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OPШTI DEO
505.
На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана 35. и 36. став. 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”,
број: 37/14), као и члана 21. Пословника Покрајинске владе („Службени
лист АПВ”, број: 28/19 и 30/19 – исправка), a у вези са закључком Покрајинске владе, 127 број: 93-3/2021 од 10. марта 2021. године, Покрајинска влада, на седници одржаној 31. марта 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА ПРЕДСЕДАВАЊE АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
РАДНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ ПОДУНАВСКИХ РЕГИЈА 2021–
2022. ГОДИНЕ

- имплементирање усаглашених активности у оквиру
председавања у области културе, транспорта и дигитализације, организацијом и заједничком организацијом конференција, радних столова, презентација, студијских
посета и сличних догађаја (редовно или онлајн), односно пружање покровитељства постојећим догађајима и
манифестацијама током 2021. и 2022. године, с циљем
остваривања и промовисања садржаја који се реализују
на територији Аутономне покрајине Војводине чланицама Радне заједнице;
- достављање Годишњег извештаја Покрајинској влади,
ради информисања о предузетим активностима Радне
групе;
- други послови по налогу председника Радне групе.

Члан 1.

Члан 4.

Образује се Радна група за председавање Аутономне покрајине Војводине Радном заједницом Подунавских регија 2021-2022. године (у
даљем тексту: Радна група), као повремено радно тело Покрајинске владе.

У раду Радне групе по потреби, без права одлучивања, учествују и представници других институција из области културе,
транспорта и дигитализације, односно када поседују експертизу
из наведених области председавања.

Члан 2.
За председника Радне групе, именује се:
Видосава Ендерић, вршилац дужности помоћника покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу.
За заменика председника Радне групе именује се:
Небојша Дракулић, вршилац дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај.
За чланове Радне групе именују се:
Станислав Радуловић, вршилац дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама;
проф. др. Владимир Стојановић, вршилац дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност.
Члан 3.
Током председавања Аутономне покрајине Војводине Радном
заједницом Подунавских регија 2021–2022. године, задаци Радне
групе за потребе Покрајинске владе, јесу следећи:
- предлагање активности у области културе, транспорта и
дигитализације, у договору са Сталним секретаријатом
Заједнице подунавских регија из Доње Аустрије;

Члан 5.
За обављање послова из члана 3. ове одлуке, председнику и
члановима радне групе не припада накнада.
Члан 6.
Стручне и административне послове за потребе Радне групе
обавља Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-103/2021
Нови Сад, 31. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић
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31. март 2021.
Члан 4.

На основу члана 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број 37/14, 54/14
– друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези са чланом 11.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/20),
члана 8. и 9. Конвенције Савета Европе против насиља над женама и насиља у породици („Сл. гласник РС“– Међународни уговори бр. 12/2013) и члана 38. Закона о удружењима („Службени
гласник РС”, бр. 51/09, 99/11 – други закон и 99/11 – др. закон и
44/18 – др. закон), покрајински секретар за социјалну политику,
демографију и равноправност полова доноси
ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИMA ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКИХ
СРЕДСТАВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА
СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА
И РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У АП ВОЈВОДИНИ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се поступак, критеријуми и начин
доделе финансијских средстава из буџета Аутономне покрајине
Војводине у оквиру раздела 09 Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова (у даљем
тексту: Секретаријат), по јавном конкурсу за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог правилника утврђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2021. годину у оквиру раздела 09 Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност
полова, Финансијским планом Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за 2021.
годину у оквиру програма 1001 – унапређење и заштита људских
и мањинских права и слобода, програмска активност 1014 –
Афирмација родне равнопавности, економска класификација 481
– Дотације невладиним организацијама, 4819 – Дотације осталим
непрофитним институцијама и износе 4.000.000,00 динара.
Члан 3.
Средства из члана 2. овог правилника могу се доделити удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења
положаја жена и равноправности полова који имају за циљ спровођење следећих активности :
- Организовање обука, едукација, скупова и других активности са циљем унапређења области равноправности полова;
- Подршка пројектима којима се подстиче економско оснаживање и едукација жена;
- Подршка заједничким пројектима и активностима цивилног и јавног сектора на подизању свести јавности о
проблему насиља над женама;
- Подршка пројектима и активностима којима се јачају капацитети удружења грађана/ удружења жена, нарочито удружења чији су програми усмерени на рањиве групе жена
- Подршка пројектима који се баве превенцијом и сузбијањем насиља над женама, пружањем непосредних услуга подршке особама које преживљавају насиље, а посебно подршком жена жртава насиља из рањивих група;
- Подршка пројектима којима се промовише родна равноправност, нарочито јавним акцијама и кампањама за
подизање свести о теми родне равноправности, као и
елиминисању предрасуда и стереотипа о улози жена и
мушкараца у породици и друштву;
Подстицање активности и пројеката којима се афирмише женски стваралачки потенцијал.

Средства се додељују путем јавног конкурса који расписује Секретаријат најмање једном годишње.
Јавни конкурс објављује се у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине”, у јавном гласилу које покрива целу територију Аутономне покрајине Војводине и на интернет страници
Секретаријата www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи
од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.
Члан 5.
Јавни конкурс из члана 4. овог Правилника садржи податке о
акту на основу кога се расписује јавни конкурс, област од јавног
интереса која се подстиче, податке о висини укупних средстава која се додељују по јавном конкурсу, задатку који је предмет
јавног конкурса и року за његов завршетак, кругу могућих учесника на јавном конкурсу, начину и року за подношење пријава на
јавни конкурс, критеријумима и мерилима за оцену пријава, обавезној документацији која се подноси уз пријаву и друге податке
важне за спровођење јавног конкурса.
Јавни конкурс може да садржи податак о максималном износу средстава која се додељују удружењима грађана путем јавног
конкурса као и податак о броју пријава које на јавни конкурс
може поднети удружење грађана.
Члан 6.
Пријава на јавни конкурс подноси се на обрасцу пријаве чију садржину утврђује Секретаријат, у једном примерку,
који се објављује на интернет страници Секретаријата www.
socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs.
Уз пријаву из става 1. овог члана, прилаже се следећа обавезна документација: фотокопија потврде о пореском идентификационом броју и фотокопија ОП обрасца (оверени потписи лица
овлашћених за заступање), кратак историјат удружења, досадашња искуства на реализацији сличних програма.
Члан 7.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису поднете од овлашћених лица, пријаве које нису поднете на утврђеном обрасцу, пријаве које нису предмет јавног конкурса неће
се разматрати, као ни пријаве оних који нису испунили раније
уговорену обавезу, а уговорена обавеза је истекла, према Секретаријату.
Члан 8.
Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи
комисија коју образује покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова (у даљем тексту:
покрајински секретар), решењем којим се утврђује састав и
задаци комисије који се именују из реда запослених у Секретаријату.
Комисија из става 1. овог члана има председника и два члана.
Комисија на првој седници бира председника комисије који кординира радом комисије и води седнице. Комисија ради и одлучује
у пуном саставу и о свом раду води записник. Комисија одлуке
доноси већином од укупног броја чланова.
Чланови комисије, након доношења решења из става 1. овог
члана, потписују изјаву којом потврђују да у предметном конкурсу нису у сукобу интереса. Уколико у току поступка јавног конкурса сазнају да могу доћи у сукоб интереса, чланови комисије
о томе без одлагања обавештавају покрајинског секретара, који
предузима потребне мере како не би било штетних последица у
даљем току поступка јавног конкурса.

31. март 2021.
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Члан 9.

Члан 12.

Комисија процењује и вреднује пристигле пријаве удружења
грађана применом следећих критеријума, доделом одговарајућег
броја бодова:

На основу решења из члана 11. овог правилника, Секретаријат
и Корисник средстава закључују уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: предмет пројекта, рок у коме се он реализује, износ додељених
средстава, инструменте обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију пројекта, односно за
случај неизвршења уговорне обавезе.

1. Према референцама делатности, односно послова и програма
за област у којој се они реализују (укупно највише до 30 бодова):
- јасно формулисани и повезани циљеви, активности и резултати пројекта и њихова усклађеност с временском динамиком предвиђеном за реализацију (до 10 бодова);
- број директних корисника пројекта и капацитети подносиоца пријаве за управљање пројектом (до 10 бодова);
- могућност развијања програма и његова одрживост (до
10 бодова).
2. Према циљевима који се постижу реализацијом пројектних
активности, допринос степену унапређивања стања у области у
којој се активности спроводе (укупно највише до 40 бодова):
- допринос степену унапређивања положаја жена и равноправности полова у областима које су предвиђене Националном стратегијом за побољшање положаја жена и
унапређивање родне равноправности;
- допринос унапређивању квалитета услуга, заштите и
квалитета живота циљне групе, као и допринос пројекта
унапређењу родне равноправности.
3. Према економичности буџета, усклађености буџета с планираним активностима и постојању суфинансирања програма из
других извора (укупно највише до 30 бодова):
- процена економичности буџета пројекта и усклађености
буџета с планираним активностима (до 10 бодова);
- висина тражених средстава у поређењу са укупним обимом средстава на која се јавни конкурс односи (до 10 бодова);
- степен обезбеђености сопствених средстава или средстава из других извора (до 10 бодова).
Члан 10.
Комисија сачињава листу вредновања и рангирања удружења
грађана на јавни конкурс применом критеријума из члана 9. овог
правилника, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана
истека рока за подношење пријава.
Листа из става 1. овог члана објављује се на интернет страници
Секретаријата и учесници јавног конкурса имају право увида у
поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана
од дана њеног објављивања, као и право приговора.
На листу из става 1. овог члана учесници јавног конкурса имају
право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору учесника јавног конкурса на листу из става 1. овог члана доноси комисија у року од 15 дана од дана његовог
пријема.
Након одлучивања по поднетим приговорима, комисија сачињава предлог коначне листе вредновања и рангирања удружења грађана на јавни конкурс, која се објављује на интернет
страници Секретаријата и доставља покрајинском секретару
ради одлучивања о додели и висини средстава.
Члан 11.
Решењем које је коначно, покрајински секретар у складу с ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине
одлучује о додели и висини средстава, у року од 30 дана од дана
објављивања предлога коначне листе вредновања и рангирања
пријава удружења грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја жена и равноправности полова на јавни конкурс.
Решење из става 1. овог члана објављује се на интернет страници Секретаријата.

Корисник средстава, приликом закључења уговора из става
1. овог члана, дужан је да - као гаранцију уредног извршења
својих уговорних обавеза - преда меничну изјаву с бланко меницом и овлашћењем и фотокопију картона депонованих потписа лица која је овластила пословна банка, на дан закључења
уговора.
У случају да корисник средстава не изврши уговорне обавезе
или да их делимично изврши, Секретаријат ће попунити меницу
укупним износом новчаног дуговања корисника средстава на дан
попуњавања као „меницу са доспећем по виђењу”, с клаузулом
„без протеста” коју ће активирати ради наплате. Секретаријат је
обавезан да меницу врати удружењу грађана након реализације
предмета уговора у целости уколико је не искористи у складу са
ставом 2. овог члана.
Уколико корисник средстава одустане од реализације пројекта,
Комисија ће на основу поновног увида у пристигле пројекте предложити расподелу преосталих средстава.
Члан 13.
Секретаријат преноси додељена средства на основу уговора из
члана 12. ове одлуке на рачун Корисника средстава у складу с
ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине.
Члан 14.
Средства додељена по јавном конкурсу Корисници средстава
могу користити искључиво за намене за које су додељена и у обавези су да неутрошена средства врате. Уколико буде утврђено да
Корисник средстава по јавном конкурсу средства није користио
наменски, Секретаријат задржава право да затражи повраћај пренетих средстава са законском затезном каматом, рачунајући од
дана уплате до дана поврата додељених средстава.
Средства из става 1. овог члана подлежу контроли буџетске инспекције Аутономне покрајине Војводине и корисник средстава
по јавном конкурсу дужан је да буџетској инспекцији омогући
несметану контролу наменског и законитог коришћења средстава.
Члан 15.
Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да након завршетка реализације пројектних активности, Секретаријату поднесу наративни и финансијски извештај о њиховој реализацији и
коришћењу средстава, на обрасцу који прописује Секретаријат,
у року од 15 дана од рока утврђеног за реализацију пројекта. Уз
финансијски извештај доставља се и књиговодствена документација којом се правда законско и наменско трошење пренетих
средстава, а коју морају оверити лица овлашћена за заступање,
односно одговорна лица.
Члан 16.
Корисници средстава дужни су да у свим јавним публикацијама и приликом сваког објављивања о активностима, мерама и
програмима који се финансирају по јавном конкурсу наведу да
је у њиховом финансирању учествовала Аутономна покрајина
Војводина, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Члан 17.

