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OPШTI DEO
1167.
На основу чл. 92, 93. и 94. Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, бр.
58/18 и 4/19 - Анекс), а по Захтеву Службе за управљање људским
ресурсима за тумачење спорног питања у примени члана 56. став
2. Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине, Арбитража за спорна питања у примени Колективног уговора
за органе Аутономне покрајине Војводине, на 2. седници одржаној 28. октобра 2019. године, донела је
О Д Л У К У
1. Време проведено у радном односу у Војсци Сoцијалистичке
Федеративне Републике Југославије, Савезне Републике Југославије, Државне заједнице Србије и Црне Горе и Републике Србије,
сматра се за време проведено у радном односу у државном органу
за које запослени остварује право на јубиларну награду.
2. Време проведено у радном односу у државном органу, односно органу јединице локалне самоуправе у бившим републикама
Сoцијалистичке Федеративне Републике Југославије, Савезне Републике Југославије, Државне заједнице Србије и Црне Горе и Републике Србије, а које је запослени остварио до дана отцепљења
те републике, сматра се за време проведено у радном односу за
које запослени остварује право на јубиларну награду, под условом да је нaведени стаж осигурања уписан у радну књижицу.
БРОЈ: 125-11-64/2017-01
ДАНА: 28.10.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Арбитраже за спорна питања у примени Колективног уговора за
органе Аутономне покрајине Војводине
Валентина Војиновић
Р/б

1168.
На основу члана 22. става 1. тачке 1) Закона о националним
саветима националних мањина (Службени гласник Републике
Србије, бр. 72/2009, 20/2014 - одлука УС, 55/2014 и 47/2018) и члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем
M/H/7/2018) Национални савет мађарске националне мањине (у
даљем тексту: Савет) је на својој седници одржаној 12. априла
2019. године донео следећу
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О УТВРЂИВАЊУ МАЂАРСКИХ НАЗИВА
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
Члан 1.
Савет овом одлуком мења Одлуку о утврђивању мађарских назива насељених места (донете 16. августа 2003. године под бројем
8/2003, измењене 19. јуна 2012. године под бројем H/11/2012, 5.
јуна 2013. године под бројем H/7/2013, објављене као пречишћен
текст 31. јула 2013. године под бројем H/11/2013 и измењене 9. марта 2015. године под бројем H/10/2015; Службени лист АП Војводине, бр. 32/2013 - пречишћен текст и 12/2015), и то члан 1. став 3.
ред 4. према следећем:

Назив општине на
српском језику

Назив насељеног места на
српском језику

Назив општине на
мађарском језику

Назив насељеног места на
мађарском језику

Бачка Топола

Средњи Салаш

Topolya

Középszállás
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Члан 2.

Одлука у осталим деловима остаје на снази неизмењена.

1. новембар 2019.

Деловодни број: M/H/5/2019
Суботица, 12. април 2019.

Мр Јене Хајнал,
председник Националног савета мађарске
националне мањине с. р.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана након објављивања.
Ова одлука се објављује на Званичној веб страници Савета,
у Службеном листу Аутономне Покрајине Војводина, као и у
Службеном листу Општине Бачка Топола.

ПОСЕБНИ ДЕО
1169.

РЕШЕЊЕ

На основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у складу са Закључцима број: 025-33/2015, које је донела Покрајинска
влада на седници одржаној 14. августа 2015. године, као и чланом
3. Одлуке о оснивању Фонда „Др Зоран Ђинђић“, коју је донео
Универзитет у Новом Саду, Покрајинска влада, на седници одржаној 30. октобра 2019. године, донела је

I
У Одбор за управљање Фондом „Др Зоран Ђинђић“ основаног
при Универзитету у Новом Саду, као представници Покрајинске
владе, именују се:
1. Проф. др Душица Ракић, заменица покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност, ванредни професор на Медицинском факултету
Универзитета у Новом Саду;
2. Проф. др Биљана Шкрбић, редовни професор на Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду.

РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се представници Покрајинске владе у Одбору за
управљање Фондом „Др Зоран Ђинђић“ основаног при Универзитету у Новом Саду:
1. Проф. др Сергеј Остојић, редовни професор на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом
Саду;
2. Проф. др Душица Ракић, заменица покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност, ванредни професор на Медицинском факултету
Универзитета у Новом Саду.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 025-18/2019
Нови Сад, 30. октобар 2019. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 025-17/2019
Нови Сад, 30. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1170.
На основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у складу са Закључцима број: 025-33/2015, које је донела Покрајинска
влада на седници одржаној 14. августа 2015. године, као и чланом
3. Одлуке о оснивању Фонда „Др Зоран Ђинђић“, коју је донео
Универзитет у Новом Саду, Покрајинска влада, на седници одржаној 30. октобра 2019. године, донела је

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1171.
На основу члана 15. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
(„Службени лист АПВ”, брoj: 10/02 и 1/12) и чл. 35. и 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 30. октобра 2019. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Измене и допуне Финансијског
плана Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2019.
годину, који је усвојио Управни одбор Покрајинског завода за
спорт и медицину спорта, на 41. седници, одржаној 30. септембра
2019. године.

1. новембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1174.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-16/2019
Нови Сад, 30. октобар 2019. године

На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима („Службени лист АПВ”, број: 19/06) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 30.
октобра 2019. године, донела је

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1172.
На основу члана 9. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени
лист АПВ”, број: 2/10 и 23/18), као и члана 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 30. октобра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Измене и допуне Финансијског
плана Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2019. годину, које је усвојио Управни одбор Фонда
за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима,
на 174. седници одржаној 11. октобра 2019. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2019. годину, којe је донео Управни одбор Покрајинског завода за заштиту
природе, Нови Сад, на V седници, одржаној 2. октобра 2019. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-35/2019
Нови Сад, 30. октобар 2019. године
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Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 402-37/2019
Нови Сад, 30. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1175.
На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима („Службени лист АПВ”, број: 19/06) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 30.
октобра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I

1173.
На основу члана 9. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени
лист АПВ”, број: 2/10 и 23/18), као и члана 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 30. октобра 2019. године, донела је

Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Измене Програма рада Фонда
за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за
2019. годину, које је донео Управни одбор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, на 174. седници
одржаној 11. октобра 2019. године.
II

РЕШЕЊЕ

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

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Измене и допуне Програма заштите природних добара за 2019. годину Покрајинског завода за заштиту
природе, које је донео Управни одбор Покрајинског завода за заштиту
природе, Нови Сад, на V седници одржаној 2. октобра 2019. године.

127 Број: 022-107/2019
Нови Сад, 30. октобар 2019. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-89/2019
Нови Сад, 30. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1176.
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 9. 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 30. октобра
2019. године, донела је
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1. новембар 2019.

РЕШЕЊЕ

II

I

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

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Културног центра Војводине „Милош Црњански” за 2019. годину,
које је донео Управни одбор Културног центра Војводине „Милош
Црњански”, на 30. седници одржаној 14. октобра 2019. године.
II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 451-5/2019-67+
Нови Сад, 30. октобар 2019. године+

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

1179.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 451-13/2019-94
Нови Сад, 30. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1177.
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 9. 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 30. октобра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”,
број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 8. Покрајинске скупштинске
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 30. октобра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измену и допуну Програма рада Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за
2019. годину, које је усвојио Управни одбор Народног позоришта
– Narodnog kazališta – Népszínház Суботица, на 32. седници одржаној 27. септембра 2019. године.
II

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Културног центра Војводине „Милош Црњански” за 2019. годину, које
је донео Управни одбор Културног центра Војводине „Милош
Црњански”, на 30. седници одржаној 14. октобра 2019. године.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 451-32/2019-24
Нови Сад, 30. октобар 2019. године

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-161/2019
Нови Сад, 30. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1180.
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

На основу члана 44а став 1. Закона о култури („Службени гласник РСˮ, број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и члана 32. тачка 12, чл.
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 30. октобра 2019. године, д о н е л а је

1178.

РЕШЕЊЕ

На основу члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”,
број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 8. Покрајинске скупштинске
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 30. октобра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за
2019. годину, које је донео Управни одбор Народног позоришта
– Narodnog kazališta – Népszínház Суботица, на 32. седници одржаној 27. септембра 2019. године.

I
Престаје дужност члановима Управног одбора Народне библиотеке „Јован Поповић” у Кикинди, због истека мандата:
председнику:
- Марку Марковљеву, директору Центра креативних идеја
„Creativia”;
члановима:
1. Огњену Дуки, правнику;
2. Маријани Блажић, дипломираној филолошкињи грчког
језика и књижевности;
3. Кристини Ембер, професорици разредне наставе;
4. Десанки Рељин, мастеру библиотекарства и информатике.

1. новембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
II

председнику:

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-705/2019
Нови Сад, 30. октобар 2019. године

Број 46 - Страна 2685

- Богдану Тасовцу, дипломираном економисти,
члановима:
1. Марку Ђурђулову, дипломираном економисти,
2. Ленки Витигајер, књижничару.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1181.

