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OPШTI DEO
490.

Члан 1.

На основу члана 58. Закона о утврђивању надлежности АП
Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/2009 и 67/2012 – Одлука Уставног суда РС IУз 353/09), члана 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АП Војводине”, број 37/2014), а у вези с чланом 11. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину
(„Службени лист АП Војводине”, бр. 54/2019, 12/2020, 19/2020,
22/2020, 25/2020) и члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС”, бр. 113/2017 и
50/2018), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. маја 2020.
године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ПОРОДИЦАМА У КОЈИМА СЕ РОДИ
ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТО ДЕТЕ
ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА
ИЛИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

У Одлуци о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања
или за унапређење услова становања на територији Аутономне
покрајине Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ“,
бр. 5/2020) у члану 3. став 2. број: „300.000.000,00“ замењује се
бројем: „100.000.000,00“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 553-210/2020
Нови Сад, 20. мај 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић
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20. мај 2020.

ПОСЕБНИ ДЕО
491.

493.

На основу члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Педагошког
завода Војводине („Службени лист АПВ”, брoj: 14/03), као и чл.
35. и 36. став 6. Покрајинскe скупштинскe одлукe о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 20. маја 2020. године, донела је

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Русина („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 22/11),
као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. маја 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

I

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Педагошког завода
Војводине за 2019. годину, који је усвојио Управни одбор Педагошког завода Војводине, на седници одржаној 14. фебруара 2020.
године.

Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2019. годину, који је усвојио Управни одбор Завода за културу војвођанских
Русина, на седници одржаној 12. фебруара 2020. године.
II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-42/2020
Нови Сад, 20. мај 2020. године

127 Број: 402-72/2020
Нови Сад, 20. мај 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

494.

492.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Хрвата („Службени лист АПВ”, брoj: 7/2008 и
6/2009), као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 20. маја 2020. године,
донела је

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Словака („Службени лист АПВ”, број: 7/2008 и
6/2009) и члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 20.
маја 2020. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

I

I
Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу
војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за
2019. годину, који је усвојио Управни одбор Завода за културу
војвођанских Хрвата, на 20. седници одржаној 21. фебруара 2020.
године.
II

Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу
војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
за 2019. годину, који је усвојио Управни одбор Завода за културу
војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
за 2019. годину, на седници одржаној 24. фебруара 2020. године.
II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-49/2020
Нови Сад, 20. мај 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 402-57/2020
Нови Сад, 20. мај 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

20. мај 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

495.
На основу члана 61. ст. 12. и 13. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), а у вези
с чланом 9. ст. 1. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/19,
12/20, 19/20, 22/20 и 25/20), 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 20. маја 2020. године, д о н о с и
Врста буџетске
класификације

Број 29 - Страна 1199
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА
У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

1. Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину – укупно
1.548.000,00 динара (словима: један милион пет стотина четрдесет осам хиљада динара и 00/100) – према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Шифра и назив буџетске класификације

Износ
(у динарима)

Раздео

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

1.548.000,00

Глава

0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине – националне заједнице

1.548.000,00

Програм

2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска
активност/пројекат

1.275.400,00

1002 ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

675.400,00

Функционална
класификација

910 Предшколско и основно образовање

675.400,00

Извор
финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

675.400,00

Економска
класификација

463 Трансфери осталим нивоима власти

675.400,00

4631 Tекући трансфери осталим нивоима власти

600.424,00

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

74.976,00

Програмска
активност/пројекат

1004 ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

600.000,00

Функционална
класификација

910 Предшколско и основно образовање

600.000,00

Извор
финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

600.000,00

Економска
класификација

463 Трансфери осталим нивоима власти

600.000,00

4631 Tекући трансфери осталим нивоима власти

600.000,00

Програм

2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

272.600,00

Програмска
активност/пројекат

1002 ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

100.000,00

Функционална
класификација

920 Средње образовање

100.000,00

Извор
финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

100.000,00

Економска
класификација

463 Трансфери осталим нивоима власти

100.000,00

4631 Tекући трансфери осталим нивоима власти

100.000,00

Програмска
активност/пројекат

1004 ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

172.600,00

Функционална
класификација

920 Средње образовање

172.600,00

Извор
финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

172.600,00

Економска
класификација

463 Трансфери осталим нивоима власти

172.600,00

4631 Tекући трансфери осталим нивоима власти

168.000,00

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти
преносе се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска
активност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација