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

31. март 2021.

- суфинансирање реализације локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања –
1.200,000,00 динара;
У случају да средства опредељена за једну од намена не буду
потпуно потрошена, иста ће бити додељена учесницима конкурса
за другу намену, на основу већ утврђеног предлога-ранг листе.
Члан 4.

БРОЈ: 139-401-1800/2021-03
ДАТУМ: 31.03.2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

507.
На основу члана 16. став 2. и чл. 24. став 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
АПВ”, број 37/14, 54/14 – друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20),
а у вези са чланом 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист
АПВ”, број 66/20) и Стратегије за социјално укључивање Рома и
Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године
(„Службени гласник РС”, број 26/2016), покрајински секретар за
социјалну политику, демографију и равноправност полова, доноси
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА
ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА
ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
ГРАДОВИМА
И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ
ПЛАНОВА
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА
И РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У ОБЛАСТИ
СТАНОВАЊА
Члан 1.
Овим правилником утврђују се поступак и критеријуми за
доделу финансијских средстава (у даљем тексту: средства) из
буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, у оквиру раздела Покрајинског секретаријата за социјалну политику,
демографију и равноправност полова (у даљем тексту: Секретаријат), за суфинансирање израде локалних акционих планова
за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих
планова за унапређење положаја Рома у области становања.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог правилника утврђена су Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине
за 2021. годину у оквиру раздела 09 Покрајинског секретаријата за
социјалну политику, демографију и равноправност полова, Финансијским планом Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за 2020. годину у оквиру програма 1001 – унапређење и заштита људских и мањинских
права и слобода, програмска активност 1016 – подршка социјалној
инклузији Рома на територији АПВ, и износе 2.200.000,00 динара,
а додељују се јединицама локалне самоуправе.
Члан 3.
Средства из члана 2. овог Правилника могу се доделити градовима и општинама на територији Аутономне покрајине Војводине
који имају за циљ спровођење следеће активности у области унапређења положаја Рома:
- суфинансирање израде локалних акционих планова за
унапређење положаја Рома – 1.000,000,00 динара;

Средства се додељују путем јавног конкурса који расписује Секретаријат најмање једном годишње.
Јавни конкурс објављује се у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине”, у јавном гласилу које покрива целу територију Аутономне покрајине Војводине и на интернет страници
Секретаријата www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи
од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.
Члан 5.
Јавни конкурс из члана 4. овог правилника садржи податке о
акту на основу кога се расписује јавни конкурс, област од јавног
интереса која се подстиче, податке о висини укупних средстава која се додељују по јавном конкурсу, задатку који је предмет
јавног конкурса и року за његов завршетак, кругу могућих учесника на јавном конкурсу, начину и року за подношење пријава
на јавни конкурс, критеријумима и мерилима за оцену пријава,
обавезној документацији која се подноси уз пријаву и друге податке важне за спровођење јавног конкурса. Јавни конкурс може
да садржи податак о максималном износу средстава која се додељују јединицама локалне самоуправе путем јавног конкурса за
одређену област, као и податак о броју пријава које на јавни конкурс може поднети јединица локлане самоуправе.
Члан 6.
Пријава на јавни конкурс подноси се на обрасцу пријаве чију садржину утврђује Секретаријат, у једном примерку,
који се објављује на интернет страници Секретаријата www.
socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs
Уз попуњену пријаву на јавни конкурс за доделу бесповратних
средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за
финансирање израде локалних акционих планова за унапређење
положаја Рома, прилаже се следећа обавезна документација:
- Попуњен конкурсни образац уз опис активности које су
предвиђене ЛАП-ом за чију се израду аплицира на Конкурсу, са планом утрошка средстава, буџетом;
- Одлуку органа ЈЛС о реализацији и суфинансирању програма и извод из буџета ЈЛС о обезбеђеним средствима
за учешће у реализацији програма;
- Писмо намере о доношењу и буџетирању ЛАП-а у области становања за чију израду се аплицира на Конкурсу, потписано од стране овлашћеног лица.
Уз попуњену пријаву на конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за
суфинансирање реализације локалних акционих планова за
унапређење положаја Рома у области становања, прилаже се следећа обавезна документација:
- попуњен конкурсни образац уз опис активности које су
предвиђене ЛАП-ом за чију се реализацију аплицира на
конкурсу, с планом утрошка средстава, буџетом;
- одлуку органа ЈЛС о реализацији и суфинансирању програма и извод из буџета ЈЛС о обезбеђеним средствима
за учешће у реализацији програма;
- писмо намере о буџетирању ЛАП-а у области становања
за чију се реализацију аплицира на конкурсу, које је потписао градоначелник/председник општине.

31. март 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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Члан 7.

Члан 10.

Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне
или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од
стране овлашћених лица, пријаве које нису поднете на утврђеном
обрасцу, пријаве у којима се тражи износ већи од предвиђеног
као ни пријаве које нису предмет конкурса.

Комисија сачињава листу вредновања и рангирања пријава
градова/општина на јавни конкурс применом критеријума из члана 9. овог правилника, у року који не може бити дужи од 60 дана
од дана истека рока за подношење пријава.

Пријаве подносилаца којима су у ранијем периоду додељивана
средства, a који нису у уговореном року доставили извештај о наменском утрошку средстава неће се разматрати.
Члан 8.
Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи комисија коју образује покрајински секретар за социјалну политику,
демографију и равноправност полова (у даљем тексту: покрајински секретар), решењем којим се утврђује састав и задаци комисије који се именују из реда запослених у Секретаријату.

Листа из става 1. овог члана објављује се на интернет страници
Секретаријата и учесници јавног конкурса имају право увида у
поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана
од дана њеног објављивања, као и право приговора.
На листу из става 1. овог члана учесници јавног конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног
објављивања.
Одлуку о приговору учесника јавног конкурса на листу из става 1. овог члана доноси комисија у року од 15 дана од дана његовог
пријема.

Комисија из става 1. овог члана има председника и два члана.
Комисија на првој седници бира председника комисије који кординира радом комисије и води седнице. Комисија ради и одлучује
у пуном саставу и о свом раду води записник. Комисија одлуке
доноси већином од укупног броја чланова.

Након одлучивања по поднетим приговорима, комисија сачињава предлог коначне листе вредновања и рангирања пријава
градова/општина на јавни конкурс, која се објављује на интернет страници Секретаријата и доставља покрајинском секретару
ради одлучивања о додели и висини средстава.

Чланови комисије, након доношења решења из става 1. овог
члана, потписују изјаву којом потврђују да у предметном конкурсу нису у сукобу интереса. Уколико у току поступка јавног конкурса сазнају да могу доћи у сукоб интереса, чланови комисије
о томе без одлагања обавештавају покрајинског секретара, који
предузима потребне мере како не би било штетних последица у
даљем току поступка јавног конкурса.

Члан 11.

Члан 9.
Комисија процењује и вреднује пристигле пријаве према следећим критеријумима, доделом одговарајућег броја бодова:
1. Према референцама делатности, односно послова и програма
за област у којој се они реализују (од 0 до 60 бодова):
- усклађеност пројектних садржаја с предметом јавног
конкурса и релевантност за област у којој се реализује
јавни конкурс (до 10 бодова);
- јасно формулисани и повезани циљеви, активности и
резултати пројекта и њихова усклађеност с временском динамиком предвиђеном за реализацију (до 10 бодова);
- број директних корисника пројекта и капацитети подносиоца пријаве за управљање пројектом (до 10 бодова);
- проценат Рома у укупном уделу становништва у ЈЛС (до
10 бодова)
- број усвојених акционих планова (до 10 бодова);
- ангажовање координатора за ромска питања, педагошког
асистента и здравствене медијаторке у граду/општини
(до 10 бодова).
2. Према циљевима који се постижу реализацијом пројектних
активности (од 0 до 20 бодова):
- допринос степену унапређивања положаја Рома и Ромкиња у областима које су предвиђене Стратегијом за унапређење положаја Рома (до 10 бодова);
- допринос унапређивању квалитета услуга, заштите и
квалитета живота циљне групе (до 10 бодова).
3. Према економичности буџета, усклађености буџета с планираним активностима и постојању суфинансирања пројекта из
других извора (од 0 до 20 бодова):
- процена економичности буџета и усклађености буџета с
планираним активностима (до 10 бодова);
- степен обезбеђености сопствених средстава или других
извора (до 10 бодова).

Решење које је коначно, покрајински секретар у складу с ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине
одлучује о додели средстава и висини средстава, у року од 30
дана од дана објављивања предлога коначне листе вредновања и
рангирања пријава градова/општина на јавни конкурс.
Решење из става 1. овог члана објављује се на интернет страници Секретаријата.
Члан 12.
Секретаријат и град/општина закључују уговор којим се
уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних
страна, а нарочито: предмет пројекта, рок у коме се он реализује,
износ додељених средстава, инструменте обезбеђења за случај
ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију
пројекта, односно за случај неизвршења уговорне обавезе.
Уколико корисник средстава одустане од реализације пројекта,
Комисија ће на основу поновног увида у пристигле пројекте предложити расподелу преосталих средстава.
Члан 13.
Секретаријат преноси додељена средства на рачун града/
општине у складу с ликвидним могућностима буџета Аутономне
покрајине Војводине.
Члан 14.
Средства додељена по јавном конкурсу град/општина, односно
корисници средстава могу користити искључиво за намене за које
су додељена и у обавези су да неутрошена средства врате. Уколико буде утврђено да корисник средстава по јавном конкурсу
средства није користио наменски, Секретаријат задржава право
да затражи повраћај пренетих средстава са законском затезном
каматом, рачунајући од дана уплате до дана поврата додељених
средстава.
Средства из става 1. овог члана подлежу контроли буџетске инспекције Аутономне покрајине Војводине и корисник средстава
по јавном конкурсу дужан је да буџетској инспекцији омогући
несметану контролу наменског и законитог коришћења средстава.
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Члан 15.

Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да након
завршетка реализације пројектних активности Секретаријату поднесу наративни и финансијски извештај о њиховој реализацији
и коришћењу средстава, на обрасцу који прописује Секретаријат,
у року од 15 дана од рока утврђеног за реализацију пројекта. Уз
финансијски извештај доставља се и књиговодствена документација којом се правда законско и наменско трошење пренетих
средстава, а коју морају оверити лица овлашћена за заступање,
односно одговорна лица.
Члан 16.
Корисници средстава – град/општина, дужни су да у свим
јавним публикацијама и приликом сваког објављивања о активностима, мерама и програмима који се финансирају по јавном
конкурсу наведу да је у њиховом финансирању учествовала Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова.
Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
БРОЈ: 139-401-1796/2021-04
ДАТУМ: 31.03.2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

508.
На основу члана 16. став 2. и чл. 24. став 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
АПВ”, број 37/14, 54/14 – друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20),
а у вези са чланом 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист
АПВ”, број 66/20) и Стратегије за социјално укључивање Рома и
Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године
(„Службени гласник РС”, број 26/2016), покрајински секретар за
социјалну политику, демографију и равноправност полова, доноси
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА
ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА
ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ
И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЦЕНТРИМА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АНГАЖОВАЊА КООРДИНАТОРА ЗА
РОМСКА ПИТАЊА
Члан 1.
Овим правилником утврђују се поступак и критеријуми за
доделу финансијских средстава (у даљем тексту: средства) из
буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, у оквиру
раздела Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова (у даљем тексту: Секретаријат),
за финансирање ангажовања координатора за ромска питања.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог правилника утврђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2021. годину у оквиру раздела 09 Покрајинског
секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправ-
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ност полова, Финансијским планом Покрајинског секретаријата
за социјалну политику, демографију и равноправност полова за
2021. годину у оквиру програма 1001 – унапређење и заштита
људских и мањинских права и слобода, програмска активност
1016 – подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ и
износе 2.000.000,00 динара, а додељују се центрима за социјални
рад на територији АПВ.
Члан 3.
Средства из члана 2. овог правилника могу се доделити центрима за социјални рад на територији Аутономне покрајине
Војводине који имају за циљ спровођење следеће активности у
области унапређења положаја Рома:
- финансирање ангажовања координатора за ромска питања, у укупном износу од 2.000.000,00 динара.
Члан 4.
Средства се додељују путем јавног конкурса који расписује Секретаријат најмање једном годишње.
Јавни конкурс објављује се у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине”, у јавном гласилу које покрива целу територију Аутономне покрајине Војводине и на интернет страници
Секретаријата www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи
од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.
Члан 5.
Јавни конкурс из члана 4. овог правилника садржи податке о
акту на основу кога се расписује јавни конкурс, област од јавног
интереса која се подстиче, податке о висини укупних средстава која се додељују по јавном конкурсу, задатку који је предмет
јавног конкурса и року за његов завршетак, кругу могућих учесника на јавном конкурсу, начину и року за подношење пријава на
јавни конкурс, критеријумима и мерилима за оцену пријава, обавезној документацији која се подноси уз пријаву и друге податке важне за спровођење јавног конкурса. Јавни конкурс може да
садржи податак о максималном износу средстава која се додељују
центрима за социјални рад путем јавног конкурса за одређену област, као и податак о броју пријава које на јавни конкурс може
поднети центар за социјални рад.
Члан 6.
Пријава на јавни конкурс подноси се на обрасцу пријаве чију садржину утврђује Секретаријат, у једном примерку,
који се објављује на интернет страници Секретаријата www.
socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs.
Уз попуњену пријаву на јавни конкурс за доделу бесповратних
средстава центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања,
прилаже се следећа обавезна документација:
- фотокопија ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање).
Члан 7.
Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне
или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од
стране овлашћених лица, пријаве које нису поднете на утврђеном
обрасцу, пријаве у којима се тражи износ већи од предвиђеног
као ни пријаве које нису предмет конкурса.
Пријаве подносилаца којима су у ранијем периоду додељивана
средства, a који нису у уговореном року доставили извештај о наменском утрошку средстава неће се разматрати.
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Члан 8.

Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи комисија коју образује покрајински секретар за социјалну политику,
демографију и равноправност полова (у даљем тексту: покрајински секретар), решењем којим се утврђује састав и задаци комисије који се именују из реда запослених у Секретаријату.
Комисија из става 1. овог члана има председника и два члана.
Комисија на првој седници бира председника комисије који кординира радом комисије и води седнице. Комисија ради и одлучује
у пуном саставу и о свом раду води записник. Комисија одлуке
доноси већином од укупног броја чланова.
Чланови комисије, након доношења решења из става 1. овог
члана, потписиују изјаву којом потврђују да у предметном конкурсу нису у сукобу интереса. Уколико у току поступка јавног
конкурса сазнају да могу доћи у сукоб интереса, чланови комисије о томе без одлагања обавештавају покрајинског секретара,
који предузима потребне мере како не би било штетних последица у даљем току постуока јавног конкурса.
Члан 9.
Комисија процењује и вреднује пристигле пријаве према следећим критеријумима, доделом одговарајућег броја бодова:
1. Према референцама делатности, односно послова и програма
за област у којој се они реализују (од 0 до 60 бодова):
- усклађеност пројектних садржаја с предметом јавног
конкурса и релевантност за област у којој се реализује
јавни конкурс (до 10 бодова);
- јасно формулисани и повезани циљеви, активности и резултати пројекта и њихова усклађеност с временском динамиком предвиђеном за реализацију (до 10 бодова);
- број директних корисника пројекта и капацитети подносиоца пријаве за управљање пројектом (до 10 бодова);
- проценат Рома у укупном уделу становништва у ЈЛС (до
10 бодова)
- број усвојених акционих планова (до 10 бодова);
- ангажовање координатора за ромска питања, педагошког
асистента и здравствене медијаторке у граду/општини
(до 10 бодова).
2. Према циљевима који се постижу реализацијом пројектних
активности (од 0 до 20 бодова):
- допринос степену унапређивања положаја Рома и Ромкиња у областима које су предвиђене Стратегијом за унапређење положаја Рома (до 10 бодова);
- допринос унапређивању квалитета услуга, заштите и
квалитета живота циљне групе (до 10 бодова).
3. Према економичности буџета, усклађености буџета с планираним активностима и постојању суфинансирања пројекта из
других извора (од 0 до 20 бодова):
- процена економичности буџета и усклађености буџета с
планираним активностима (до 10 бодова);
- степен обезбеђености сопствених средстава или других
извора (до 10 бодова).
Члан 10.
Комисија сачињава листу вредновања и рангирања пријава
центара за социјални рад на јавни конкурс применом критеријума из члана 9. овог правилника, у року који не може бити дужи од
60 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Листа из става 1. овог члана објављује се на интернет страници
Секретаријата и учесници јавног конкурса имају право увида у
поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана
од дана њеног објављивања, као и право приговора.
На листу из става 1. овог члана учесници јавног конкурса имају
право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.
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Одлуку о приговору учесника јавног конкурса на листу из става 1. овог члана доноси комисија у року од 15 дана од дана његовог
пријема.
Након одлучивања по поднетим приговорима, комисија сачињава предлог коначне листе вредновања и рангирања пријава
центара за социјални рад на јавни конкурс, која се објављује на
интернет страници Секретаријата и доставља покрајинском секретару ради одлучивања о додели и висини средстава.
Члан 11.
Решење које је коначно, покрајински секретар у складу с ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине
одлучује о додели средстава и висини средстава, у року од 30
дана од дана објављивања предлога коначне листе вредновања и
рангирања пријава Центара за социјални рад на јавни конкурс.
Решење из става 1. овог члана објављује се на интернет страници Секретаријата.
Члан 12.
Секретаријат и центар за социјални рад закључују уговор
којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: предмет пројекта, рок у коме се он
реализује, износ додељених средстава, инструменте обезбеђења
за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију пројекта, односно за случај неизвршења уговорне обавезе.
Уколико корисник средстава одустане од реализације пројекта,
Комисија ће на основу поновног увида у пристигле пројекте предложити расподелу преосталих средстава.
Члан 13.
Секретаријат преноси додељена средства на рачун центра за
социјални рад у складу с ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине.
Члан 14.
Средства додељена по јавном конкурсу Центар за социјални
рад, односно корисници средстава могу користити искључиво за
намене за које су додељена и у обавези су да неутрошена средства
врате. Уколико буде утврђено да корисник средстава по јавном
конкурсу средства није користио наменски, Секретаријат задржава право да затражи повраћај пренетих средстава са законском
затезном каматом, рачунајући од дана уплате до дана поврата додељених средстава.
Средства из става 1. овог члана подлежу контроли буџетске инспекције Аутономне покрајине Војводине и корисник средстава
по јавном конкурсу дужан је да буџетској инспекцији омогући
несметану контролу наменског и законитог коришћења средстава.
Члан 15.
Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да након
завршетка реализације пројектних активности Секретаријату поднесу наративни и финансијски извештај о њиховој реализацији
и коришћењу средстава, на обрасцу који прописује Секретаријат,
у року од 15 дана од рока утврђеног за реализацију пројекта. Уз
финансијски извештај доставља се и књиговодствена документација којом се правда законско и наменско трошење пренетих
средстава, а коју морају оверити лица овлашћена за заступање,
односно одговорна лица.
Члан 16.
Kорисници средстава – центри за социјални рад, дужни су да
у свим јавним публикацијама и приликом сваког објављивања о
активностима, мерама и програмима који се финансирају по јав-
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ном конкурсу наведу да је у њиховом финансирању учествовала
Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова.
Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
БРОЈ: 139-401-1794/2020-04
ДАТУМ: 31.03.2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

31. март 2021.

- Оснаживање Рома и Ромкиња, лидера/ки ромских непрофитних организација/удружења грађана за укључивање
у процесе доношења одлука, планирање и спровођење
стратешких планова, пре свега на локалном нивоу,
- Промоција и интегрисање принципа родне равноправности у ромској, али и у већинској заједници, посебно
јавним акцијама и кампањама које имају за циљ подизање свести јавности,
- Подршка активностима у вези са обукама ради лакшег
проналажења посла, стицање нових знања и вештина,
промовисање предузетништва код Рома и Ромкиња.
Члан 4.

509.

Средства се додељују путем јавног конкурса који расписује Секретаријат најмање једном годишње.

На основу члана 16. став 2., чл. 24. став 2. и члана 35а. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
АПВ”, број 37/14, 54/14 – друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20),
а у вези са чланом 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист
АПВ”, број 66/20) и Стратегије за социјално укључивање Рома и
Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године
(„Службени гласник РС”, број 26/2016), покрајински секретар за
социјалну политику, демографију и равноправност полова, доноси

Јавни конкурс објављује се у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине”, у јавном гласилу које покрива целу територију Аутономне покрајине Војводине и на интернет страници
Секретаријата www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs.

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА
ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ
И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
УНАПРЕЂЕЊА
ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА

Јавни конкурс из члана 4. овог правилника садржи податке о
акту на основу кога се расписује јавни конкурс, област од јавног
интереса која се подстиче, податке о висини укупних средстава која се додељују по јавном конкурсу, задатку који је предмет
јавног конкурса и року за његов завршетак, кругу могућих учесника на јавном конкурсу, начину и року за подношење пријава на
јавни конкурс, критеријумима и мерилима за оцену пријава, обавезној документацији која се подноси уз пријаву и друге податке
важне за спровођење јавног конкурса.

Члан 1.

Јавни конкурс може да садржи податак о максималном износу средстава која се додељују удружењима грађана путем јавног
конкурса као и податак о броју пријава које на јавни конкурс
може поднети удружење грађана.

Овим правилником утврђују се поступак и критеријуми за доделу финансијских средстава (у даљем тексту: средства) из буџета
Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, у оквиру раздела
09 Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова (у даљем тексту: Секретаријат), за
доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог правилника утврђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2021. годину у оквиру раздела 09 Покрајинског
секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Финансијским планом Покрајинског секретаријата
за социјалну политику, демографију и равноправност полова за
2021. годину у оквиру програма 1001 – унапређење и заштита
људских и мањинских права и слобода, програмска активност
1016 – подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ,
економска класификација 4819 – дотације осталим непрофитним
институцијама и износе 4.000.000,00 динара.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи
од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.
Члан 5.

Члан 6.
Пријава на јавни конкурс подноси се на обрасцу пријаве чију садржину утврђује Секретаријат, у једном примерку,
који се објављује на интернет страници Секретаријата www.
socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs.
Уз пријаву из става 1. овог члана, прилаже се следећа обавезна документација: фотокопија потврде о пореском идентификационом броју и фотокопија ОП обрасца (оверени потписи лица
овлашћених за заступање), кратак историјат удружења, досадашња искуства на реализацији сличних програма.
Члан 7.

Члан 3.

Неблаговремене, непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете на утврђеном обрасцу, пријаве које
нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве у којима се тражи износ већи од предвиђеног као и пријаве које нису предмет
јавног конкурса неће се разматрати.

Средства из члана 2. овог правилника могу се доделити удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја
Рома и Ромкиња који имају за циљ спровођење следећих активности :

Пријаве подносилаца којима су у ранијем периоду додељивана
средства, a који нису у уговореном року доставили извештај о наменском утрошку средстава неће се разматрати.

- Подршка активностима којима се афирмише имплементација и примена Стратегије за унапређивање положаја
Рома на територији АП Војводине, са циљем интеграције
Рома и Ромкиња у друштвене токове,
- Подршка програмима који су од интереса за реализацију
приоритетних области Декаде Рома као што су образовање, запошљавање, становање и здравље Рома,

Члан 8.
Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи комисија коју образује покрајински секретар за социјалну политику,
демографију и равноправност полова (у даљем тексту: покрајински секретар), решењем којим се утврђује састав и задаци комисије који се именују из реда запослених у Секретаријату.