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

На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РСˮ, број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 18. став 2. Закона
о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник
РС”, број: 52/11), члана 42. став 1. тачка 5. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09 и 67/12 – одлука УС), као и члана 32. тачка 12, чл.
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 30. октобра 2019. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбор Народне библиотеке „Јован Поповић“ у Кикинди, на период од четири године, именују се:
председник:
- Далибор Оличков, дипломирани менаџер у пољопривреди; из реда оснивача

127 Број: 022-707/2019
Нови Сад, 30. октобар 2019. године

1183.
На основу члана 45. став 4. Закона о култури („Службени
гласник РСˮ, број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 19. став 2.
Закона о библиотечко-информационој делатности („Службени
гласник РС”, број: 52/11), члана 42. став 1. тачка 5. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/09 и 67/12 – одлука УС), као и члана
32. тачка 12, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 30. октобра 2019. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

чланови:
1.
2.
3.
4.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

I

Бојана Пењин, дипломирана биолошкиња, из реда оснивача;
Јелена Гаврилов, професорка историје, из реда оснивача;
Невенка Поповић, књижничарка, из реда запослених;
Слободан Томић, библиотекар, из реда запослених.

У Надзорни одбор Народне библиотеке „Јован Поповић” Кикинда, на период од четири године, именују се:
председник:

II

- Нино Жувела, дипломирани економиста, из реда оснивача;

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

чланови:
1. Милена Живков, мастер професорка српске књижевности и језика, из реда оснивача;
2. Дуња Бркин Трифуновић, библиотекарка, из реда запослених.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-706/2019
Нови Сад, 30. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1182.
На основу члана 48а став 1. Закона о култури („Службени гласник РСˮ, број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 19. став 2. Закона
о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник
РС”, број: 52/11), као и члана 32. тачка 12, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
30. октобра 2019. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Престаје дужност члановима Надзорног одбора Народне библиотеке „Јован Поповић” Кикинда, због истека мандата:

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-708/2019
Нови Сад, 30. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1184.
На основу чл. 125. став 3. и 133. став 4. 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 душевно оболела лица „Чуруг‟ у

Страна 2686 - Броj 46

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1. новембар 2019.

Чуругу („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 30. октобра 2019. године, донела је

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

Р Е Ш Е Њ Е

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
МИРОСЛАВУ КРЕСИЋУ, дипломираном економисти из Новог Сада, престаје дужност вршиоца дужности директора Дома
за душевно оболела лица „Чуруг‟ у Чуругу, због истека мандата.
II

II

127 Број: 022-736/2019
Нови Сад, 30. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1186.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-731/2019
Нови Сад, 30. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1185.
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 душевно оболела лица „Чуруг” у Чуругу („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
30. октобра 2019. године, донела је

На основу члана 61. ст. 12. и 13. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 2. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”, број: 60/18 и 40/19),
те у складу с чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, као
и на основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 30. октобра 2019. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
1. Део средстава, планиран Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину – од
укупно 8.500.000,00 динара (словима: осам милиона пет стотина
хиљада динара и 00/100) – према буџетским класификацијама
приказаним у следећој табели:

Р Е Ш Е Њ Е
I
МИРОСЛАВ КРЕСИЋ, дипломирани економиста из Новог
Сада, именује се за директора Дома за душевно оболела лица
„Чуруг‟ у Чуругу, на период од четири године.
Врста буџетске
класификације

Шифра и назив буџетске класификације

Износ
(у динарима)

Раздео

05 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

8.500.000,00

Глава

0502 Буџетски фонд за шуме Аутономне Покрајине Војводине

8.500.000,00

Програм

0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА

8.500.000,00

Програмска активност/
Пројекат

1001 Одрживи развој и унапређење шумарства

8.500.000,00

Функционална
класификација

422 Шумарство

8.500.000,00

Извор финансирања
Економска
класификација

01 02 Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима

8.500.000,00

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

8.500.000,00

4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

8.500.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05

8.500.000,00

1. новембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

преноси се у текућу буџетску резерву, 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 02 Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним
законима, економска класификација 499 Средства резерве, 4991
Средства резерве.
Годишњи план и периодично право потрошње апропријација
из става 1. ове тачке смањује се у оквиру Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за укупно
8.500.000,00 динара, а у истом износу увећава се апропријација
текуће буџетске резерве у оквиру Покрајинског секретаријата за
финансије, на годишњем и периодичном нивоу права потрошње.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Покрајински секретаријат за финансије.
3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-3092/2019-20
Нови Сад, 30. октобар 2019. године

Врста буџетске
класификације

Број 46 - Страна 2687

1187.
На основу члана 61. ст. 12. и 13. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 2. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”, број: 60/18 и 40/19),
те у складу с чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, као
и на основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 30. октобра 2019. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину – укупно
5.576.821,04 динара (словима: пет милиона пет стотина седамдесет шест хиљада осам стотина двадесет и један динар и 04/100)
– према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић
Шифра и назив буџетске класификације

Износ
(у динарима)

Раздео

17 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

5.576.821,04

Глава

00 00 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

5.576.821,04

Програм

1505 Регионални развој

5.576.821,04

Програмска
активност/пројекат

5023 – Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде „Народно
позориште – Народно казалиште – Nepsihazˮ у Суботици

5.576.821,04

Функционална
класификација

820 Услуге културе

Извор финансирања

13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

5.576.821,04

Економска
класификација

463 Трансфери осталим нивоима власти

5.576.821,04

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

5.576.821,04

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17
преносе се у текућу буџетску резерву, 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 13 00 Нераспоређени
вишак прихода из ранијих година – 5.576.821,04 динара, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве.
Годишњи план и периодично право потрошње апропријације
из става 1. ове тачке смањује се у оквиру Управе за капитална
улагања Аутономне покрајине Војводине за укупно 5.576.821,04
динара, а у истом износу увећава се апропријација текуће буџетске резерве у оквиру Покрајинског секретаријата за финансије, на
годишњем и периодичном нивоу права потрошње.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Упрaва за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.

5.576.821,04

3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-3092/2019-21
Нови Сад, 30. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1188.
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
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2019. годину („Службени лист АПВ”, број: 60/18 и 40/19), као и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 30. октобра 2019. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. 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 Општи приходи и примања 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 здравствених установа у
државној својини чији је оснивач АП Војводина, функционална
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту,
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економскa класификацијa 464 Дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања, 4642 Капиталне дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања, износ од 2.000.000,00 динара
(словима: два 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 2.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период који утврђује покрајински орган 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 Општој болници Суботица,
Суботица, за финансирање набавке опреме за офталмолошку амбуланту (са урачунатим ПДВ).
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”.

1. новембар 2019.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. 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 Општи приходи и примања 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 здравствених установа у
државној својини чији је оснивач АП Војводина, функционална
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту,
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економскa класификацијa 464 Дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања, 4642 Капиталне дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања, износ од 20.280.000,00 динара
(словима: двадесет милиона двеста осамдесет хиљада 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 20.280.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота
– увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период који утврђује покрајински орган 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 Институту за кардиоваскуларне болести
Војводине, Сремска Каменица, за финансирање набавке РТГ цеви за
ЦТ скенер Somatom Definition Flash, са услугом уградње.
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: 401-182/2019-122+
Нови Сад, 30. октобар 2019. године+

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-182/2019-121
Нови Сад, 30. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1189.
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2019. годину („Службени лист АПВ”, број: 60/18 и 40/19), као и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 30. октобра 2019. године, д о н о с и

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1190.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући KLETT д.о.о., Београд, издавање и употреба превода уџбеника ИСТОРИЈА, уџбеник са
одабраним историјским изворима за шести разред основне шко-

1. новембар 2019.
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ле, на мађарском језику, аутора Иване Коматина, Јелене Јеврић,
Емине Живковић, Љиљане Недовић и Радомира Ј. Поповића, писан на мађарском језику и писму, од школске 2019/2020. године.

РЕШЕЊЕ

II

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући НОВИ ЛОГОС д.о.о., Београд,
издавање и употреба превода уџбеничког комплета ТЕХНИКА
И ТЕХНОЛОГИЈА 6, који се састоји од Уџбеника, аутора Дијане Каруовић, Ивана Ђисалова, Жељка Васића и Марије Бокан са
Упутством за коришћење збирке материјала за конструкторско
моделовање, аутора Иванa Ђисаловa и Жељка Васића за шести
разред основне школе, на словачком језику, писан на словачком
језику и писму, од школске 2019/2020. године.

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице
Број: 128-61-787/2019-01
Дана: 30. 10. 2019. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály
/Михаљ Њилаш/

II
Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице

1191.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је

Број: 128-61-784/2019-01
Дана: 28. 10. 2019. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály
/Михаљ Њилаш

1193.

РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд, издавање и употреба превода другог наставног средства
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТЕМИКЕ, за пети разред основне школе, на румунском језику, аутора Владимира Мићића,
Вере Јоцковић, Ђорђа Дугошије, Вијослава Андрића, Вељка Ћировића и Саве Максимовића, писан на румунском језику и писму,
од школске 2019/2020. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице
Број: 128-61-782/2019-01
Дана: 28. 10. 2019. године

I

Покрајински секретар
Nyilas Mihály
/Михаљ Њилаш

1192.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачком предузећу ЕДУКА д.о.о., Београд, издавање и употреба превода уџбеника ИНФОРМАТИКА
И РАЧУНАРСТВО са дигиталним материјалима на ЦД-у, аутора Катарине Алексић, Катарине Вељковић, Милоша Бајчетића и
Дарка Крсмановића, за шести разред основне школе на словачком
језику, писан на словачком језику и писму, од школске 2019/2020.
године.
II
Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице
Број: 128-61-780/2019-01
Дана: 28. 10. 2019. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály
/Михаљ Њилаш
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OGLASNI DEO
1194.
На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – други
пропис, 37/2016, 29/2017 и 24/19), члана 6. став 3. Покрајинске
скупштинске одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања (,,Сл. лист АП
Војводине‘‘, бр. 54/2018), члана 4. и члана 5. став 2. Покрајинске
уредбе о поступку за доделу покрајинских признања (,,Сл. лист
АП Војводине‘‘, бр. 6/2019), Закључка Комисије за доделу награде
Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања број:
137-404-87/2019-04 од 30. октобра 2019. године, Покрајински секретаријат за спорт и омладину упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА
ЗА ДОДЕЛУ ПОКРАЈИНСКОГ ПРИЗНАЊА
У ОБЛАСТИ СПОРТА – ПРИЗНАЊЕ
,,МОМЧИЛО ТАПАВИЦА“
Покрајински секретаријат за спорт и омладину упућује јавни позив свим заинтересованим спортским организацијама (покрајински спортски савези, спортска удружења – клубови и установе
из области спорта), као и заинтересованим физичким лицима, да
предложе своје кандидате за добитника покрајинског признања у
области спорта - Признање „Момчило Тапавица“, које се додељује
најбољим спортистима или спортским организацијама за рад или
резултате изузетне вредности, којима су дали значајан допринос
афирмацији, развоју и унапређењу спорта у 2018. години.
Право на покрајинско признање има физичко лице (спортиста/
спортисткиња) или правно лице (спортска организација) са пребивалиштем, односно седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине.
Предлог се доставља у писаној форми са подацима о предлагачу и кандидату, са образложењем предлога и доказима о резултатима његовог рада постигнутим у 2018. години.
Уз предлог, доставља се и одговарајућа документација, која
се после одлучивања о додели покрајинског признања не враћа
предлагачу.
Одлуку о додели покрајинског признања доноси Комисија за
доделу Покрајинске награде и покрајинских признања.
Подносиоци предлога обавезно достављају следећу ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
1. формулар – предлог за доделу покрајинског признања у
области спорта – Признање „Момчило Тапавица“, преузима се са сајта www.sio.vojvodina.gov.rs ;
2. доказ да је кандидат са пребивалиштем, односно седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине;
3. фотокопију потврде о пореском идентификационом
броју – ПИБ-у – за правна лица;
4. доказ о изузетном доприносу или постигнутим резултатима у области спорта у 2018. години;
5. кратка спортска биографија за предложено физичко лице
односно подаци о раду и спортским резултатима за предложено правно лице

Рок и начин достављања предлога: Јавни Позив за подношење
предлога за доделу покрајинског признања у области спорта –
Признање ,,Момчило Тапавица“ траје до 10. новембра 2019. године. Предлози се достављају поштом - препоручено са назнаком
„Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског
признања у области спорта – Признање ,,Момчило Тапавица“,
Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Булевар Михајла
Пупина 16, 21000 Нови Сад.
Покрајинско признање у области спорта - Признање ,,Момчило
Тапавица“ додељује се 25. новембра 2019. године.
Покрајинско признање додељује се у виду дипломе и у новчаном нето износу од 100.000,00 динара са припадајућим порезима
и доприносима.
НАПОМЕНА: Предлози који су поднети у јавном позиву
објављеном дана 5. септембра 2019. године, узимају се у разматрање приликом доношења јединствене одлуке Комисије о додели покрајинског признања и није их потребно поново достављати.
Покрајински секретар
Владимир Батез

1195.
На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – други
пропис, 37/2016, 29/2017 и 24/19), члана 6. став 3. Покрајинске
скупштинске одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања (,,Сл. Лист АП
Војводине‘‘, бр. 54/2018), члана 4. и члана 5. став 2. Покрајинске
уредбе о поступку за доделу покрајинских признања (,,Сл. Лист
АП Војводине‘‘, бр. 6/2019), Закључка Комисије за доделу награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања
број: 137-404-87/2019-04 од 30. октобра 2019. године, Покрајински
секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА
ЗА ДОДЕЛУ ПОКРАЈИНСКОГ ПРИЗНАЊА
У ОБЛАСТИ ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА
– ПРИЗНАЊЕ ,,ЉУДЕВИТ МИЧАТЕК‘‘
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице упућује јавни позив
свим заинтересованим правним и физичким лицима са седиштем
на територији Аутономне покрајине Војводине, за ангажовање и
постигнуте резултате у области заштите људских и мањинских
права, унапређења толеранције, једнакости и равноправности Признање ,,ЉУДЕВИТ МИЧАТЕК“, које се додељује за резултате
постигнуте у 2018. години.
Право предлагања кандидата за доделу покрајинског признања
у области људских и мањинских права имају правна и физичка
лица.
Право на покрајинско признање има физичко или правно лице
са пребивалиштем, односно седиштем на територији Аутономне
покрајине Војводине.
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Предлог се доставља у писаној форми са образложењем, подацима о кандидату и резултатима његовог рада постигнутим у
2018. години.
Уз предлог, доставља се и одговарајућа документација, која
се после одлучивања о додели покрајинског признања не враћа
предлагачу.
Одлуку о додели покрајинског признања доноси Комисија за
доделу Покрајинске награде и покрајинских признања.
Подносиоци предлога обавезно достављају следећу ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
1. формулар – предлог за доделу покрајинског признања у
области људских и мањинских права – Признање ,,ЉУДЕВИТ МИЧАТЕК“, које се додељује за изузетне резултате постигнуте у области људских и мањинских права преузима се са сајта www.puma.vojvodina.gov.rs,
2. фотокопија личне карте, односно очитана лична карта за
кандидата које је физичко лице, односно извод из одговарајућег регистра за правно лице, као доказ да је кандидат са пребивалиштем, односно седиштем на територији
Аутономне покрајине Војводине;
3. фотокопију потврде о пореском идентификационом
броју – ПИБ-у – за правна лица;
4. доказ о постигнутим резултатима у области људских и
мањинских права у 2018. години;
5. професионална биографија
6. фотокопије НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ награда и признања.
Рок и начин достављања предлога: Јавни Позив за подношење
предлога за доделу покрајинског признања у области људских и
мањинских права – Признање ,,Људевит Мичатек‘‘ траје до 10.
новембра 2019. године. Предлози се достављају поштом препоручено са назнаком „Јавни позив за подношење предлога за доделу
покрајинског признања у области људских и мањинских права –
Признање ,,Људевит Мичатек”, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.
Покрајинско признање у области људских и мањинских права
- Признање ,,Људевит Мичатек” додељује се 10. децембра 2019.
године.
Покрајинско признање додељује се у виду дипломе и у новчаном нето износу од 100.000,00 динара са припадајућим порезима
и доприносима.
НАПОМЕНА: Предлози који су поднети у јавном позиву
објављеном дана 5. септембра 2019. године узимају се уразматрање прилоком доношења јединствене одлуке Комисије о додели покрајинског признања и није их потребно поново достављати.
Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице преко телефона 021/487-4905, или путем
електронске поште: erih.sedlar@vojvodina.gov.rs
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály
(Михаљ Њилаш)

1196.
На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – други
пропис, 37/2016, 29/2017 и 24/19), члана 6. став 3. Покрајинске
скупштинске одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања (,,Сл. лист АП
Војводине‘‘, бр. 54/2018), члана 4. и члана 5. став 2. Покрајинске
уредбе о поступку за доделу покрајинских признања (,,Сл. Лист
АП Војводине‘‘, бр. 6/2019), Закључка Комисије за доделу награде
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Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања број:
137-404-87/2019-04 од 30. октобра 2019. године, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА
ЗА ДОДЕЛУ ПОКРАЈИНСКОГ ПРИЗНАЊА
У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА – ПРИЗНАЊЕ
,,ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ‘‘
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице упућује јавни позив свим заинтересованим предшколским установама, основним
и средњим школама, васпитачима у предшколским установама,
наставницима у основним и средњим школама и педагозима и
психолозима у овим установама са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, да се пријаве за Признање ,,ЂОРЂЕ
НАТОШЕВИЋ“, које се додељује за изузетне резултате постигнуте у 2018. години у васпитно-образовном раду.
Право предлагања кандидата за доделу покрајинског признања
у области образовања имају правна и физичка лица.
Право на покрајинско признање има физичко или правно лице
са пребивалиштем, односно седиштем на територији Аутономне
покрајине Војводине.
Предлог се доставља у писаној форми са образложењем, подацима о кандидату и резултатима његовог рада постигнутим у
2018. години.
Уз предлог, доставља се и одговарајућа документација, која се после одлучивања о додели покрајинског признања не враћа предлагачу.
Одлуку о додели покрајинског признања доноси Комисија за доделу
награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања.
Подносиоци предлога обавезно достављају следећу ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
1. Формулар – предлог за доделу покрајинског признања
у области образовања – Признање ,,ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“, које се додељује за изузетне резултате постигнуте
у васпитно-образовном раду - преузима се са сајта www.
puma.vojvodina.gov.rs
2. фотокопију личне карте, односно очитану личну карту за
кандидата који је физичко лице, односно извод из одговарајућег регистра за правно лице, као доказ да је кандидат
са пребивалиштем, односно седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине,
3. фотокопију потврде о пореском идентификационом
броју – ПИБ-у – за правна лица,
4. доказ о постигнутим резултатима у области образовања
у 2018. години,
5. професионалну биографију и
6. фотокопије НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ награда и признања.
Рок и начин достављања предлога: Јавни Позив за подношење
предлога за доделу покрајинског признања у области образовања
– Признање ,, Ђорђе Натошевић‘‘ траје до 10. новембра 2019. године. Предлози се достављају поштом препоручено са назнаком
„Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области образовања – Признање ,,Ђорђе Натошевић‘”,
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.
Покрајинско признање у области образовања - Признање
,,Ђорђе Натошевић‘” додељује се 25. новембра 2019. године.
Покрајинско признање додељује се у виду дипломе и у новчаном нето износу од 100.000,00 динара са припадајућим порезима
и доприносима.
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НАПОМЕНА: Предлози који су поднети у јавном позиву
објављеном дана 5. септембра 2019. године узимају се у разматрање приликом доношења јединствене одлуке Комисије за доделу награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских
признања и није их потребно поново достављати.
Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице преко телефона 021/487-4035, 021/487-4330
или путем електронске поште: vojin.jovancevic@vojvodina.gov.rs
или gorana.kukobat@vojvodina.gov.rs
Покрајински секретар
Nyilas Mihály
(Михаљ Њилаш)