4.600,00

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 – 1.548.000,00 динара.
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Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке смањује се
у износима наведеним у ставу 1. ове тачке у оквиру Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне
мањине – националне заједнице, а за укупно 1.548.000,00 динара
увећава се апропријација текуће буџетске резерве у оквиру Покрајинског секретаријата за финансије на годишњем нивоу права
потрошње.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за финансије и Покрајински
секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.
3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-6/2020-7
Нови Сад, 20. мај 2020. године

20. мај 2020.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за финансије, по основу употребе средстава текуће буџетске
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама
из тачке 1. овог решења, усмериће се Развојном фонду Аутономне
покрајине Војводине, а намењено је за субвенционисање трошкова
камата по конкурсу, који ће Развојни фонд Аутономне покрајине
Војводине расписати, за дугорочне кредите за ликвидност и набавку обртних средстава, чије доспеће се пројектује у 2020. години,
ради смањења негативних последица проузрокованих пандемијом
COVID – 19.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за финансије.
4.Ради релизације овог решења, Покрајински секретаријат за
финансије 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”.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

496.
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине
за 2020. годину („Службени лист АПВ”, број 54/19, 12/20, 19/20,
22/20 и 25/20), а у вези с тачком 4. Закључка Покрајинке владе 127
БРОЈ : 401-4675/2020-02, од 13. маја 2020. године, донетог на основу Информације о пружању подршке предузетницима, микро
и малим правним лицима која обављају делатност на територији
Аутономне покрајине Војводине у циљу ублажавања негативних
последица проузрокованих пандемијом COVID – 19 путем кредитне линије Развијног фонда Аутономне покрајина Војводине
д.о.о. Нови Сад, као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 20. маја 2020. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. 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 10 Покрајинском секретаријату за финансије, Програм 2301 Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система, Програмска активност 1001
Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа и
административна подршка процесима финансијског управљања и
контроле, функционална класификација 112 Финансијски и фискални послови, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања
буџета, економска класификација 453 Субвенције јавним финансијским институцијама, односно 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама у износу од 8.370.000,00 динара (словима:
осам милиона три стотине седамдесет хиљада динара и 00/100), а
због непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 8.370.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређен период који утврђеује
покрајински орган надлежан за послове финансија.
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497.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 113/17,
95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину
(„Службени лист АПВ”, бр: 54/19,12/20,19/20,22/20 и 25/20), као и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 20. маја 2020. 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 2020. 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 09 Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Програм 0902
Социјална заштита, Програмска активност 1017 Помоћ избеглим,
прогнаним и расељеним лицима, функционална класификација
070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и
примања буџета, економскa класификацијa 465 Остале дотације
и трансфери, 4651 Остале текуће дотације и трансфери, износ од
4.800.000,00 динара (словима: четири милиона осам стотина
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 4.800.000,00 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 одобрeног
обима расхода и издатака (квоте) за оређени период који утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у
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износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке
1. овог решења, намењено је Фонду за пружање помоћи избеглим,
прогнаним и расељеним лицима, Нови Сад, као финансијска помоћ за:
• набавку радних свесака за ученике од првог до петог
разреда основне школе који похађају наставу на српском
језику и ћириличном писму у Вуковарско-сријемској и
Осијечко-барањској жупанији у Републици Хрватској –
3.400.000,00 динара;
• куповину ђачких торби за ђаке прваке – 500.000,00 динара;
• набавку и превоз сточне хране као вид помоћи социјалну
угроженом становништву у општинама Дрвар, Босанско
Грахово, Босански Петровац и Гламоч – 900.000,00 динара, што укупно износи 4.800.000,00 динара.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Покрајински секретаријат за
финансије и Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Нови Сад.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
социјалну политику, демографију и равноправност полова преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта,
уколико другачије није законом прописано. Фонд за пружање
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, у обавези је
да у складу са овим решењем изврши одговарајућа усклађивања
Финансијског плана и Програма рада за 2020. годину и реализује
намену одобрену овим решењем.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
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498.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине
за 2020. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/19, 12/20, 19/20,
22/20 и 25/20), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 20. маја 2020. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
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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, због
непланираних средстава за реализацију намене из тачке 2. овог
решења, одобравају се Разделу 06 Покрајинском секретаријату
за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице средства у укупном износу од 1.548.000,00
динара (словима: један милион пет стотина четрдесет осам хиљада динара и 00/100) и то за: Програм 2003 Основно образовање,
Програмска активност 1004 Подизање квалитета основног образовања, функционална класификација 910 Предшколско и основно образовање, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 481 Дотације невладиним
организацијама, односно 4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама средства у износу од 774.000,00 динара (словима: седам стотина седамдесет четири хиљаде динара и 00/100)
и Програм 2004 Средње образовање, Програмска активност 1002
Подизање квалитета средњег образовања, функционална класификација 920 Средње образовање, извор финансирања 01 00
Општи приходи и примања буџета, економска класификација
481 Дотације невладиним организацијама, односно 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама средства у износу од
774.000,00 динара (словима: седам стотина седамдесет четири
хиљаде динара и 00/100).
Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се
за 1.548.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота,
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за расписивање
конкурса за доделу средстава националним саветима националних мањина који су учесници у пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Јачање језичке компетенције
наставника/наставница који предају на осам језика националних
мањина”.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
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OGLASNI DEO
499.
На основу чл. 16. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’ број 37/14, 54/14 др. пропис, 37/2016, 29/17 и 24/19), покрајински секретар за спорт
и омладину доноси
ОДЛУКУ
1. ПОНИШТАВА СЕ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ који је објављен у „Службеном листу
АПВ“ бр. 9/20“ и дневном листу „Дневник“ 13. фебруара 2020.
године, У ДЕЛУ који се односи на категорију подносилаца удружења младих и за младе, омладинске и студентске организације и савезе, у односу на које је Јавни конкурс закључен
дана 6. марта 2020. године.
2. У делу који се односи на јединице локалне самоуправе,
канцеларије за младе, васпитно-образовне установе, друге установе и развојне агенције, за које је конкурс отворен до 1. јуна
2020. године, Јавни конкурс ОСТАЈЕ НА СНАЗИ, с тим што се
мења износ средстава за расподелу који сада за ову категорију износи 3.500.000,00 динара.