31. март 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Комисија из става 1. овог члана има председника и два члана.
Комисија на првој седници бира председника комисије који кординира радом комисије и води седнице. Комисија ради и одлучује
у пуном саставу и о свом раду води записник. Комисија одлуке
доноси већином од укупног броја чланова.
Чланови комисије, након доношења решења из става 1. овог
члана, потписују изјаву којом потврђују да у предметном конкурсу нису у сукобу интереса. Уколико у току поступка јавног конкурса сазнају да могу доћи у сукоб интереса, чланови комисије
о томе без одлагања обавештавају покрајинског секретара, који
предузима потребне мере како не би било штетних последица у
даљем току поступка јавног конкурса.
Члан 9.
Комисија процењује и вреднује пристигле пријаве удружења
грађана применом следећих критеријума, доделом одговарајућег
броја бодова:
1. Према референцама делатности, односно послова и програма
за област у којој се они реализују (укупно највише до 30 бодова):
- јасно формулисани и повезани циљеви, активности и резултати пројекта и њихова усклађеност с временском динамиком предвиђеном за реализацију (до 10 бодова);
- број директних корисника пројекта и капацитети подносиоца пријаве за управљање пројектом (до 10 бодова);
- могућност развијања програма и његова одрживост (до
10 бодова).
2. Према циљевима који се постижу реализацијом пројектних
активности, допринос степену унапређивања стања у области у
којој се активности спроводе (укупно највише до 40 бодова):
- допринос степену унапређивања положаја Рома и Ромкиња у областима које су предвиђене Стратегијом за унапређење положаја Рома;
- допринос унапређивању квалитета услуга, заштите и
квалитета живота циљне групе, као и допринос пројекта
унапређењу родне равноправности у ромској заједници.
3. Према економичности буџета, усклађености буџета с планираним активностима и постојању суфинансирања програма из
других извора (укупно највише до 30 бодова):
- процена економичности буџета пројекта и усклађености
буџета с планираним активностима (до 10 бодова);
- висина тражених средстава у поређењу са укупним обимом
средстава на која се јавни конкурс односи (до 10 бодова);
- степен обезбеђености сопствених средстава или средстава из других извора (до 10 бодова).
Члан 10.
Комисија сачињава листу вредновања и рангирања удружења
грађана на јавни конкурс применом критеријума из члана 9. овог
правилника, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана
истека рока за подношење пријава.
Листа из става 1. овог члана објављује се на интернет страници
Секретаријата и учесници јавног конкурса имају право увида у
поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана
од дана њеног објављивања, као и право приговора.
На листу из става 1. овог члана учесници јавног конкурса имају
право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору учесника јавног конкурса на листу из става 1. овог члана доноси комисија у року од 15 дана од дана његовог
пријема.
Након одлучивања по поднетим приговорима, комисија сачињава предлог коначне листе вредновања и рангирања удружења грађана на јавни конкурс, која се објављује на интернет
страници Секретаријата и доставља покрајинском секретару
ради одлучивања о додели и висини средстава.
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Члан 11.

Решењем које је коначно, покрајински секретар у складу с ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине
одлучује о додели и висини средстава, у року од 30 дана од дана
објављивања предлога коначне листе вредновања и рангирања
пријава удружења грађана за финансирање пројеката у области
унапређења положаја Рома и Ромкиња на јавни конкурс.
Решење из става 1. овог члана објављује се на интернет страници Секретаријата.
Члан 12.
На основу решења из члана 11. овог правилника, Секретаријат
и Корисник средстава закључују уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: предмет пројекта, рок у коме се он реализује, износ додељених
средстава, инструменте обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију пројекта, односно за
случај неизвршења уговорне обавезе.
Корисник средстава, приликом закључења уговора из става 1.
овог члана, дужан је да - као гаранцију уредног извршења својих
уговорних обавеза - преда меничну изјаву с бланко меницом и
овлашћењем и фотокопију картона депонованих потписа лица
која је овластила пословна банка, на дан закључења уговора.
У случају да корисник средстава не изврши уговорне обавезе
или да их делимично изврши, Секретаријат ће попунити меницу
укупним износом новчаног дуговања корисника средстава на дан
попуњавања као „меницу са доспећем по виђењу”, с клаузулом
„без протеста” коју ће активирати ради наплате. Секретаријат је
обавезан да меницу врати удружењу грађана након реализације
предмета уговора у целости уколико је не искористи у складу са
ставом 2. овог члана.
Уколико корисник средстава одустане од реализације пројекта , Комисија ће на основу поновног увида у пристигле пројекте
предложити расподелу преосталих средстава.
Члан 13.
Секретаријат преноси додељена средства на основу уговора из
члана 12. ове одлуке на рачун Корисника средстава у складу с
ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине.
Члан 14.
Средства додељена по јавном конкурсу Корисници средстава
могу користити искључиво за намене за које су додељена и у обавези су да неутрошена средства врате. Уколико буде утврђено да
Корисник средстава по јавном конкурсу средства није користио
наменски, Секретаријат задржава право да затражи повраћај пренетих средстава са законском затезном каматом, рачунајући од
дана уплате до дана поврата додељених средстава.
Средства из става 1. овог члана подлежу контроли буџетске инспекције Аутономне покрајине Војводине и корисник средстава по
јавном конкурсу дужан је да буџетској инспекцији омогући несметану контролу наменског и законитог коришћења средстава.
Члан 15.
Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да након завршетка реализације пројектних активности, Секретаријату поднесу наративни и финансијски извештај о њиховој реализацији и
коришћењу средстава, на обрасцу који прописује Секретаријат,
у року од 15 дана од рока утврђеног за реализацију пројекта. Уз
финансијски извештај доставља се и књиговодствена документација којом се правда законско и наменско трошење пренетих
средстава, а коју морају оверити лица овлашћена за заступање,
односно одговорна лица.
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Члан 16.

Висина и начин доделе бесповратних средстава

Корисници средстава дужни су да у свим јавним публикацијама и приликом сваког објављивања о активностима, мерама и
програмима који се финансирају по јавном конкурсу наведу да
је у њиховом финансирању учествовала Аутономна покрајина
Војводина, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Члан 2.

Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
БРОЈ: 139-401-1798/2021-04
ДАТУМ: 31.03.2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

За реализацију Конкурса предвиђен је укупан износ дo
15.000.000,00 динара.
Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса
који се објављује у ,,Службеном листу АП Војводине“ и у дневним новинама ,, Дневник“ са којим Покрајински секретаријат има
закључен уговор о објављивању аката, као и на интернет страници Секретаријата( у даљем тексту : Конкурс)
Конкурс је отворен до 23.04.2020. године.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом Конкурсу утврђују се у износу до 70 % од укупне вредности инвестиције.
Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза
на додату вредност (ПДВ).

510.
На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14-др.
одлука и 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20) у вези са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник
РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и Покрајинском скупштинском одлуком о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2021. години („Службени лист АПВ”,
број 66/20), а у складу са Правилником о спровођењу конкурса
које расписује покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство доноси
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА И
ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ
У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНУРЕНТНОСТИ У СМИСЛУ
ДОДАВАЊА
ВРЕДНОСТИ КРОЗ ПРЕРАДУ МЛЕКА И МЕСА НА
ГАЗДИНСТВИМА
У АП ВОЈВОДИНИ 2021 .ГОДИНИ
Опште одредбе
Члан 1.
Правилником о додели средстава за доделу подстицајних
средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини у 2021 .
години (у даљем тексту: Правилник) прописује се висина и начин доделе средстава, намена средстава, поступак додељивања
средстава, критеријуми за доделу средстава и друга питања
значајна за конкурс из Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години ( у даљем тексту:
Програм), који је саставни део Покрајинске скупштинске одлуке о програму мера подршке за спровођење пољопривредне
политике за развој села на територији Аутономне покрајине
Војводине у 2021. години („Службени лист АПВ”, број 66/2020)
на који је сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-00-09458/2020-09 од 3. децембра 2020.
Програм из става 1. овог члана усвојила је Скупштина Аутномне покрајине Војводине, а Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински
секретаријат) задужен је за његову реализацију.

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави
не може прећи 2.000.000,00 динара, Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 200.000,00 динара, односно
у разматрање ће бити узете пријаве чија је вредност инвестиције
једнака или већа од 400.000,00 динара. Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, признаваће
се само инвестиције реализоване након 01.01.2021. године.
Намена бесповратних средстава
Члан 3.
Суфинансираће се следеће инвестиције:
Сектор Млеко:
• Набавка опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење
и паковање млека и производа од млека
• Набавка опреме за чишћење, прање, дезинфекцију (стерилизацију) објекта, опреме, алата,уређаја и машина,
укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије
• Набавка лабораторијске опреме(без стакленог прибора)
за интерну употребу као део прерађивачког погона
Сектор Месо:
• Набавка опреме за омамљивање, клање и обраду трупова
• Набавка опреме за сакупљање, пријем, чување/складиштење (хлађење), уклањање и прераду споредних производа животињског порекла који нису за исхрану људи
• Набавка опреме и уређаја за расецање, обраду, прераду, паковање и означавање меса и уситњеног меса, полупроизвода
од меса, машински сепарисаног меса и производа од меса
• Набавка опреме и уређаји за хлађење, пастеризацију и
стерилизацију меса и производа од меса
• Набавка лабораторијске опреме(без стакленог прибора)
за интерну употребу као део прерађивачког погона
• Набавка опреме за чишћење, прање, дезинфекцију (стерилизацију) објекта, опреме, алата,уређаја и машина,
укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије
Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу и за једну врсту производње (прерада меса или прерада млека).
Бесповратна средства која се додељују из Програма не могу се
користити за:
• порезe, укључујући и порез на додату вредност;
• плаћање путем компензације и цесије;
• царинске, увозне и остале врсте административних такси, накнаде за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;
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• промет између повезаних лица;
• новчане, финансијске казне и трошкове парничног поступка;
• трошковe банкарске провизије;
• трошковe јемства и сличне накнаде;
• трошкове премера и геодетских снимања;
• трошкове за куповину половне опреме и материјала;
• трошкове превоза, монтаже опреме и друге оперативне
трошкове;
• доприносе у натури.
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11. Подносилац пријаве - правно лице мора бити разврстано
у микро и мало правно лице, у складу са законом којим
се уређује рачуноводство;
12. Задруге морају имати обављену задружну ревизију
13. Инвестицију која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје реализује у објекту који користи на основу права својине или на основу права закупа, односно
уступања на коришћење без накнаде, у периоду од најмање пет година почев од календарске године за коју
подноси захтев остваривање права на подстицаје;.

Право на учешће на Конкурсу

Специфични услови за учешће на конкурсу

Члан 4.

Члан 6.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и
то:

На крају инвестиције а пре исплате средстаа корисник треба да
испуњава следеће специфичне услове:

1. предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.
2. правно лице:
- привредно друштво носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,
- земљорадничка задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,
- сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног
пољопривредног газдинства.
Услови за учешће на Конкурсу
Члан 5.
1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар
пољопривредних газдинстава и да се налази у активном
статусу ;
2. Подносилац пријаве мора имати седиште на територији
јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине, , с тим што и место реализације инвестиције мора
бити на територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине;
3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање закључно са 31.12. 2020. годином;
4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске
обавезе од стране надлежног органа јединице локалне
самоуправе, закључно са 31. 12. 2020. годином;
5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по
уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, закључно са 31.12. 2020. годином, уколико је
корисник истог;
6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације) за исту намену,
односно иста инвестиција не сме бити предмет другог
поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у
складу с посебним прописом којим се уређује кредитна
подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
7. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених и нерегулисаних уговорних обавеза, као и судским путем у последње 3 године наплаћених обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и
шумарство , на основу раније потписаних уговора;
8. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о
привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11
и 99/11 и 83/14, 5/15, 44/2018, 95/2018 И и 91/2019);
9. Подносилац пријаве-предузетник и правно лице мора
бити регистровано у Агенцији за привредне регистре;
10. Према подносиоцу пријаве- правном лицу не сме бити
покренут поступак стечаја и/или ликвидације;

• за прераду млека:
1) пољопривредна газдинства која недељно прераде максимално 5.000 литара сировог млека, односно годишње максимално
250.000,00 литара с тим да пољопривредна газдинства морају
имати ОДОБРЕН ОБЈЕКАТ у складу са Правилником о малим
количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања
која се односе на мале субјекте у пословању храном животињског
порекла“ („Службени гласник РС“, број 111/17) или
2) испуњава ветеринарско-санитарне услове за прераду млека
у складу са прописима којима се уређује ветеринарство и има
утврђен дневни капацитет објекта за прераду млека до 3.000
литара.
• за прераду меса:
1) пољопривредна газдинства која недељно прераде максимум
2000 килограма, односно годишње максимално 100.000 килограма производа од меса али пољопривредна газдинства морају
имати ОДОБРЕН ОБЈЕКАТ у складу са Правилником о малим
количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања
која се односе на мале субјекте у пословању храном животињског
порекла“ („Службени гласник РС“, број 111/17) или
2) остварује право на исплату подстицаја за прераду у сектору
меса за кланице ако испуњава ветеринарско-санитарне услове за
прераду меса у складу са прописима којима се уређује ветеринарствоправо ако има утврђен максимални капацитет клања за:
10 говеда или 50 свиња или 50 оваца или 5.000 јединки живине
на дан.
Поступање с непотпуним пријавама
Члан 7.
За подносиоце непотпуних пријава, Покрајински секретаријат
по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са
законом који уређује општи управни поступак, а за осталу документацију ће бити позвани да допуне у року од осам (8) дана од
дана пријема позива.
Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног става не допуне документацију пријава ће бити одбачена као
непотпуна.
Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања документације која је тражена позивом из става 1. овог
члана. Комисија неће разматрати пријаве:
• неблаговремене пријаве
• недозвољене пријаве
• пријаве поднете од стране неовлашћеног лица
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Одлучивање о додели средстава

Право жалбе

Члан 8.