1197.
На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ“, број: 60/2018
и 40/2019-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 удружењима грађана за финансирање пројеката од
значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине
Војводине у 2019. години – манифестације („Службени лист АПВ”,
бр. 08/2019 од 13.02.2019. године), Покрајински секретаријат за
привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА
РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У 2019. ГОДИНИ – МЕЂУНАРОДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
БРОЈ: 144-401-922-2/2019-04
1. ЦИЉ
Циљ Конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима
грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2019. години – међународне манифестације (у даљем тексту: Конкурс) је подстицањe рада удружења
грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, која се баве
унапређењем туристичке понуде Аутономне покрајине Војводине
кроз организовање туристичко-привредне манифестације од међународног значаја (у даљем тексту: Манифестација).
2. НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства су намењена за организовање Манифестације.
Средства опредељена за ове намене могу бити додељена за
Манифестацију која се одржава/ла у периоду од 01.12.2018. до
30.11.2019. године.
Подносилац пријаве може да поднесе само једну пријаву.
3. ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана и друге
непрофитне институције са седиштем на територији Аутономне
покрајине Војводине, уписанe у регистар Агенције за привредне
регистре најкасније 60 дана пре дана објављивања Конкурса са
активним статусом, које својим програмима афирмишу и подстичу циљеве Конкурса (у даљем тексту: Подносилац пријаве).
Поред Услова за учешће на Конкурсу, који су прописани чланом 6. Правилника о додели бесповратних средстава удружењима
грађана сa територије Аутономне покрајине Војводине, за финан-
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сирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала
Аутономне покрајине Војводине у 2019. години (у даљем тексту:
Правилник), додатни услови су:
• да се Манифестација одржава на територији АП Војводине;
• да је Манифестација међународног карактера;
• да Подносилац пријаве у активности пројекта укључује
више домаћих и међународних институција или привредних друштава, односно међународних учесника и
партнера.
4. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНОС СРЕДСТАВА
ПРЕМА НАМЕНИ
Секретаријат додељује средства у укупном износу од
42.200.000,00 динара.
Износ средстава према намени утврђује се у висини до 80%
прихватљивих трошкова и то:
1) За организовање Манифестације међународног карактера која окупља више од 150.000 посетилаца из земље
и иностранства по Манифестацији на годишњем нивоу, која се у континуитету одржава најмање 15 година, чији се програм Манифестације одржава најмање 4
дана и да је Манифестација носилац знака „Најбоље из
Војводине“ - од најмање 25.000.000,00 динара до највише 30.000.000,00 динара;
2) За организовање Манифестације међународног карактера која окупља више од 30.000 посетилаца из земље
и иностранства по Манифестацији на годишњем нивоу,
која се у континуитету одржава најмање 10 година и чији
се програм Манифестације одржава најмање 4 дана - од
најмање 1.000.000,00 динара до највише 2.000.000,00
динара;
3) За организовање Манифестације међународног карактера која не припада групи из тачкe 1. и 2.- од најмање
500.000,00 динара до највише 1.500.000,00 динара.
Наведени износи су са урачунатим ПДВ-ом.
Исплата средстава се врши по принципу рефундације након
правдања прихватљивих трошкова реализованих приликом спровођења пројекта прописаних Правилником.
Бесповратна средства неће бити одобрена за Манифестације за
које се утврди да су субвенционисана од стране Секретаријата
по другом Конкурсу у текућој години.
Износ одобрених Средстава може бити мањи од износа тражених Средстава.
У случају када је износ одобрених средстава мањи од износа
тражених средстава, Подносилац пријаве коме су одобрена средства не може извршити ревизију буџета пројекта.
Поред прихватљивих трошкова који су прописани чланом 4.
Правилника додатне врсте прихватљивих трошкова су:
Хонорари за учеснике у програму1 Манифестације - прихвата
се највише до 50% од укупних прихватљивих трошкова организације Манифестацијe.
5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Потребна документација, критеријуми за доделу средстава, доношење одлуке и друга питања од значаја за Kонкурс прописани
су Правилником.

1 Под учесником програма Манифестације не сматра се ангажаванo
лицe на организацији Манифестације

1. новембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

предузећима односно са међународним учесницима и
партнерима приликом реализације Пројекта/Манифестације са којом се аплицира;
• Изјаву под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу Подносиоца пријаве о учешћу у организацији најмање 5 догађаја међународног карактера;
• Доказ о поседовању сертификата носиоца знака
„Најбоље из Војводине“, из тачке 4. став 2. под 1).

Поред потребне документације за организовање Манифестације наведене у члану 7. Правилника, Подносилац пријаве подноси и следећу документацију:
• Изјаву под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу Подносиоца пријаве да је Манифестација
међународног карактера;
• Изјаву под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу Подносиоца пријаве о оствареном промету на пословном рачуну у последњих 12 месеци до дана
подношења пријаве;
• Изјаву под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу Подносиоца пријаве о сарадњи са
домаћим и међународним институцијама, регијама или
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Поред критеријума за организовање туристичко-привредних
манифестација наведених у члану 9. Правилника, додатни критеријуми су:

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ

БОД
да

не

1. Подносилац пријаве у периоду од 12 месеци до дана подношења пријаве на Конкурс има исти или већи промет
средстава преко пословног рачуна у односу на вредност пројекта у пријавном обрасцу.

15

0

2. Подносилац пријаве има искуство од минимум 5 година рада на сличним пројектима или да има реализовано више
од 5 догађаја од међународног значаја

15

0

6. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ
Пријаву с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар
Михајла Пупина 16, 21 000 Нови Сад, са назнакoм на лицу коверте ‚‘НЕ ОТВАРАТИ – ЈАВНИ КОНКУРС За доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне
покрајине Војводине за финансирање пројеката ОД ЗНАЧАЈА
ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ у 2019. години – међународне МАНИФЕСТАЦИЈЕ‘‘, или лично на писарницу покрајинских органа
управе у згради Покрајинске владе.
Рок за подношење пријаве је 12.11. 2019. године.

валиштем, односно седиштем на територији Аутономне покрајине
Војводине, за значајна остварења у области привреде као кандидата за доделу покрајинског признања у области привреде - Признање ,,Лазар Дунђерски‘‘, које се додељује за дугогодишњи рад
у привреди и изузетне резултате у свим областима привређивања,
као и за допринос у остваривању економског развоја Аутономне покрајине Војводине, за резултате постигнуте у 2018. години.
Право предлагања кандидата за доделу покрајинског признања
у области привреде имају правна и физичка лица.
Право на покрајинско признање има физичко или правно лице
са пребивалиштем, односно седиштем на територији Аутономне
покрајине Војводине.

7. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

Предлог се доставља у писаној форми са образложењем, подацима
о кандидату и резултатима његовог рада постигнутим у 2018. години.

Текст Конкурса, образац пријаве, обрасце изјава и Правилник
могу се преузети са интернет адресе: www.spriv.vojvodina.gov.rs

Уз предлог, доставља се и одговарајућа документација, која
се после одлучивања о додели покрајинског признања не враћа
предлагачу.

8. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам путем телефона 021/487 4172, сваког
радног дана, од 10.00 до 14.00 часова.

1198.
На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – други
пропис, 37/2016, 29/2017 и 24/19), члана 5. став 1. тачка 5 и члана
6. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања
(,,Сл. лист АП Војводине‘‘, бр. 54/2018), члана 4. и члана 5. став 2.
Покрајинске уредбе о поступку за доделу покрајинских признања
(,,Сл. лист АП Војводине‘‘, бр. 6/2019), Закључка Комисије за доделу награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских
признања број: 137-404-87/2019-04 од 30. октобра 2019. године,
Покрајински секретаријат за привреду и туризам упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ
ПОКРАЈИНСКОГ ПРИЗНАЊА У ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ
– ПРИЗНАЊЕ ,,ЛАЗАР ДУНЂЕРСКИ‘‘
Покрајински секретаријат за привреду и туризам упућује јавни
позив свим заинтересованим правним и физичким лицима из области привреде да предложе физичко или правно лице са преби-

Одлуку о додели покрајинског признања доноси Комисија за
доделу Покрајинске награде и покрајинских признања.
Подносиоци предлога обавезно достављају следећу ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
1. формулар – предлог за доделу покрајинског признања у
области привреде – Признање ,,Лазар Дунђерски‘‘, које
се додељује за дугогодишњи рад у привреди и изузетне резултате у свим областима привређивања, као и за
допринос у остваривању економског развоја Аутономне
покрајине Војводине - преузима се са сајта www.spriv.
vojvodina.gov.rs
2. фотокопија личне карте, односно очитана лична карта за
кандидата које је физичко лице, односно извод из одговарајућег регистра за правно лице, као доказ да је кандидат са пребивалиштем, односно седиштем на територији
Аутономне покрајине Војводине;
3. фотокопију потврде о пореском идентификационом
броју – ПИБ-у – за правна лица;
4. доказ о постигнутим резултатима у области привреде у
2018. години;
5. професионална биографија
6. фотокопије НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ награда и признања.
Рок и начин достављања предлога: Јавни Позив за подношење
предлога за доделу покрајинског признања у области привреде – Признање ,,Лазар Дунђерски‘‘ траје до 10. новембра 2019. године. Пред-
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лози се достављају поштом препоручено са назнаком „Јавни позив
за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области
привреде – Признање ,,Лазар Дунђерски”, Покрајински секретаријат
за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.
Покрајинско признање у области привреде - Признање ,,Лазар
Дунђерски” додељује се 25. новембра 2019. године.