Како су се прилике у друштву услед кризе изазване заразном
болешћу COVID-19, битно промениле, након увида у поднете
предлога програма, закључено је да већина пројеката не би ни
могла да се реализује, јер нису у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом и мерама које је поводом тога донела Влада Републике Србије, или је реализација предложених пројеката
била предвиђена за период који је сада већ прошао.
Да се не би доводили у сумњу непристрасност органа фаворизовање било кога при одлучивању о одобрењу појединих поднетих
програма и додели средстава за њихову реализацију, одлучено је
да се овај Јавни конкурс поништи. Непосредно након тога, биће
расписан нови Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике, који ће се односити само
на средства која ће се тим конкурсом расподелити за програме и
пројекте удружења младих и за младе, омладинске и студентске
организације и савезе и то, у износу од 8.000.000,00 динара.
У условима новог конкурса ће се посебно указати на потребу да
пројекти подносилаца буду прилагођени и у складу са актуелном
ситуацијом у друштву насталом услед епидемије изазване заразном
болешћу COVID-19.
БРОЈ: 116-401-917/2020-03
ДАТУМ: 15. мај 2020. год.

Образложење
Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу
омладинске политике је објављен у „Службеном листу АПВ“ бр.
9/20“ и дневном листу „Дневник“ 13.02.2020. годне, као и на Интернет сајту Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.
У конкурсу су подносиоци предлога програма подељени у две
категорије:
• удружења младих и за младе, омладинске и студентске
организације и савезе, у односу на које је Јавни конкурс
био отворен до 6. марта 2020. године, а за чију је реализацију пројеката било предвиђено 11.000.000,00 динара
(ребалансом умањено на 8.000.000,00 динара);
• јединице локалне самоуправе, канцеларије за младе,
васпитно-образовне установе, друге установе и развојне агенције, за које је конкурс отворен до 1. јуна 2020.
године, и за чије предлоге пројеката је било предвиђено 5.000.000,00 динара (ребалансом умањено на
3.500.000,00 динара).
Покрајински секретаријат за спорт и омладину није одлучивао
по поднетим захтевима на овај конкурс из разлога што је управо
6. марта 2020. године, на дан закључења овог конкурса у односу
на невладине организације, проглашена епидемија изазвана заразном болешћу COVID-19, а већ 15. марта 2020. године је у Републици Србији уведено ванредно стање. Убрзо после увођења
ванредног стања, Покрајинска влада је усвојила закључак о потреби привремене обуставе извршења буџета АПВ због очекиваног смањења прихода као последице кризе изазване заразном болешћу COVID-19, а Скупштина АПВ је дана 7. маја 2020. донела
ребаланс буџета, којим су у складу са новонасталом ситуацијом,
смањена средства којима располаже овај Секретаријат за реализацију пројеката из свог делокруга, па тако и у односу на средства
која су обухваћена овим конкурсом.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Владимир Батез