Члан 11.

Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија),
коју је именовао покрајински секретар, разматра поднете пријаве
и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава.

Право жалбе има сваки незадовољни подносилац пријаве на
основу одлуке која је објављена на званичној интернет страни
Покрајинског секретаријата.

Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају
услове на основу достављене документације, у складу с критеријумима дефинисаних у Конкурсу и Правилнику и формира бодовну листу на основу које се додељују бесповратна средства, а
све до утрошка средстава опредељених Конкурсом.

Жалба се улаже покрајинском секретару у року од 15 дана од
достављања појединачног решења, односно најкасније у року од
30 дана од објављивања Одлуке на званичној интернет страни
покрајинског секретаријата за лица за које лична достава није
успела.

У записник се уноси:
- укупан број поднетих пријава са приказом тражених
средстава,
- прихватљиве пријаве са приказом бодова и износа,
- неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима неприхватљивости.
Истовремено са записником Комисија доноси и предлог одлуке о додели средстава.
Предлогом одлуке о додели средстава утврђују се појединачни
износи средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена средства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства
нису одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања.
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на основу предлога Комисије.
Одлука се објављује на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.
Критеријуми за доделу бесповратних средстава
Члан 9.
Комисија даје предлог за доделу бесповратних средстава на основу поднете документације и критеријума :
- Подносилац захтева је лице млађе од 40 година
- Подносилац захтева је жена
- Пољопривредно газдинство се налази на подручју с отежаним условима рада
- Подносилац захтева има одговарајуће стручно знање
(Пољопривредни/ ветеринарски факултет, Пољопривредна средња школа)
- Корисник је задруга или члан задруге
- Власништво поседа, земљиште и објекти у употреби
- Датум прве регистрације РПГ
- Досадашње коришћење средстава Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
- Пребивалиште
- Оцена одрживости инвестиције
- Радна активност
У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником,
формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна
средства. Пријаве на Конкурс које остваре мање од 40% од укупног броја бодова не улазе у даље разматрање Комисије.
Поступање с пријавама које су одбијене/одбачене или нису у
потпуности прихваћене
Члан 10.
На основу одлуке Комисија сачињава, а покрајински секретар
доноси, решење са образложењем и поуком о правном средству
за подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или
нису у потпуности прихваћене на основу предлога одлуке.

Покрајински секретар може да одбаци жалбу као неблаговремену, недозвољену, поднету од стране неовлашћеног лица, да је
усвоји у потпуности или делимично или да одбије жалбу као неосновану.
О жалби се одлучује решењем.
Коначна одлука
Члан 12.
Коначну одлуку доноси Покрајински секретар, на основу донетих решења по основу евентуалних жалби, а која се објављује на
званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.
Уговор о додели средстава
Члан 13.
Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава, покрајински секретар у име Покрајинског секретаријата закључује
уговор о додели средстава с корисником, којим се регулишу права и обавезе уговорних страна.
Корисник средстава у обавези је да, приликом потписивања
уговора са Покрајинским секретаријатом о коришћењу средстава – достави меницу са меничном изјавом, а за предузетнике –
регистровану меницу са меничном изјавом, као средство обезбеђења да опрема неће бити отуђена у року од 5 година.
Исплата бесповратних средстава
Члан 14.
Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвестиције, односно након што корисник бесповратних средстава уради
монтажу опреме и достави Секретаријату следећу документацију:
• захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку
средстава
• оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Спецификација опреме треба да садржи основне карактеристике машина и опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну);
• отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је,
у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;
• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко
лице извршило готовинско или плаћање картицом може
доставити само фискални исечак ;
• фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
• фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
• јединствену царинску исправу (уколико је подносилац
пријаве директни увозник) – не старија од 01.01. 2021.
године;
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• оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који
издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству,
прва страна Извода као и остале стране извода са подацима о
површинама и броју животиња, не старији од 30 дана)
Секретаријат путем надлежног сектора може да наложи
Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине
да изврши чињенично стање пре инвестиције (нулту контролу)
као и да се на крају инвестиције утврди чињенично стање реализације инвестиције (завршну контролу) на терену достављањем
извештаја и записника Секретаријату.
Секретаријат може да од пољопривредне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде затражи да се изврши контрола реализације предмета уговора, а посебно у случају
рачуна и предрачуна који су издати од добављача опреме који нису у
систему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тржишне вредности.
Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом
средстава у буџет АП Војводине.
Обавезе корисника средстава
Члан 15.
Корисник бесповратних средстава по Конкурсу дужан је да:
1. покретну ствар, односно непокретност која је предмет
инвестиције за коју је остварио подстицаје, користи у
складу с предвиђеном наменом;
2. покретну ствар, односно непокретност која је предмет
инвестиције за коју је остварио подстицаје, не отуђи и/
или даје другом лицу на употребу најмање пет година од
дана исплате подстицаја
3. сву документацију која је у вези са инвестицијом чува
најмање пет година од дана исплате подстицаја.
Корисник средстава по Конкурсу за ког се утврди да није поступао у складу са одредбама Конкурса и уговора, корисник који
је Покрајинском секретаријату онемогућио да обави контролу,
односно корисник који је достављао нетачне податке, дужан је да
врати примљени износ бесповратних средстава с припадајућом
законском затезном каматом која се обрачунава од дана исплате
бесповратних средстава до дана враћања средстава.
Праћење извршавања уговора
Члан 16.
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крајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021.
годину („Службени лист АПВ“, брoj 66/20), у вези са Законом
о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Покрајинском
скупштинском одлуком о програму подршке за спровођење
пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години, („Службени лист АПВ“,
број 66/20), и Правилником о спровођењу конкурса које расписује
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство (у даљем тексту: покрајински секретар) доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ИНВЕСТИЦИЈА
У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ГАЗДИНСТАВА
У СЕКТОРУ ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ (УКЉУЧУЈУЋИ
ПЕЧУРКЕ),
ЦВЕЋЕ И ОСТАЛИ УСЕВИ У АП ВОЈВОДИНИ У 2021.
ГОДИНИ
Опште одредбе
Члан 1.
Правилником о додели средстава за суфинансирање инвестиција
у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће,
грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП
Војводини у 2021. години (у даљем тексту: Правилник) прописује се
поступак додељивања средстава, критеријуми за доделу средстава
и друга питања значајна за конкурс из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години („Службени лист АПВ“,
број 66/20), (у даљем тексту: Програм), који је саставни део Покрајинске скупштинске одлуке о програму подршке за спровођење
пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години („Службени лист АПВ“, број 66/20)
на који је сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде број: 320-00-09458/2020-09 од 03.12.2020. године.
Програм из става 1. овог члана усвојила је Скупштина Аутономне покрајине Војводине, а Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) задужен је за његову реализацију.
Висина и начин доделе средстава
Члан 2.

Административну контролу, односно испуњеност обавеза из уговора прати и контролише ресорни сектор Покрајинског секретаријата.
Провера стања на терену обавља се и у току пет (5) година након преноса средстава, осим за опрему чији је век експлоатације
краћи од годину дана, а прати је овлашћени сектор Покрајинског
секретаријата, путем извештаја и записника Пољопривредне
стручне и саветодавне службе АП Војводине с терена.
Завршне одредбе

За реализацију активности
100.000.000,00 динара.

предвиђено

је

укупно

-

Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса који се објављује у дневним новинама „Дневник“, на интернет
страници Покрајинског секретаријата, као и у „Службеном листу
АП Војводине“ (у даљем тексту: Конкурс).
Конкурс је отворен до 29.04.2021. године.

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

Документација поднета на Конкурс се не враћа. На захтев подносиоца пријава, који нису остварили право на бесповратна средства, могуће је враћање документације, уз достављање оверене
фотокопије исте.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
с. р. Чедомир Божић

Средства за подршку инвестиција – према Правилнику и по
Конкурсу – додељују се бесповратно.

Члан 17.

511.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по конкурсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције.

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14
- др.одлука, 37/15, 29/17, 24/19 и 66/20), чл. 11. и 22. став 4. По-

За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна
лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним
условима рада у пољопривреди, жене носиоци пољопривредних
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газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40
година, бесповратна средства за подршку инвестиција по овом
конкурсу утврђују се у износу до 70% од укупних прихватљивих
трошкова ивестиције (у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други
млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције).

За подтачку 3. максималан износ бесповратних средстава износи највише до 800.000,00 динара, односно до 880.000,00 динара, за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна
лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним
условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог
пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног
лица млађи од 40 година.

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

За подтачкe 4., 6., 7., 9., 10. и 11. (11.2 Прскалице) максималан
износ бесповратних средстава износи највише до 500.000,00
динара по кориснику за наведену опрему, односно 550.000,00 динара по кориснику за наведену опрему, за подносиоце пријава:
физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и
физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави
не може бити већи од 880.000,00 динара.
Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 120.000,00 динара, а разматраће се само пријаве
чија је вредност прихватљивих трошкова инвестиције једнака
200.000,00 динара, или већа од тог износа.
Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање
бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реализоване након 01.01.2021. године.
Намена бесповратних средстава
Члан 3.
Бесповратна средства која се додељују по овом Конкурсу намењена су за инвестиције:
У Сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и
цвеће, и то:
1. Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа
(перилице са аутоматским вагама, полирке);
2. Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа (калибраторке, класирке, сортирке);
3. Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа (пакерице, опрема за штампање етикета);
4. Набавка опреме за дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста (сечке,тарупи, мулчери);
5. Машине за убирање односно скидање усева (тресачи, односно други берачи за воће и винову лозу; машине за
скупљање језграстог воћа; покретне платформе за бербу;
машине за убирање поврћа и цвећа на њиви; елеватори –
купилице за утовар извађеног поврћа на њиви; машине
за везивање резаног цвећа);
6. Машине за садњу (прикључне сејалице/садилице за сетву/садњу поврћа и цвећа);
У Сектору остали усеви:
7. Машине за допунску обраду земљишта (култиватори,
грубери, подривачи, сетвоспремачи, дрљаче, ротоситнилице, ротофрезе, ваљкови за послесетвену обраду
земљишта, међуредни култиватори, тањираче);
8. Машине за ђубрење земљишта (расипач минералног
ђубрива);
9. Машине за сетву (сејалице за сетву житарица, индустријског, односно крмног биља);
10. Машине за транспорт (приколице);
У Сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и
цвеће и остали усеви:
11. Машине за заштиту биља (11.1. Атомизери; 11.2. Тракторске прскалице).
За подтачкe 1., 2., 5. и 11. (11.1. Атомизер) максималан износ
бесповратних средстава износи највише до 700.000,00 динара,
односно до 770.000,00 динара, за подносиоце пријава: физичка
лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене
носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко
лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.

За подтачку 8. максималан износ бесповратних средстава износи највише до 400.000,00 динара по кориснику за наведену опрему,
односно 440.000,00 динара по кориснику за наведену опрему, за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је
газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у
пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.
Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу за једну врсту производње и једну подтачку.
Бесповратна средства, која се додељују по Конкурсу, не могу
се користити за:
-

порезе, укључујући и порез на додату вредност;
трошкове увоза, царине и шпедиције;
плаћање путем компензације и цесије;
промет између повезаних лица;
новчане, финансијске казне и трошкове парничног поступка;
трошкове банкарске провизије;
трошкове премера и геодетских снимања;
трошкове за куповину половне опреме и материјала;
трошкове монтаже опреме;
доприносе у натури;
инвестиције и купљену опрему пре 01.01.2021. године
Право на учешће на конкурсу
Члан 4.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и
то:
1. физичко лице:
- носилац регистрованог комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства,
- предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.
2. правно лице:
- привредно друштво носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,
- земљорадничка задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,
- сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног
пољопривредног газдинства.
Лице из става 1. ове тачке остварује право на подстицаје за инвестиције у следећим секторима:
1.
2.
3.
4.
5.