1. новембар 2019.

(б) која ће бити купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости најкасније до 20. децембра 2019. године.
ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Покрајинско признање додељује се у виду дипломе и у новчаном нето износу од 100.000,00 динара са припадајућим порезима
и доприносима.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва и
предузетници са седиштем или регистрованим огранком на територији Аутономне покрајине Војводине, који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту АПР) најкасније до 31. децембра 2018. године (имају активан статус) и то:

НАПОМЕНА: Предлози који су поднети током Јавног позива
за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области привреде – Признање ,,Лазар Дунђерски‘‘ који је објављен
24.09.2019. године а трајао до 07.10.2019. године узимају се у разматрање приликом доношења јединствене одлуке Комисије за
доделу награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских
признања и није их потребно поново подносити.

1. привредна друштва (у којима жена има најмање 51%
власничког удела и у коме обавља руководећу функцију
(кумулативно)), која су према финансијским извештајима за 2018. годину, разврстана на микро или мала правна
лица и
2. предузетници (жене – предузетнице које лично управљају пословањем (кумулативно)).

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам преко телефона 021/487-4854, или
путем електронске поште: marko.skripac@vojvodina.gov.rs

Услови за учешће и други елементи Јавног конкурса прописани су Правилником о додели бесповратних средстава женском
предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу
иновирања и дигитализовања процеса производње и операција
у домену маркетинга и трговине у 2019. години (у даљем тексту:
Правилник).

ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Иван Ђоковић

1199.

ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНОС СРЕДСТАВА
ПРЕМА НАМЕНИ

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ“, број:
60/2018 и 40/2019 - ребаланс), члана 43. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, брoј: 37/2014,
54/2014, 37/2016, 29/2017 и 24/2019) и члана 6. Правилника о додели
бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2019. години
(„Службени лист АПВ”, бр. 44/2019), Покрајински секретаријат за
привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат) р а с п и с у ј е

Секретаријат додељује средства у укупном износу од
25.000.000,00 динара.

ЈАВНИ КОНКУРС
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ
МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ,
СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА
И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ
И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА
И ТРГОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ
БРОЈ: 144-401-5879/2019-02
ЦИЉ
Циљ доделе бесповратних средстава јe подршка женском предузетништву као битног сегмента развоја укупнe привреде и предузетништва у АП Војводини.
Под женским предузетништвом подразумева се предузетница или привредно друштво чији је власник жена са најмање 51%
удела у истом и у којем је жена одговорно лице за пословање и
управљање (директор).
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена
су за субвенционисање издатака за набавку машина/опреме или
рачунарске опреме или софтвера или услуге у 2019. години и то:
(а) која су купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно)
у целости у периоду од 1. маја 2019. године до 26. октобра 2019. године, или

Висина одобрених средстава утврђује се:
- за предмет набавке из НАМЕНЕ СРЕДСТАВА под (а)
– на основу достављеног рачуна-отпремнице или уговора-отпремнице са добављачем/продавцем и извода рачуна из банке о плаћању истог, или
- за предмет набавке из НАМЕНЕ СРЕДСТАВА под (б) –
на основу приложеног предрачуна или понуде или (пред)
уговора са добављачем/продавцем.
Бесповратна средства се одобравају у висини до 90% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ и без зависних трошкова набавке, услуга инсталације, обуке за коришћење и сл.
Износ одобрених средстава, уз услов из претходног става,
може бити најмање 50.000,00 динара, док се највиши износ утврђује сходно предмету набавке и то:
А) Машине/опрема – до највише 400.000,00 динара;
Б) Преносиви или десктоп или таблет рачунар – до највише
80.000,00 динара;
В) Паметни телефон – до највише 70.000,00 динара;
Г) Софтвер – до највише 150.000,00 динара;
Д) Услуга дигитализације – до највише 150.000,00 динара.
Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава.
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.
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Текст Конкурса, образац пријаве и Правилник о додели
бесповратних средстава могу се преузети са интернет адресе:
www.spriv.vojvodina.gov.rs.

1. новембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Пријава на Јавни конкурс (попуњен образац пријаве са припадајућом документацијом) доставвља се у затвореној коверти
на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнакoм на лицу
коверте „НЕ ОТВАРАТИ – пријава на јавни КОНКУРС за ДОДЕЛу БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ
МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА
ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА
ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ“, поштом или личнопредајом писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9.00 до 14.00 часова.
Рок за подношење пријава je 12. новембар 2019. године.
КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам путем телефона број 021/487 4306
сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова.

1200.
На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ“, број: 60/2018
и 40/2019-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 удружењима грађана за финансирање пројеката од
значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине
Војводине у 2019. години – манифестације („Службени лист АПВ”,
бр. 08/2019 од 13.02.2019. године), Покрајински секретаријат за
привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), објављује
ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ,
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ
ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА
АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
– МЕЂУНАРОДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Члан 1.
У Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине,
за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години – међународне манифестације, број: 144-401-922-2/2019-04, објављеним на сајту Секретаријата, дневном листу „Дневник“ 26.10.2019. године, тачка
4.ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНОС ПРЕМА НАМЕНИ, став 2. тачка 2) и 3), мењају се и гласе:
„2) За организовање Манифестације међународног карактера
која окупља више од 30.000 посетилаца из земље и иностранства
по Манифестацији на годишњем нивоу, која се у континуитету
одржава најмање 10 година и чији се програм Манифестације
одржава најмање 4 дана - од најмање 1.000.000,00 динара до највише 2.500.000,00 динара;“
„ 3) За организовање Манифестације међународног карактера
која не припада групи из тачкe 1.) и 2).- од најмање 500.000,00
динара до највише 2.200.000,00 динара“.
Члан 2.
У осталом делу Јавни конкурс остаје непромењен.
Потпредседник Покрајинске владе и
покрајински секретар
Иван Ђоковић,с.р.
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1201.
На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – други пропис,
37/2016, 29/2017 и 24/19), члана 6. став 3. Покрајинске скупштинске
одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине
и покрајинских признања (,,Сл. Лист АП Војводине‘‘, бр. 54/2018),
члана 4. и члана 5. став 2. Покрајинске уредбе о поступку за доделу покрајинских признања (,,Сл. Лист АП Војводине‘‘, бр. 6/2019),
Закључка Комисије за доделу награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања број: 137-404-87/2019-04 од 30. октобра 2019. године, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА
ЗА ДОДЕЛУ ПОКРАЈИНСКОГ ПРИЗНАЊА
У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
– ПРИЗНАЊЕ ,,ФЕРЕНЦ ФЕХЕР‘‘
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама упућује јавни позив свим заинтересованим
удружењима у области културе, установама културе, националним
саветима националних мањина, другим правним и физичким лицима
да предложе физичко или правно лице са пребивалиштем, односно
седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, за значајна
остварења у области културе за доделу покрајинског признања у области културе - Признање ,,Ференц Фехер‘‘, које се додељује за посебан допринос развоју културе за резултате постигнуте у 2018. години.
Право предлагања кандидата за доделу покрајинског признања
у области културе имају правна и физичка лица.
Право на покрајинско признање има физичко или правно лице
са пребивалиштем, односно седиштем на територији Аутономне
покрајине Војводине.
Предлог се доставља у писаној форми са образложењем, подацима о кандидату и резултатима његовог рада постигнутим у
2018. години.
Уз предлог, доставља се и одговарајућа документација, која се после одлучивања о додели покрајинског признања не враћа предлагачу.
Одлуку о додели покрајинског признања доноси Комисија за
доделу Покрајинске награде и покрајинских признања.
Подносиоци предлога обавезно достављају следећу ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
1. формулар – предлог за доделу покрајинског признања у
области културе – Признање ,,Ференц Фехер‘‘, које се додељује за посебан допринос за развој културе - преузима
се са сајта www.kultura.vojvodina.gov.rs
2. фотокопија личне карте, односно очитана лична карта за
кандидата које је физичко лице, односно извод из одговарајућег регистра за правно лице, као доказ да је кандидат са пребивалиштем, односно седиштем на територији
Аутономне покрајине Војводине;
3. фотокопију потврде о пореском идентификационом
броју – ПИБ-у – за правна лица;
4. доказ о постигнутим резултатима у области културе у
2018. години;
5. професионална биографија
6. фотокопије НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ награда и признања.
Рок и начин достављања предлога: Јавни Позив за подношење
предлога за доделу покрајинског признања у области културе –
Признање ,,Ференц Фехер‘‘ траје до 10. новембра 2019. године.
Предлози се достављају поштом препоручено са назнаком „Јавни
позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања
у области културе – Признање ,,Ференц Фехер”, Покрајински
секретаријат за културу, јавно информисање о односе с верским
заједницама, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.
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Покрајинско признање у области културе - Признање ,,Ференц
Фехер” додељује се 25. новембра 2019. године.
Покрајинско признање додељује се у виду дипломе и у новчаном нето износу од 100.000,00 динара са припадајућим порезима
и доприносима.