500.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Акционог плана политике за младе у Аутономној покрајини Војводини за
период од 2015. до 2020. године („Службени лист АПВ”, број 42/15),
чл. 24. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине
за 2020. годину („Службени лист АПВ”, број 54/19, 12/20, 19/20, 22/20
и 25/20 - ребаланс), члана 6. и чл. од 21. до 27. Правилника о условима
и начину доделе буџетских средстава за остваривање потреба и интереса младих на територији Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 3/17, 18/18 и 36/18), Покрајински секретаријат за
спорт и омладину (у даљем тексту: Секретаријат) расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ
ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ
УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИЛАЦА
- Подносиоци предлога пројеката могу бити удружења
младих и за младе, омладинске и студентске организације, савези.
- Подносилац захтева мора да има седиште на подручју
АП Војводине и да располаже капацитетима за реализацију пројеката.
- Уколико се пројекат реализује у партнерству с неком организацијом, неопходно је доставити доказ о сарадњи с
том организацијом (протокол, споразум и слично).
УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
Пројекти који се финансирају су пројекти подршке спровођењу
омладинске политике дефинисане Акционим планом политике за
младе у АП Војводини за период од 2015. до 2020. године у осам об-
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ласти: образовање младих; запошљавање младих; здравље младих и
социјална политика према младима; култура и информисање младих;
активизам и слободно време младих; волонтеризам и мобилност младих; безбедност младих; заштита животне средине и одрживи развој.
Подносиоци предлога пројеката посебно треба да воде рачуна
да пројекти по својој природи буду прилагођени и у складу са мерама Владе Републике Србије поводом актуелне епидемиолошке
ситуације изазване заразном болешћу COVID-19.
Укупан износ средстава који се расподељује по овом конкурсу износи 8.000.000,00 (осаммилиона) динара.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ПО
КОНКУРСУ
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања обавештења о
његовом расписивању у дневном листу „Дневник“ и отворен је
до 08. јуна 2020. године.
Комисија за стручни преглед пројеката, разматра пристигле
пројекте и доставља предлоге за финансирање сукцесивно, у складу са динамиком пристизања предлога пројеката, времена њихове
реализације, као и од расположивости средстава за ове намене.

Број 29 - Страна 1203

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на обрасцу који
је објављен на интернет сајту Секретаријата: www.sio.vojvodina.
gov.rs и достављају се заједно са CD-ом (који треба да садржи
скениране све документе у ПДФ формату који се достављају уз
захтев) Пријавe се достављају у коверти са назнаком „Пријава
за Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике“, поштом на адресу: Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Бул. Михајла Пупина 16,
21000 Нови Сад, или непосредно на писарници покрајинских
органа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се разматрати.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Владимир Батез
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ОПШТИ ДЕО

494.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
490.

Одлука о измени Одлуке о додели бесповратних
средстава породицама у којима се роди треће или
четврто дете за решавање стамбеног питања или за
унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину;

Редни број

495.
496.
1197

ПОСЕБНИ ДЕО

497.
498.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
491.
492.
493.

Решење о давању сагласности на Завршни рачун Педагошког завода Војводине;
Решење о давању сагласности на Завршни рачун
Завода за културу војвођанских Хрвата-Zavoda za
kulturu vojvođanskih Hrvata за 2019. годину:
Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Русина-Завод за културу войводянских Руснацох за 2019. годину:

Предмет

Страна

Решење о давању сагласности на Завршни рачун
Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre
kultúru vojvodinských Slovàkov за 2019. годину;
Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-6/2020-7;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-33;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-34;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-35;

1198
1199
1200
1200
1201

ОГЛАСНИ ДЕО
1198
1198
1198

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И
ОМЛАДИНУ
499.
500.

Одлука о поништавању Јавног конкурса за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике;
Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке
спровођењу омладинске политике.

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,
Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад
Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021- 487 44 27
Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.rs
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