Сектор воће,
Сектор грожђе,
Сектор поврће (укључујући печурке),
Сектор цвеће,
Сектор осталих усева.
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Услови за учешће на конкурсу

Специфични услови за учешће на конкурсу

Члан 5.

Члан 6.

Услови за учешће на конкурсу јесу:
За физичка лица и правна лица:
1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар
пољопривредних газдинстава и да се налази у активном
статусу;
2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе са територије АП
Војводине, односно подносиоци пријаве ‒ правна лица
морају имати седиште на територији јединице локалне
самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и место реализације инвестиције мора бити на територији
јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине;
3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање закључно са 31.12.2020.године;
4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске
обавезе од стране надлежног органа јединице локалне
самоуправе, закључно са 31.12.2020. године;
5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по
уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, закључно са 31.12.2020.године, уколико је
корисник истог;
6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације) за исту намену,
односно иста инвестиција не сме бити предмет другог
поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у
складу с посебним прописом којим се уређује кредитна
подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
7. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора;
8. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о
привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр.
36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19);
9. Објекат где се поставља опрема из члана 3. овог Правилника подтачке 1. до 3.– која је предмет инвестиције
конкурса – мора бити у власништву подносиоца захтева, или уколико је објекат у закупу, потребно је да је до
истека уговора о закупу преостало најмање шест година;
10. Парцеле на којима ће се користити опрема – која је предмет инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар пољопривредних газдинстава. Уколико су парцеле у закупу, потребно је да је до истека уговора о закупу
преостало најмање шест година;
11. За инвестиције из члана 3. овог Правилника подтачка
10. извршена регистрација прикључног возила у складу са прописима који уређују регистрацију моторних и
прикључних возила.
Додатни услови за предузетнике и правна лица:
12. Подносилац пријаве - предузетник и правно лице мора
бити уписан у регистар привредних субјеката и мора да
се налази у активном статусу;
13. Према подносиоцу пријаве – правном лицу не сме бити
покренут поступак стечаја и/или ликвидације;
14. Подносилац пријаве – правно лице мора бити разврстано
у микро и мало правно лице у складу са законом којим се
уређује рачуноводство;
15. Задруге морају имати обављену задружну ревизију.

1. Сектор воће:
- Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције
остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору воћа ако у Регистру пољопривредних газдинстава
има уписано воће у складу са шифарником биљне производње и ако је предмет инвестиције везан за производњу
тог воћа.
- Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору воћа за инвестиције у набавку опреме ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано до 1,99 ha јагодичастог воћа и/или до
4,99 ha осталог воћа.
- За подносиоце пријава за инвестиције у подтачкама: 1.
2. и 3. из тачке 3.: Изграђен објекат уписан у Катастар
непокретности са одговарајућом наменом (објекат за чување и складиштење воћа и поврћа, у складу са посебним прописом којим се уређује класификација објеката),
за објекат у власништву или закупу у периоду од минимално шест година од момента подношења пријаве за коришћење бесповратних средстава.
2. Сектор грожђе:
- Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције
остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору грожђе ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано грожђе у складу са шифарником биљне
производње и ако је предмет инвестиције везан за производњу истог.
- Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору грожђе за инвестиције у
набавку опреме ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано до 1,99 ha грожђа.
3. Сектор поврће (укључујући печурке)
- Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције
остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору поврћа ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано поврће у складу са шифарником биљне
производње и ако је предмет инвестиције везан за производњу тог поврћа.
- Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору поврћа за инвестиције у
набавку опреме ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано до 0,49 ha поврћа у заштићеном простору и/или до 2,99 ha поврћа на отвореном простору.
- За подносиоце пријава за инвестиције у подтачкама: 1.
2. и 3. из тачке 3.: Изграђен објекат уписан у Катастар
непокретности са одговарајућом наменом (објекат за чување и складиштење воћа и поврћа, у складу са посебним прописом којим се уређује класификација објеката),
за објекат у власништву или закупу у периоду од минимално шест година од момента подношења пријаве за коришћење бесповратних средстава.
4. Сектор цвеће
- Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције
остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору цвеће, ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано цвеће у складу са шифарником биљне
производње и ако је предмет инвестиције везан за производњу цвећа.
- Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору цвећа ако у Регистру
пољопривредних газдинстава има уписано до 49,99 ha
цвећа.
5. Сектор остали усеви
- Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције
остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору остали усеви (житарице, индустријско, крмно биље,
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зачинско биље и друго), ако у Регистру пољопривредних
газдинстава има уписане остале усеве у складу са шифарником биљне производње и ако је предмет инвестиције везан за производњу тих усева.
- Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору осталих усева ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано до 49,99
ha осталих усева.
Потребна документација
Члан 7.
Документација која се подноси на Конкурс:
За физичка лица и правна лица:
1. читко попуњен образац пријаве;
2. фотокопија личне карте, или очитана чипована лична
карта носиоца пољопривредног регистрованог газдинства, или овлашћеног лица у правном лицу;
3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране извода са подацима о површинама, не старији од 30
дана);
4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са
31.12.2020. године за подносиоца пријаве;
5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 31.12.2020. године за подносиоца пријаве (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца
пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе где
се налази предметна инвестиција, уколико се предметна
инвестиција налази на територији друге локалне самоуправе, на територији АПВ);
6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп
пољопривредног земљишта у државној својини (потврда надлежног органа, или фотокопија уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и
доказ o извршеном плаћању);
7. за инвестиције које су преко 150.000,00 динара, може се
поднети предрачун са спецификацијом опреме, а коначан оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по
износу, спецификацији и добављачу опреме;
8. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције са
спецификацијом опреме која садржи основне карактеристике опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну);
9. отпремницу за набавку предметне инвестиције;
10. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко
лице извршило готовинско или плаћање картицом може
доставити само фискални исечак;
11. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
12. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
13. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац
пријаве директни увозник) - не старија од
01.01.2021. године;
14. оригинал извод из катастра непокретности с подацима о
власништву за објекат у којем се реализује инвестиција
из члана 3. овог Правилника подтачке 1. до 3. (не старији
од 30 дана о дана подношења захтева);
15. оверена фотокопија уговора о закупу објекта у коме се
реализује инвестиција, која је предмет овог конкурса из
члана 3. овог Правилника подтачке 1. до 3, с тим што је
потребно да је до истека уговора о закупу преостало најмање шест година;
16. очитана саобраћајна дозвола, за инвестиције из члана 3.
овог Правилника подтачка 10. (у саобраћајној дозволи
потребно је да је наведена забрана отуђења 5 година);

31. март 2021.

17. потврда о чланству у земљорадничкој задрузи;
18. копија сертификата за органску производњу или сертификат о заштићеном географском пореклу.
Додатна обавезна документација за предузетнике и правна
лица:
19. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским
идентификационим бројем;
20. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над
правним лицем није покренут поступак стечаја и/или
ликвидације;
21. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је
правно лице разврстано у микро или мало правно лице,
у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/2019).
22. за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да
задруга послује у складу са Законом о задругама, при
чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о
обављеној задружног ревизији, не старијем од две године, у складу са Законом о задругама;
Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је
саставни део пријаве о томе да ли ће документацију наведену под тачкама 3, 4, 5, прибавити сам или ће Покрајински
секретаријат по службеној дужности од надлежних органа
прибављати податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција у складу са законом који уређује општи управни
поступак.
Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски
језик, од стране овлашћеног судског тумача. Уколико је рачун/
предрачун исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу
пријаве унети вредност опреме у динарској противвредности,
обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/
предрачуна.
Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга
документа.
Члан 8.
Поступање с непотпуним пријавама
За подносиоце непотпуних пријава, Покрајински секретаријат
по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са
законом који уређује општи управни поступак, а за осталу документацију ће бити позвани да допуне у року од осам (8) дана од
дана пријема позива.
Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног става не допуне документацију, пријава ће бити одбачена као
непотпуна.
Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања документације која је тражена позивом из става 1. овог
члана.
Комисија ће одбацити :
- неблаговремене пријаве,
- недозвољене пријаве,
- пријаве поднете од стране неовлашћеног лица.
Одлучивање о додели бесповратних средстава
Члан 9.
Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија),
коју је именовао покрајински секретар, разматра поднете пријаве
и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава.
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Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају
услове на основу достављене документације, у складу с критеријумима дефинисаних у Правилнику и формира бодовну листу
на основу које се додељују бесповратна средства, а све до утрошка средстава опредељених Конкурсом.
У записник се уноси:
- укупан број поднетих пријава са приказом тражених
средстава,
- прихватљиве пријаве са приказом бодова и одобрених
износа,
- неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима неприхватљивости.
Истовремено са записником Комисија доноси и предлог одлуке
о додели средстава.
Предлогом одлуке о додели средстава утврђују се појединачни
износи средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена средства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства
нису одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања.
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на
основу предлога Комисије. Одлука се објављује на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата: www.psp.vojvodina.
gov.rs.
Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца
пријаве затражи додатну документацију, као и да од пољопривредне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства иу
водопривреде тражи да изврши контролу реализације предмета
уговора, посебно у случају рачуна и предрачуна које су издали
добављачи опреме који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су
знатно изнад тржишне вредности.
Критеријуми за доделу бесповратних средстава
Члан 10.
Комисија даје предлог за доделу бесповратних средстава на основу поднете документације и критеријума:
1. Власништво поседа – пољопривредно земљиште и
објекти у употреби
2. Датум прве регистрације пољопривредног газдинства
3. Досадашње коришћење средстава Покрајинског секретаријата,
4. Задруга или чланство у задрузи,
5. Сертификација за органску производњу и/или производи
соровину или готов производ са географским пореклом,
6. Оцена одрживости инвестиције,
7. Подручје на ком се налази пољопривредно газдинство,
8. Пол подносиоца захтева,
9. Године подносиоца захтева,
10. Пребивалиште подносиоца захтева,
11. Радна активност подносиоца захтева,
12. Сектор улагања.
У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником,
формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна
средства. Пријаве на Конкурс које остваре мање од 40% од укупног броја бодова не улазе у даље разматрање Комисије.
Поступање с пријавама које су одбијене/одбачене или нису у
потпуности прихваћене
Члан 11.
На основу одлуке Комисија сачињава, а покрајински секретар
доноси, решење са образложењем и поуком о правном средству
за подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или
нису у потпуности прихваћене на основу предлога одлуке.
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Право жалбе
Члан 12.

Право жалбе има сваки незадовољни подносилац пријаве на
основу одлуке која је објављена на званичној интернет страни
Покрајинског секретаријата.
Жалба се улаже покрајинском секретару у року од 15 дана од
достављања појединачног решења, односно најкасније у року од
30 дана од објављивања Одлуке на званичној интернет страни
покрајинског секретаријата за лица за које лична достава није
успела.
Покрајински секретар може да одбаци жалбу као неблаговремену, недозвољену, поднету од стране неовлашћеног лица, да је
усвоји у потпуности или делимично или да одбије жалбу као неосновану.
О жалби се одлучује решењем.
Коначна одлука
Члан 13.
Коначну одлуку доноси Покрајински секретар, на основу донетих решења по основу евентуалних приговора, а која се објављује
на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.
Уговор о додели бесповратних средстава
Члан 14.
Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава покрајински секретар у име Покрајинског секретаријата закључује
уговор о додели средстава с корисником, којим се регулишу права и обавезе уговорних страна.
Корисник средстава је у обавези да - приликом потписивања
уговора са Покрајинским секретаријатом о коришћењу средстава
- достави меницу са меничном изјавом, а за правно лице и предузетника - регистровану меницу са меничном изјавом, као средство
обезбеђења да опрема неће бити отуђена у року од пет (5) година,
осим за опрему чији је век експлоатације краћи од годину дана.
Исплата бесповратних средстава
Члан 15.
Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвестиције, односно након што корисник бесповратних средстава уради
монтажу опреме и достави Секретаријату следећу документацију:
- захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку
средстава;
- оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Спецификација опреме треба да садржи основне карактеристике конструкције и опреме (подаци исказани у обрасцу
пријаве морају бити исти као у рачуну);
- отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је,
у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;
- доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко
лице извршило готовинско или плаћање картицом може
доставити само фискални исечак;
- фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
- фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
- јединствену царинску исправу (уколико је подносилац
пријаве директни увозник) - не старија од 01.01.2021. године;
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- очитана саобраћајна дозвола за инвестиције из члана 3.
овог Правилника подтачка 10. (у саобраћајној дозволи
потребно је да је наведена забрана отуђења 5 година);
- оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране
извода са подацима о површинама, не старији од 30 дана)
Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца
пријаве затражи додатну документацију. Исто тако, Покрајински секретаријат може да од пољопривредне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде затражи да
се изврши контрола реализације предмета уговора, а посебно у
случају рачуна и предрачуна који су издати од добављача опреме
који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тржишне вредности. У моменту исплате средстава рачун предузетника и правног лица не сме бити у блокади.
Плаћање мора да се врши на текући рачун добављача или готовински, а плаћања путем компензације и цесије неће бити призната.
Секретаријат путем надлежног сектора може да наложи
Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине
да изврши чињенично стање (завршну контролу) на терену, достављањем извештаја и записника Секретаријата.
Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом
средстава у буџет АП Војводине.
Обавезе корисника средстава
Члан 16.
Корисник бесповратних средстава по конкурсу дужан је да:
1. покретну ствар, односно непокретност која је предмет
инвестиције за коју је остварио подстицаје, користи у
складу с предвиђеном наменом;

31. март 2021.