1. новембар 2019.

На конкурсу, под наведеним условима, могу да учествују и
подносиоци пријаве из Републике Србије, чије је седиште ван
територије АП Војводине, уколико испуњавају бар један од критеријума:

НАПОМЕНА: Предлози који су поднети у јавном позиву
објављеном дана 5. септембра 2019. године узимају се уразматрање прилоком доношења јединствене одлуке Комисије о додели покрајинског признања и није их потребно поново достављати.

- да су идеја, тема и садржај филма или серијала у вези с
културним простором АП Војводине;
- да значајан део чланова филмске екипе чине аутори и/
или филмски радници с територије АП Војводине;
- да ће филм или серијал у целости или делом бити
снимљен на територији АП Војводине.

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање о односе с верским заједницама преко телефона 021/487-4438, или путем електронске поште: dragan.traparic@vojvodina.gov.rs

Пријавa се подноси на обрасцу Пријава – Конкурс за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог
аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2019. години.
Контакт за додатне информације:

Покрајински секретар
Драгана Милошевић, с.р.

1202.
На основу члана 76. Зaкона о култури („Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), чл. 41. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник
РС”, бр. 99/09 и 67/12 – Oдлука УС), чл. 19. тачка 1. Закона о кинематографији („Сл. гласник РС”, бр. 99/11, 2/12 – испр. и 46/14 – Одлука
УС), чл. 87. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл.
гласник РС”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), чл. 11. и
12. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Сл. лист АП Војводине”, бр. 60/18
и 40/19 - ребаланс), чл. 15. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АП Војводине”, бр. 37/14,
54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17 и 24/19), а у складу са Уредбом о
критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури
који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије,
аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл.
гласник РС”, бр. 105/16 и 112/17), Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
РАСПИСУЈЕ
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈАКАТА
ИЗ ОБЛАСТИ ФИЛМСКЕ УМЕТНОСТИ
И ОСТАЛОГ АУДИО-ВИЗУЕЛНОГ СТВАРАЛАШТВА
У АП ВОЈВОДИНИ
У 2019. ГОДИНИ
Предмет конкурса јесте подршка пројектима на територији АП
Војводине у области филмске уметности и осталог аудио-визуелног
стваралаштва и то: производња домаћих играних и документарних
филмова и серијала, као и комбинација ових филмских родова.
I РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама (у даљем тексту: Секретаријат) суфинансираће у 2019. години производњу играних и документарних
филмова и серијала, као и комбинацијa ових филмских родова, у
укупном износу од 40.000.000,00 динара (словима: четрдесет милиона динара и 00/100).
II ОПШТИ УСЛОВИ KОНКУРСА
Право учешћа на конкурсу имају:
- привредна друштва и предузетници, чије је седиште на
територији АП Војводине, регистровани за производњу
кинематографских дела и аудио-визуелних производа
(шифра делатности: 5911) и
- удружења у култури, чије је седиште на територији АП
Војводине.

Наташа
Матијевић

021/487
4714

natasa.matijevic@vojvodina.
gov.rs

Образац пријаве се може преузети на званичној интернет
страници Секретаријата: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs или
у просторијама Секретаријата (адреса: Булевар Михајла Пупина
број 16, Нови Сад).
Уз пријаву се обавезно подносе сви прилози који су у њој наведени. За тачност података унетих у пријаву кривично и материјално одговара подносилац пријаве.
Рок за подношење пријаве на конкурс јесте 30 дана од дана
објављивања у дневном листу „Дневник”.
Пријаве се подносе у једном (1) потписаном и овереном примерку, лично – предајом писарници покрајинских органа управе
у Новом Саду (зграда Покрајинске владе) или се упућују поштом
на адресу:
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
(Конкурс за суфинансирање пројеката из области филмске
уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2019. години).
Датум предаје пошиљке овлашћеној пошти сматраће се датумом предаје пријаве по конкурсу.
Пријавe које се доставе након наведеног рока, пријаве с непотпуном документацијом, пријаве послате путем факса или електронске поште, непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве
корисника којима је Секретаријат током 2018. године доделио
средства на име финансирања или суфинансирања пројеката и
програма у култури, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији у предвиђеном року – неће се разматрати. Подносилац
пријаве губи право учешћа на овом конкурсу уколико се утврди
да је у пријави навео нетачне и неверодостојне податке.
Секретаријат задржава право да од подносилаца, који су благовремено поднели пријаве, по потреби затражи додатну документацију и информације.
О избору пројеката по расписаном јавном конкурсу одлучује
комисија коју образује Секретаријат, на основу чега покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама доноси решење о распоређивању средстава које је
коначно. Резултати конкурса објављују се на званичној интернет
страници Секретаријата www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Пријаве и приложена документација се не враћају подносиоцима.

1. новембар 2019.
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III ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
Секретаријат ће разматрати достављене пријаве које испуњавају све наведене формалне захтеве и опште услове конкурса,
услове из чл. 87. став 1. тачка 1) Уредбе о правилима за доделу
државне помоћи („Сл. гласник РС”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13,
97/13 и 119/14), а према критеријумима утврђеним Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који
се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл.
гласник РС”, број 105/2016 и 112/17) - која је истакнута на интернет страници Секретаријата.
Секретаријат ће суфинансирати до 50% буџета продукције
пројекта, осим када су у питању филмови сложеног садржаја и
нискобуџетни филмови, где је могуће суфинансирати до 90%
буџета продукције.
Средства се могу доделити за трошкове који су у вези са
обављањем главних активности, односно с развојем и продукцијом. Средства се не могу доделити за појединачне активности
(постпродукција), претходне радње (обилазак локација за снимање, одабир глумаца, пробна снимања), за плаћање сталних
трошкова (грејање, струја, телефони, интернет, провизије код
банке, осигурање, закуп пословног простора, канцеларијски
трошкови, курирске и поштанске услуге), за куповину опреме и
за плате запослених.
Трошкови горива, угоститељске услуге и трошкови репрезентације се признају највише у износу до 5% од укупног износа додељених средстава. Ови трошкови могу бити признати у износу
већем од 5% у изузетним случајевима, када је пројекат таквог
садржаја да укључује ове елементе, а које ће Комисија посебно
разматрати и одобравати.
Продуценту је дозвољено да ван територије Републике Србије
потроши највише 20% додељених средстава.
Учесник конкурса који је већ користио средства намењена
пројектном суфинансирању на републичком, покрајинском или
локалном нивоу и испуњава одговарајуће критеријуме и претходне уговорне обавезе према Секретаријату, може поднети
пријаву за суфинансирање истог пројекта само још једном, а изузетно два пута, до краја реализације пројекта и то у износу који,
уз средства која је већ добио, не прелази 50% буџета продукције
пројекта, односно 90% буџета продукције када су у питању филмови сложеног садржаја и нискобуџетни филмови.
Секретаријат неће суфинансирати пројекте који вређају људско достојанство, угрожавају људска права, заговарају мржњу и
насиље, као ни оне с порнографским садржајем.
Рок за потпуну реализацију пројекта који буде суфинансиран
по овом конкурсу може бити најкасније до краја 2021. године.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
Драгана Милошевић

1203.
На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АП Војводине“, бр. 37/2014, 54/2014
- др. одлука, 37/2016, 29/2017 и 24/2019) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство издаје
ОБАВЕШТЕЊЕ
ради упознавања заинтересованих лица да могу поднети захтев за излазак на терен саветодавне стручне службе поводом
нулте контроле за инвестицију набављања и постављања стубова
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за противградне мреже и стубова за подизање вишегодишњих засада, обзиром да ће Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство конкурсом за 2020. годину признавати инвестиције по овој намени, спрам услова из конкурса, а за
које је након објављивања овог обавештења и по основу поднетог
захтева извршена нулта контрола.
Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство
БРОЈ: 234/2019
ДАТУМ: 24.10.2019. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Вук В. Радојевић с.р.

Ово обавештење се објављује на сајту Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у дневном
листу „Дневник“, као и у Службном Листу АПВ.

