981

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И
ОМЛАДИНУ

1981
1981
1981
1981
1982

825.

1982
1982

Конкурс за финансирање пројекта „НОВИ
САД-ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ
2019 (ОПЕНС 2019);

1983

1983
1983

1984

1984
1985

1986

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
826.

Други Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за фнаннсије у 2018. години за
учешће у суфинансирању пројекта који се финансирају из фондова Европске уније;

1986

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ
827.

1982
1982

Страна

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине
за финансирање пројекта од значаја за развој туристичког потенцијала у 2018. години;

1988

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ
828.

Јавни конкурс за финансирање програма подстицања сарадње научноистраживачких организација и
привреде у 2018.години
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