2. покретну ствар, односно непокретност која је предмет
инвестиције за коју је остварио подстицаје, не отуђи и/
или не даје другом лицу на употребу најмање пет година
од дана исплате подстицаја;
3. сву документацију у вези са инвестицијом чува најмање
пет година од дана исплате подстицаја.
Корисник средстава по Конкурсу за ког се утврди да није поступао у складу са одредбама Конкурса и уговора, корисник који
је Покрајинском секретаријату онемогућио да обави контролу односно корисник који је достављао нетачне податке, дужан је да
врати примљени износ бесповратних средстава с припадајућом
законском затезном каматом која се обрачунава од дана исплате
бесповратних средстава до дана враћања средстава.
Праћење извршавања уговора
Члан 17.
Административну контролу, односно испуњеност обавеза из
уговора прати и контролише ресорни сектор Покрајинског секретаријата.
Провера стања на терену обавља се и у току пет (5) година након преноса средстава, осим за опрему чији је век експлоатације
краћи од годину дана а прати је овлашћени сектор Покрајинског
секретаријата, путем извештаја и записника Пољопривредне
стручне и саветодавне служби АП Војводине са терена.
Завршне одредбе
Члан 18.
Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
с.р. Чедомир Божић

31. март 2021.
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ПОСЕБНИ ДЕО
512.

514.

На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности
Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/09,
67/12 – Одлука УС и 18/20 – др. закон), члана 32. став 1. тачка 22, те чл.
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 104. став 5. и с
чланом 185. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број: 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20), Покрајинска влада, на седници одржаној 31. марта 2021. године, д о н е л а ј е

На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе ‒ Центра за
привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист АПВ”,
број: 4/08), 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 31. марта 2021. године,
донела је

РЕШЕЊЕ

I

I

Даје се сагласност на Програм рада Установе ‒ Центра за привредно-технолошки развој Војводине за 2021. годину, који је донео
Управни одбор Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине, на 15. седници одржаној 4. марта 2021. године.

Даје се сагласност на Одлуку о измени Одлуке о мрежи јавних
основних школа на територији града Сремска Митровица, број:
610-3/2020-I, коју је донела Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 29. октобра 2020. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-55/2021
Нови Сад, 31. март 2021. године

РЕШЕЊЕ

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-194/2021
Нови Сад, 31. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

513.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

515.

РЕШЕЊЕ

На основу члана 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), као и члана 1, алинејa 2. 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 31. марта
2021. године,
донела је

I

РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Финансијски план Установе ‒ Центра
за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар‒децембар 2021. године, који је донео Управни одбор Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине, на 15. седници
одржаној 4. марта 2021. године.

I
Даје се сагласност на Статут Архива Војводине, који је донео
Управни одбор Архива Војводине, на седници одржаној 22. марта
2021. 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

На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе ‒ Центра за
привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист АПВ”,
број: 4/08), 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 31. марта 2021. године, д о н е л а ј е

127 Број: 402-53/2021
Нови Сад, 31. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 022-245/2021
Нови Сад, 31. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић
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516.

31. март 2021.
РЕШЕЊЕ

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ”,
број: 6/14) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 31. марта 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

I
Даје се сагласност на Завршни рачун Едукативног центра за
обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад и Извештај о пословању Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за период од 1. јануара 2020.
до 31. децембра 2020. године, који је усвојио Управни одбор Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, на седници одржаној 11. марта 2021. године.

I

II

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2021. годину, које је усвојио Управни одбор Центра за породични смештај и
усвојење Нови Сад, на седници одржаној 17. марта 2021. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-57/2021
Нови Сад, 31. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

519.

127 Број: 402-59/2021
Нови Сад, 31. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

517.
На основу члана 3. став 2. и члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију
(„Службени лист АПВ”, број: 14/09 и 39/13), чл. 35. и 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/:14), Покрајинска влада, на седници одржаној 31. марта 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Румуна („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 3/10) 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 31. марта 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу
војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina
за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор Завода за културу
војвођанских Румуна, на седници одржаној 11. фебруара 2021. године.
II

I
Даје се сагласност на Завршни рачун са Извештајем о пословању Информативног центра за пословну стандардизацију и
сертификацију за 2020. годину, који је усвојио Управни одбор
Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, на седници одржаној 23. фебруара 2021. године.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-43/2021
Нови Сад, 31. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

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

520.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-52/2021
Нови Сад, 31. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

518.
На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови
Сад („Службени лист АПВ”, број: 13/10 и 5/11) као и чл. 35. и 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 31. марта 2021. године, донела је

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Румуна („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 3/10) 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 31. марта 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Завода за културу
војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din
Voivodina за 2021. годину, који је донео Управни одбор Завода за
културу војвођанских Румуна, на седници одржаној 11. фебруара
2021. године.

31. март 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

523.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-135/2021
Нови Сад, 31. март 2021. године
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ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

На основу члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, брoj: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда РС) и чл. 35. и 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези са чланом 48. став 1.
и чланом 49. став 1. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и
10/19), Покрајинска влада, на седници одржаној 31. марта 2021.
године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

521.
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 31. марта 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Народног позоришта
– Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2021. годину, који је
усвојио Управни одбор Народног позоришта – Narodnog kazališta –
Népszínház Суботица, на седници одржаној 11. марта 2021. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
У Управном одбору Дома ученика средњих школа у Сомбору,
разрешавају се, због истека мандата:
- председник:
- Милош Маринковић, мастер економиста из Сомбора,
представник оснивача;
- чланови:
- Дијана Бујишић, економиста из Сомбора, представник
оснивача;
- Имре Герштмајер, дипломирани електроинжењер из
Сомбора, представник оснивача;
- Рајко Љумовић, машински техничар из Црвенке,
Општина Кула, представник родитеља;
- Дражен Карановић, полицијски службеник из Обровца,
представник родитеља;
- Дубравка Шмит, вешерка у Дому ученика средњих
школа Сомбор, представник запослених;
- Мирослав Пауновић, васпитач у Дому ученика средњих
школа Сомбор, из Пригревице, представник запослених.
II

127 Број: 451-10/2021-12
Нови Сад, 31. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

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

522.
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 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 31. марта 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Народног позоришта –
Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2021. годину, који је
усвојио Управни одбор Народног позоришта – Narodnog kazališta –
Népszínház Суботица, на седници одржаној 11. марта 2021. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 451-26/2021-1
Нови Сад, 31. март 2021. године

127 Број: 022-628/2020-01
Нови Сад, 31. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

524.
На основу члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУz 353/2009) и
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом
48. став 1. и чланом 49. став 1. Закона о ученичком и студентском
стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/2010, 55/2013, 27/2018
– др. закон и 10/2019), Покрајинска влада, на седници одржаној 31.
марта 2021. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбор Дома Ученика средњих школа Сомбор, на
период од четири године, именују се:

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

- председник:
- Милош Маринковић, мастер економиста из Сомбора,
представник из реда оснивача;
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- чланови:
- Страхиња Богдановић, доцент доктор економских наука из Сомбора, представник оснивача;
- Андор Сен, дипломирани васпитач из Сомбора, представник оснивача;
- Мила Пешко, дипломирани фармацеут из Црвенке,
Општина Кула, представник из реда родитеља;
- Рајко Љумовић, машински техничар из Црвенке,
Општина Кула, представник из реда родитеља;;
- Санела Пауновић, самостални финансијско – рачуноводствени сарадник из Сомбора, представник из реда
запослених;
- Бојан Трбојевић, референт за заштиту, безбедност и
здравље на раду/референт за заштиту од пожара, шеф
службе, из Чонопље, Град Сомбор, представник из реда
запослених..
II

31. март 2021.
РЕШЕЊЕ
I

Срђана Самарџија, дипломирани економиста из Футога, разрешава се чланства у Савету Високе школе струковних студија за
образовање васпитача у Новом Саду, као представник оснивача,
на лични захтев.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-76/2021
Нови Сад, 31. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-148/2021-01
Нови Сад, 31. март 2021. године

527.
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

525.
На основу члaна 113. став 4. и члана 123. став 4. тачка 1. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj: 25/19), члана 32.
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 31. марта 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Марика Ковач, разрешава се дужности члана Надзорног
одбора Дома здравља Кањижа, на коју је именована Решењем
Скупштине општине Кањижа, број: 02-460/2016-I/Б од 3. новембра 2016. године, а коју је наставила да врши Одлуком о преузимању оснивачких права над Домом здравља Кањижа 127 број:
022-827/2019-10 од 18. децембра 2019. године, на лични захтев.
II

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а
у вези с чланом 51. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др.
закон, 86/19 - др. закон и 157/20 - др. закон), Покрајинска влада, на
седници одржаној 31. марта 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Славку Тодоровићу, вршиоцу дужности помоћника директора Управе за заједничке послове покрајинских органа у Сектору
за информационе технологије, 1. aприла 2021. године престаје рад
на положају, због протека времена на који је постављен.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-88/2021
Нови Сад, 31. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-82/2021-21
Нови Сад, 31. март 2021. године

528.
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

526.
На основу члана 62. и члана 137. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС „, број: 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19
i 6/20 – др. закони), члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
а у вези с чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
брoj: 99/09 и 67/12 ‒ одлука УС), Покрајинска влада, на седници
одржаној 31. марта 2021. године, д о н е л а ј е

На основу члана 56. став 1. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др.
закон, 86/19 - др. закон и 157/20 - др. закон), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
31. марта 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Славко Тодорoвић, дипломирани инжењер машинства, поставља се за вршиоца дужности помоћника директора Управе за
заједничке послове покрајинских органа, почев од 2. априла 2021.
године, на период од три месеца.

31. март 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-89/2021
Нови Сад, 31. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

529.
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,
Врста буџетске класификације
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113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 3.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, број:66/20), 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 31. марта 2021. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА
У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
1. Средстава планиранa Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину од
29.000.000,00 динара (словима:двадесет девет милиона динара и
00/100) – према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Шифра и назив буџетске класификације

Износ
(у динарима)

Раздео

16 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

29.000.000,00

Глава

00 Покрајински секретаријат за привреду и туризам

29.000.000,00

Програм

1507 Уређење и развој у области туризма

16.000.000,00

Програмска активност/пројекат

1001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине

16.000.000,00

Програмска активност/пројекат

473 Туризам

16.000.000,00

Извор финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

16.000.000,00

Економска класификација

481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

16.000.000,00

4819 Дотације осталим непрофитним институцијама

16.000.000,00

Програм

1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде

13.000.000,00

Програмска активност/пројекат

1003 Подршка пословном удруживању и умрежавању

4.000.000,00

Функционална класификација

411 Општи економски и комерцијални послова

4.000.000,00

Извор финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

4.000.000,00

Економска класификација

Економска класификација
Програмска
активност/пројекат

451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

2.000.000,00

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

1.500.000,00

4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

500.000,00

465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

2.000.000,00

4652 Остале капиталне дотације и трансфери

2.000.000,00

1013 Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација

9.000.000,00

Функционална класификација

411 Општи економски и комерцијални послови

9.000.000,00

Извор финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

9.000.000,00

Економска класификација

454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕУЗЕЋИМА

9.000.000,00

4541 Текуће субвенције приватним предузећима

4.500.000,00

4542 Капиталне субвенције приватним предузећима

4.500.000,00

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 01 00 Општи приходи
и примања буџета у износу од 29.000.000,00 динара, економска
класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве.