1204.
На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04 и 88/10) и члана 29. Статута ЈП „Војводинашуме“,
бр. 308/X-2a од 31. 01. 2017. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин, на II редовној седници
одржаној 17. 12. 2018. године, донoси
ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА РИБАРСКИМ ПОДРУЧЈЕМ
„ЛАБУДОВО ОКНО“
У СПЕЦИЈАЛНОМ РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ „ДЕЛИБЛАТСКА
ПЕШЧАРА“
ЗА ПЕРИОД 2020-2029. ГОДИНЕ.
1. Доноси се одлука да се за Програм управљања рибарским
подручјем „Лабудово окно“ у Специјалном резервату природе
„Делиблатска пешчара“ за период 2020-2029. године не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину.
2. Јавно предузеће „Војводинашуме“ је као управљач Специјалног
резервата природе „Делиблатска пешчара“, на риболовним водама
Дунава (1.091 – 1077 км) – локалитет Лабудово окно у оквиру граница Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“, у складу
са прописима о њиховом коришћењу и заштити одређеним Уредбом
о заштити Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“
(Службени гласник Републике Србије, бр. 03/02 и 81/08), установило
Рибарско подручје „Лабудово окно“ (одлука бр. 1129/XXIV-16).
3. Стратешка процена утицаја се не врши из следећих разлога:
• Коришћење риболовних вода се спроводи на основу законских прописа, средњорочних програма управљања рибарским подручјем, годишњих програма управљања рибарским подручјем и годишњих планова. Коришћењем су
обухваћени привредни и рекреативни риболов, као и мере
на унапређењу фонда најважнијих врста речних риба;
• Извештајем о стратешкој процени утицаја Просторног
плана подручја посебне намене Специјалног резервата
природе „Делиблатска пешчара“ на животну средину,
као и самим просторним планом, дефинисане су све активности на унапређењу стања и готово сви критеријуми
за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја на животну средину;
• Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана
подручја посебне намене Специјалног резервата природе
„Делиблатска пешчара“ на животну средину је основни
документ у коме су вредновани и процењени могући значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом просторног плана и дат је предлог мера за
смањење негативних утицаја на животну средину;
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• Програм заштите и развоја Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“ за период 2008-2012. године и План управљања Специјалним резерватом природе
„Делиблатска пешчара“ за период 2011-2020. године су
урађени у континуитету због истека важења претходних
и представљају скуп мера и активности које ће се предузимати за наведени програмски период. Конципирани су
тако да садрже основну концепцију и циљеве, опште и
посебне програмске задатке, као и висину и изворе финансијских средстава потребних за реализацију наведених задатака. Дефинишу све обавезе на унапређењу
стања и ближе одређују карактеристике могућих значајних утицаја на животну средину, као и проблеме везане
за заштиту и развој свих екосистема који су саставни део
овог заштићеног подручја, укључујући и рамсарско подручје „Лабудово окно“;
• У Програму заштите и развоја Специјалног резервата
природе „Делиблатска пешчара“ за период 2008-2012.
године и Плану управљања Специјалним резерватом
природе „Делиблатска пешчара“ за период 2011-2020.
године су, између осталих, разматрана и питања заштите,
унапређења и управљања природним ресурсима (шуме,
воде, земљиште, ваздух, ловна и риболовна фауна), као и
њихово праћење стања;
• По члану 17. Закона о заштити и одрживом коришћењу
рибљег фонда (Службени гласник Републике Србије,
бр. 128/14), управљач заштићеног подручја доноси програм управљања рибарским подручјем за период од десет година и дужан је да исти поднесе на сагласност годину дана пре истека претходног програма управљања
рибарским подручјем. Програм управљања рибарским
подручјем „Лабудово окно“ у оквиру граница Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“ за период 2020-2029. године се ради у континуитету због истека
важења претходнoг програма за који није, такође, рађена
стратешка процена утицаја на животну средину.
4. По члану 18. Закона о заштити и одрживом коришћењу
рибљег фонда (Службени гласник Републике Србије, бр. 128/14),
програм управљања рибарским подручјем садржи:
• податке о кориснику рибарског подручја;
• податке о рибарском подручју;
• основне хидрографске, хидролошке, биолошке, физичке, хемијске и друге карактеристике вода рибарског подручја и податке о еколошком статусу вода;
• податке о рибљим врстама у водама рибарског подручја, процену њихове биомасе и годишње продукције
са посебним освртом на риболовно најзначајније врсте и
заштићене врсте;
• услове заштите природе;
• време риболова;
• дозвољене технике риболова, опрему, алате и врсте мамаца којима се може ловити на одређеној риболовној
води рибарског подручја;
• мере за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда;
• просторни распоред, границе и мере за заштиту посебних станишта риба, као и мере спашавања риба са плавних подручја;
• програм порибљавања по врстама и количини риба и
времену и месту порибљавања;
• дозвољени излов рибе по врстама и количини на основу
годишњег прираста рибљег фонда;
• услове обављања риболовних активности и мере за њихово унапређење, услове за обављање спортског риболова, као и мере за унапређење риболовног туризма на рибарском подручју;
• организацију рибочуварске службе и број рибочувара;
• процедуре за откривање и сузбијање загађивања вода рибарског подручја;
• програм мониторинга рибарског подручја;
• програм едукације рекреативних риболоваца;
• економске показатеље коришћења рибарског подручја;
• средства потребна за спровођење програма управљања
рибарским подручјем и начин обезбеђивања и коришћења тих средстава.

1. новембар 2019.

5. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04 и 88/10) и
то нарочито:
• Карактеристике плана и програма – значај плана и програма за заштиту животне средине и одрживи развој.
Овај критеријум је стављен у контекст постојања Просторног плана подручја посебне намене за СРП „Делиблатска пешчара“, што упућује да су значај и могући
утицаји предметног документа лимитирани. План управљања по свом карактеру представља оперативни план,
а не стратешки плански документ за који би се израда
стратешке процене утицаја подразумевала;
• Карактеристике плана и програма – степен утицаја плана
и програма на друге планове и програме, укључујући и
оне у различитим хијерархијским структурама. У смислу овог критеријума утврђен је положај Програма управљања рибарским подручјем „Лабудово окно“ у оквиру граница Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“ за период 2020-2029. године у структури
планских докумената са којима је у посредној или непосредној вези (Просторни план подручја посебне намене
Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“,
План управљања Специјалним резерватом природе „Делиблатска пешчара“ за период 2011-2020. године, Основа газдовања шумама за Газдинску јединицу „Делиблатски песак“ за период 2008-2017. године, основе газдовања шумама за газдинске јединице „Делиблатски песак
– Карловачке шуме“, „Делиблатски песак – Стојкан“,
„Делиблатски песак – Корн“, „Делиблатски песак – Ђурин бор“, „Делиблатски песак – Драгићев хат“ и „Делиблатски песак – Врела“ за период 2018-2027. године,
Програм управљања рибарским подручјем „Лабудово
окно“ у оквиру граница Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“ за период 2010-2019. године
и др);
• Карактеристике утицаја и то – вероватноћа, интензитет, сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и временска димензија. Основна обележја квалитетног процеса стратешке процене подразумевају третирање стратешких, а не свих врста утицаја једног документа на животну средину, што укључује и одговарајућу
прилагођеност врсти и нивоу документа за који се ради.
Вреднујући наведене утицаје у контексту предложених
карактеристика, може се закључити да су они локалног
и средњорочног, а не стратешког карактера (општег и
дугорочног) и као такви нису предмет стратешке процене утицаја.
6. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о процени утицаја посебних пројеката на животну средину према Закону о процени утицаја на животну средину (Службени гласник
Републике Србије, бр. 135/04 и 36/09) ако се за то укаже потреба.
7. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа,
који ће у складу са законом обезбедити учешће јавности, односно
заинтересованих страна и прибавити неопходна мишљења.
8. Одлуку доставити: Министарству заштите животне средине
Републике Србије, Секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине АП Војводине, Секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине, Покрајинском заводу за
заштиту природе, директору и архиви Предузећа.
9. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.
ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»
Број: 4740/II-22
Дана: 17. 12. 2018. год.

Председник Надзорног одбора
Драган Божић, магистар ловног туризма

1. новембар 2019.
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1205.
На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04 и 88/10) и члана 29. Статута ЈП „Војводинашуме“,
бр. 308/X-2a од 31. 01. 2017. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин, на II редовној седници
одржаној 17. 12. 2018. године, донoси
ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА РИБАРСКИМ ПОДРУЧЈЕМ
„КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ“
У ОКВИРУ ГРАНИЦА
СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ
„КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ“
ЗА ПЕРИОД 2020-2029. ГОДИНЕ.
1. Доноси се одлука да се за Програм управљања рибарским
подручјем „Ковиљско-петроварадински рит“ у оквиру граница
Специјалног резервата природе „Ковиљско-петроварадински
рит“ за период 2020-2029. године не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину.
2. Јавно предузеће „Војводинашуме“ Петроварадин је као
управљач Специјалног резервата природе „Ковиљско-петроварадински рит“, на риболовним водама у оквиру граница Специјалног резервата природе „Ковиљско-петроварадински рит“, у
складу са прописима о њиховом коришћењу и заштити одређеним Уредбом о заштити Специјалног резервата природе „Ковиљско-петроварадински рит“ (Службени гласник Републике
Србије, бр. 27/98, 91/06, 81/08 и 44/11), установило Рибарско подручје „Ковиљско-петроварадински рит“ (одлука бр. 1461/VII-15).
3. Стратешка процена утицаја се не врши из следећих разлога:
• Коришћење риболовних вода се спроводи на основу законских
прописа, средњорочних програма управљања рибарским подручјем, привремених и годишњих програма управљања рибарским подручјем и годишњих планова. Коришћењем су обухваћени привредни и рекреативни риболов, као и мере на унапређењу фонда најважнијих врста речних риба;
• Извештајем о стратешкој процени утицаја Просторног
плана подручја посебне намене Специјалног резервата
природе „Ковиљско-петроварадински рит“ на животну
средину, као и самим просторним планом, дефинисане
су све активности на унапређењу стања и готово сви критеријуми за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја на животну средину;
• Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Ковиљско-петроварадински рит“ на животну средину је основни документ у коме су вредновани и процењени могући значајни утицаји на животну средину до
којих може доћи имплементацијом просторног плана и
дат је предлог мера за смањење негативних утицаја на
животну средину;
• Програм заштите и развоја Специјалног резервата природе „Ковиљско-петроварадински рит“ за период 20052009. године, програми управљања Специјалним резерватом природе „Ковиљско-петроварадински рит“ за 2010.
и 2011. годину и План управљања Специјалним резерватом природе „Ковиљско-петроварадински рит“ за период
2012-2021. године су урађени у континуитету због истека важења претходних и представљају скуп мера и активности које ће се предузимати за наведене програмске периоде. Конципирани су тако да садрже основну концепцију и циљеве, опште и посебне програмске задатке, као и
висину и изворе финансијских средстава потребних за реализацију наведених задатака. Дефинишу све обавезе на
унапређењу стања и ближе одређују карактеристике мо-
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гућих значајних утицаја на животну средину, као и проблеме везане за заштиту и развој свих екосистема који
су саставни део овог заштићеног подручја, укључујући и
рамсарско подручје „Ковиљско-петроварадински рит“;
• У Програму заштите и развоја Специјалног резервата природе „Ковиљско-петроварадински рит“ за период
2005-2009. године, програмима управљања Специјалним
резерватом природе „Ковиљско-петроварадински рит“ за
2010. и 2011. годину и Плану управљања Специјалним
резерватом природе „Ковиљско-петроварадински рит“ за
период 2012-2021. године су, између осталих, разматрана
и питања заштите, унапређења и управљања природним
ресурсима (шуме, воде, земљиште, ваздух, ловна и риболовна фауна), као и њихово праћење стања;
• По члану 17. Закона о заштити и одрживом коришћењу
рибљег фонда (Службени гласник Републике Србије, бр.
128/14), управљач заштићеног подручја доноси програм
управљања рибарским подручјем за период од десет година и дужан је да исти поднесе на сагласност годину дана
пре истека претходног програма управљања рибарским
подручјем. Програм управљања рибарским подручјем „Ковиљско-петроварадински рит“ у оквиру граница Специјалног резервата природе „Ковиљско-петроварадински рит“ за
период 2020-2029. године се ради у континуитету због истека важења претходнoг програма за који није, такође, рађена стратешка процена утицаја на животну средину.
4. По члану 18. Закона о заштити и одрживом коришћењу
рибљег фонда (Службени гласник Републике Србије, бр. 128/14),
програм управљања рибарским подручјем садржи:
• податке о кориснику рибарског подручја;
• податке о рибарском подручју;
• основне хидрографске, хидролошке, биолошке, физичке, хемијске и друге карактеристике вода рибарског подручја и податке о еколошком статусу вода;
• податке о рибљим врстама у водама рибарског подручја, процену њихове биомасе и годишње продукције
са посебним освртом на риболовно најзначајније врсте и
заштићене врсте;
• услове заштите природе;
• време риболова;
• дозвољене технике риболова, опрему, алате и врсте мамаца којима се може ловити на одређеној риболовној
води рибарског подручја;
• мере за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда;
• просторни распоред, границе и мере за заштиту посебних станишта риба, као и мере спашавања риба са плавних подручја;
• програм порибљавања по врстама и количини риба и
времену и месту порибљавања;
• дозвољени излов рибе по врстама и количини на основу
годишњег прираста рибљег фонда;
• услове обављања риболовних активности и мере за њихово унапређење, услове за обављање спортског риболова, као и мере за унапређење риболовног туризма на рибарском подручју;
• организацију рибочуварске службе и број рибочувара;
• процедуре за откривање и сузбијање загађивања вода рибарског подручја;
• програм мониторинга рибарског подручја;
• програм едукације рекреативних риболоваца;
• економске показатеље коришћења рибарског подручја;
• средства потребна за спровођење програма управљања
рибарским подручјем и начин обезбеђивања и коришћења тих средстава.
5. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04 и 88/10) и
то нарочито:
• Карактеристике плана и програма – значај плана и програма за заштиту животне средине и одрживи развој.
Овај критеријум је стављен у контекст постојања Прос-
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торног плана подручја посебне намене за СРП „Ковиљско-петроварадински рит“, што упућује да су значај и могући утицаји предметног документа лимитирани. План управљања по свом карактеру представља оперативни план, а не стратешки плански документ за који
би се израда стратешке процене утицаја подразумевала;
• Карактеристике плана и програма – степен утицаја плана
и програма на друге планове и програме, укључујући и
оне у различитим хијерархијским структурама. У смислу овог критеријума утврђен је положај Програма управљања рибарским подручјем „Ковиљско-петроварадински рит“ у оквиру граница Специјалног резервата природе „Ковиљско-петроварадински рит“ за период 20202029. године у структури планских докумената са којима је у посредној или непосредној вези (Просторни план
подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Ковиљско-петроварадински рит“, План управљања
Специјалним резерватом природе „Ковиљско-петроварадински рит“ за период 2012-2021. године, Основа газдовања шумама за Газдинску јединицу „Тополик“ за период 2011-2021. године, Програм управљања рибарским
подручјем „Ковиљско-петроварадински рит“ у оквиру
граница Специјалног резервата природе „Ковиљско-петроварадински рит“ за период 2010-2019. године и др);
• Карактеристике утицаја и то – вероватноћа, интензитет, сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и временска димензија. Основна обележја квалитетног процеса стратешке процене подразумевају третирање стратешких, а не свих врста утицаја једног документа на животну средину, што укључује и одговарајућу
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прилагођеност врсти и нивоу документа за који се ради.
Вреднујући наведене утицаје у контексту предложених
карактеристика, може се закључити да су они локалног
и средњорочног, а не стратешког карактера (општег и
дугорочног) и као такви нису предмет стратешке процене утицаја.
6. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о процени утицаја посебних пројеката на животну средину према Закону о процени утицаја на животну средину (Службени гласник
Републике Србије, бр. 135/04 и 36/09) ако се за то укаже потреба.
7. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа,
који ће у складу са законом обезбедити учешће јавности, односно
заинтересованих страна и прибавити неопходна мишљења.
8. Одлуку доставити: Министарству заштите животне средине
Републике Србије, Секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине АП Војводине, Секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине, Покрајинском заводу за
заштиту природе, директору и архиви Предузећа.
9. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.
ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»
Број: 4740/II-21
Дана: 17. 12. 2018. год.
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ОПШТИ ДЕО
АРБИТРАЖА ЗА СПОРНА ПИТАЊА У ПРИМЕНИ
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОРГАНЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
1167. Одлука

2681

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ
МАЊИНЕ
1168. Одлука о изменама Одлуке о утврђивању мађарских
назива насељених места;

2681

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1169. Решење о разрешењу представника Покрајинске
владе у Одбору за управљање Фондом „Др Зоран
Ђинђић“;
1170. Решење о именовању представника Покрајинске
владе у Одбор за управљање Фондом „Др Зоран
Ђинђић“;
1171. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Покрајинског завода за спорт и
медицину спорта за 2019. годину;
1172. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту
природе, Нови Сад за 2019. годину;
1173. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
програма заштите природних добара за 2019. годину
Покрајинског завода за заштиту природе;

2682
2682
2682
2683
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1174. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Фонда за пружање помоћи избеглим,
прогнаним и расељеним лицима за 2019. годину;
1175. Решење о давању сагласности на Измене Програма рада Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2019. годину;
1176. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Културног центра Војводине
„Милош Црњански“ за 2019. годину;
1177. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма рада Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2019. годину;
1178. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Народног позоришта-Narodnog
kazališta-Népszínház Суботица за 2019. годину;
1179. Решење о давању сагласности на Измене и допуну
Програма рада Народног позоришта-Narodnog
kazališta-Népszínház Суботица за 2019. годину;
1180. Решење о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Народне библиотеке „Јован Поповић“ у Кикинди;
1181. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Народне библиотеке „Јован Поповић“
у Кикинди;
1182. Решење о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Народне библиотеке „Јован Поповић“ у Кикинди;
1183. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Народне библиотеке „Јован Поповић“
у Кикинди;
1184. Решење о престанку дужности вршиоца дужности
директора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у
Чуругу;
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1185. Решење о именовању директора Дома за душевно
оболела лица „Чуруг“ у Чуругу;
1186. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-20;
1187. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-21;
1188. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-121;
1189. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-122;

2686
2686
2687
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈДНИЦЕ
1190. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода
уџбеника Историја, за шести разред основне школе
на мађарском језику и писму;
1191. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода
другог наставног средства Збирка задатака из математике, за пети разред основне школе, на румунском
језику и писму;
1192. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Техника и технологија 6, за
шести разред основне школе на словачком језику и
писму;
1193. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода
уџбеника Информатика и рачунарство, за шести разред основне школе на словачком језику и писму;
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ОГЛАСНИ ДЕО

Предмет

1198. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области привреде-Признање
„Лазар Дунђерски“;
1199. Јавни конкурс о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса проузводње и операција у домену маркетинга и трговине у 2019. години,
1200. Измена јавног конкурса за доделу бесповратних
средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала AП
Војводине у 2019. години-међународне манифестације;
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ,
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА
1201. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области културе-Признање
„Ференц Фехер“;
1202. Конкурс за суфинансирање пројеката из области
филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2019. години;
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
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1204. О д л у к а о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину програма управљања рибарским подручјем „ЛАБУДОВО ОКНО“
у специјалном резервату природе „ДЕЛИБЛАТСКА
ПЕШЧАРА“ за период 2020-2029. године
1205. О д л у к а о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину програма управљања рибарским подручјем „КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ“ у оквиру граница специјалног резервата природе „КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ“ за период 2020-2029. године.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ
1197. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава
удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од
значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2019. години-међународне
манифестације;

Страна
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ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈДНИЦЕ
1195. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области људских и мањинских права-Признање „Људевит Мичатек“;
1196. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области образовања-Признање „Ђорђе Натошевић“;

Редни број

1203. Обавештење

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И
ОМЛАДИНУ
1194. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области спорта-Признање
„Момчило Тапавица“;

1. новембар 2019.
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