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

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке смањује се
у оквиру Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за
29.000.000,00 динара, а у истом износу увећава се апропријација
текуће буџетске резерве у оквиру Покрајинског секретаријата за
финансије, на годишњем нивоу права потрошње.
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3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
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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, 72/19 и 149/20), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/20), као и члана 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 31. марта 2021. године, д о н о с и

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, 72/19 и 149/20), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/20), као и члана 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 31. марта 2021. године, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. 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 16
Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, Програм
1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде, Програмска активност 1001 Подршка развоју предузетништва, микро, малих
и средњих привредних друштава, функционална класификација
411 Општи економски и комерцијални послови, извор финансирања
01 00 Општи приходи и примања буџета, на економској класификацији 454 Субвенције приватним предузећима у износу од укупно
39.000.000,00 динара (словима: тридесет девет милиона динара
и 00/100) од чега: 4541 Текуће субвенције приватним предузећима
у износу од 14.000.000,00 динара (словима: четрнаест милиона
динара и 00/100) и 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима од 25.000.000,00 динара (словима: двадесет пет милиона
динара и 00/100) због недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. 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 15 Покрајинском секретаријату за спорт и омладину, Глава 1501 Покрајински
завод за спорт и медицину спорта, Програм 1301 Развој система спорта, Програмска активност 1004 Контрола тренираности спортиста и
праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП
Војводини, функционална класификација 810 Услуге рекреације и
спорта, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, на економској класификацији 424 Специјализоване услуге, 4245
Услуге одржавања националних паркова и природних површина износ од 2.856.776,39 динара (словима: два милиона осам стотина
педесет шест хиљада седам стотина седамдесет шест динара и
39/100), 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 39.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота,
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат
за привреду и туризам по основу употребе средстава текуће буџетске
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из
тачке 1. овог решења, намењено је за реализацију Јавног конкурса
за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова
за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или стицање
нематеријалне имовине у 2021. години, у износу од 25.000.000,00
динара као и за реализацију Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала у 2021. години у износу од 14.000.000,00 динара.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 2.856.776,39 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 (квота) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за спорт и омладину, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Покрајинском
заводу за спорт и медицину спорта, Нови Сад, а намењено је за
трошкове накнаде за коришћење подручја Националног парка Фрушка гора.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за спорт и омладину и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
привреду и туризам преузеће обавезу на основу писаног уговора,
или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
спорт и омладину преузеће обавезу, на основу писаног уговора,
или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано. Покрајински завод за спорт и медицину спорта у обавези је
да, у складу са овим решењем, изврши одговарајућа усклађивања
Финансијског плана за 2021. годину и реализује намену одобрену
овим решењем.

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-9/2021-44
Нови Сад, 31. март 2021. године
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OGLASNI DEO
532.

Средства која се додељују не могу се користити за:

На основу члана 16, 24. и 41. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/2014,
54/2014-други пропис, 37/2016, 29/2017, 24/2019 и 66/2020), и чл. 4.
Правилника о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете број 143401-1274/2021-02 од 23. марта 2021. године, који је донео покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај, а у вези са
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/2020)
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Булевар Михајла Пупина
број 16, Нови Сад
Дана: 31.марта 2021. године
расписује
JAВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКAТА
ШТЕДЉИВE РАСВЕТE
Средства за суфинансирање реализације пројеката штедљиве унутрашње расвете у јавним установама планирана су Финансијским планом Покрајинског секретаријата за енергетику,
грађевинарство и саобраћај за 2021. годину, у укупном износу од
45.000.000,00 динара.
Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу јавног
конкурса. Текст јавног конкурса објављује се у ‚‘Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине‘‘, на интернет страници
Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај (у даљем тексту: Секретаријат) http://www.psemr.vojvodina.
gov.rs/ , као и у једном од дневних гласила које се дистрибуирају
на целој територији Аутономне покрајине Војводине (у даљем
тексту: Конкурс).
I Право учешћа на Конкурсу и намене за које се могу
користити средства
Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се
користити за:
- суфинансирање пројеката јавних установа1 са територије Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту:
АП Војводина) у циљу реализације пројеката штедљиве
унутрашње расвете. Средства се додељују јавним установама, које је основала Република Србија, АП Војводина, односно јединица локалне самоуправе са територије
АП Војводине и то за:
1. замену постојећих светиљки и монтажу светиљки са
штедљивим изворима светлости и припадајуће опреме
1 Јавне установе су установе које се оснивају ради обезбеђивања остваривања права утврђених законом и остваривања другог законом утврђеног
интереса у области: образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, социјалног осигурања, здравствене заштите
животиња - члан 3. Закона о јавним службама (“Сл. гласник РС”, бр. 42/91,
71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др.
закона и 83/2014 - др. закон).

1. куповину половних материјала и опреме;
2. порезe, укључујући и порез на додату вредност;
3. царинске, увозне и остале врсте административних такси;
II Циљеви пројекта
Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се користити за суфинансирање пројеката који имају за циљ:
• подстицање јавних установа за предузимање мера и активности које доводе до проверљивог и мерљивог или
процењивог повећања енергетске ефикасности у области
унутрашње расвете, у складу са стандаром који прописује квалитет осветљења СРПС ЕН 12464-1 и препорукама Српског друштва за осветљење;
• побољшање енергетске ефикасности унутрашње расвете кроз смањење потрошње енергије за исти обим и квалитет пружених услуга или повећање обима и квалитета
пружених услуга;
• унапређење система унутрашње расвете у складу са стандардом који прописује квалитет осветљења СРПС ЕН
12464-1 и препорукама Српског друштва за осветљење;
• смањење трошкова руковања, одржавања и контроле неопходне за унутрашњу расвету у јавним установама на
тероторији АП Војводине;
• смањење емисије штетних гасова у околину;
• афирмацију примене мера енергетске ефикасности.
III Услови Конкурса
1. Укупан износ за расподелу средстава је 45.000.000,00
динара (словима: четрдесетпетмилионадинара);
2. Секретаријат додељује средства за суфинансирње
пројекта у износу од максимално 80% вредности инвестиције без ПДВ-а
3. Максималан износ средстава које додељује Покрајински секретаријат по конкурсу износи 2.500.000,00 динара (двамилионапетстотинахиљададинара)
4. Право учешћа на Конкурсу имају јавне установе са територије Аутономне покрајине Војводине, које је основала Република Србија, Аутономна покрајина Војводина
или јединица локалне самоуправе (општина/град)
5. Рок за подношење пријаве је 21. април 2021. године.
IV Начин подношења пријаве на Конкурс и обавезна
документација која се подноси на Конкурс
Пријаве на Конкурс могу се поднети лично, предајом писарници
покрајинских органа управе у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина
бр. 16, или се упућују поштом, обавезно у писаној форми, искључиво
на конкурсним обрасцима, који се могу преузети у Секретаријату
или са интернет презентације Секретаријата. Пријаве се подносе
оверене и потписане од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве, у затвореној коверти са назнаком ‘‘НЕ ОТВАРАТИ‘‘, називом и
адресом подносиоца пријаве и називом конкурса, на адресу:
Покрајинска секретаријат за енергетику, грађевинарство и
саобраћај
Булевар Михајла Пупина број 16
21101 Нови Сад

Страна 1086 - Броj 16

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Документација која се подноси на конкурс:
1. Попуњена, потписана и печатом оверена Пријава за
учешће на Конкурсу (образац се преузима са сајта Секретаријата);
2. Фотокопија решења о пореском идентификационом
броју (потврда о извршеној регистрацији пореских обвезника);
3. Фотокопија овлашћење за заступање јавне установе
(оверени потписи лица овлашћених за заступање)
4. Број наменског рачуна отвореног код Управе за трезор
(фотокопија картона депонованих потписа);
5. Потврда о извршеној регистрацији (извод из одговарајућег регистра);
6. Уверење надлежне Пореске управе Министарства финансија и уверење одељења локалне пореске администрације одговарајуће општинске/градске управе да је
јавна установа измирила доспеле обавезе јавних прихода, не старија од 30 дана од дана објаве конкурса;
7. Идејни пројекат са предмером и предрачуном (уколико се реализује део/фаза пројекта, неопходно је доставити предмер и предрачун за део/фазу пројекта за који
се подноси пријава на конкурс); техничка документација
мора бити израђена у складу са Законом о планирању и
изградњи (службени гласник РС бр. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013
- одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон
и 9/2020) и подзаконским актима.
Обавезни елементи идејног пројекта су:
7. Опис постојеће расвете у предметном објекту са табеларним приказом: за сваку просторију у објекту навести назив и намену просторије, тип извора светлости,
електричну снагу светиљке (W), укупан број светиљки
у просторији, укупну електричну снагу свих светиљки у
свакој просторији, као и укупан број светиљки и укупну
снагу светиљки збирно за предметни објекат;
7. Опис пројектом предвиђене расвете у предметном објекту са табеларним приказом: за сваку просторију у објекту навести назив и намену просторије, тип извора светлости, електричну снагу светиљке (W), укупан број светиљки у просторији, укупну електричну снагу свих светиљки у свакој просторији, као и укупан број светиљки и
укупну снагу светиљки збирно за предметни објекат;
7. Фотометријски прорачун: за сваку просторију у предметном објекту (уколико су просторије идентичне по
димензијама и броју светиљки, довољно је обрадити једну просторију и навести називе свих идентичних просторија), за сваку просторију приказати средњи ниво осветљености и равномерност распростирања осветљаја
на радним површинама;
7. Предмер и предрачун радова и материјала: за сваки тип
светиљке која је предвиђена и обрађена у фотометријском прорачуну навести електричну снагу светиљке (W),
тип извора светлости, температуру боје светлости (K),
светлосни флукс (lm), индекс репродукције боја (CRI/
Ra), радни век светиљке (h), произвођача светиљке, тачан назив светиљке (каталошки број/ознаку типа);
7. Графичка документација: Основа објекта на којој су уцртане све просторије објекта, диспозиција свих предвиђених светиљки у њима, број и врста светиљки.
7. Прилог пројекта: потребно је да приложи извод из каталога за сваку специфицирану светиљку у пројекту на
коме се виде сви подаци о светиљци написани у предмеру и предрачуну радова (електрична снага светиљке (W),
тип извора светлости, температура боје светлости (K),
светлосни флукс (lm), индекс репродукције боја (CRI/
Ra), радни век светиљке (h), произвођач светиљке, тачан
назив светиљке (каталошки број/ознака типа).
7. Доказ о гарантном року за пројектоване светиљке: Изјава произвођача о гаранцији

31. март 2021.

8. Предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова,
мора бити оверен и потписан од стране одговорног пројектанта, не старији од шест месеци од датума објављивања
конкурса, са нумерисаним странама (документ обавезно садржи датум израде). Предмер и предрачун може да
обухвати и пратеће трошкове и то: молерске радове, са испоруком материјала, на месту демонтираних старих светиљки; ситан неспецифициран материјал неопходан при
монтажи и повезивању нових светиљки; мерење и испитивање осветљаја и издавање стручног налаза; и накнаду
за рад надзорног органа. Пратећи трошкови не могу бити
већи од 5 % укупне вредности пројекта са ПДВ-ом.
9. Студија оправданости или техно-економска анализа
исплативости уградње савремених светиљки са штедљивим изворима светлости (уколико се реализује део/
фаза пројекта, неопходно је израдити техно-економску
анализу и приказати табеларно, у складу са предмером
и предрачуном, за део/фазу пројекта, за који се подноси пријава на конкурс); у студији оправданости или техно-економској анализи морају бити дати следећи подаци (осим текстуалног дела и прорачуна, обавезно дати и
табеларни приказ): укупна годишња потрошња електричне енергије са постојећим и новим решењем (у kWh),
укупна годишња уштеда електричне енергије применом
новог решења (у kWh и у %), укупна годишња емисија
СО2 (прорачуната у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда, Сл. лист РС бр. 61/2011) са постојећим и новим решењем (у тонама), укупно годишње
смањење емисије СО2 применом новог решења (у тонама и у %), укупна вредност инвестиције у светиљке са
штедљивим изворима светлости и монтажу истих, врста,
број и снага постојећих и нових извора светлости (појединачан број и снага светиљки у свакој просторији објекта у W и укупан број и снага свих светиљки у kW), као и
период отплате инвестиције; уколико је циљ реализације
пројекта подизање обима и квалитета унутрашње расвете, тада и то исказати кроз одговарајуће параметре (степен осветљености, повећање броја светиљки…).
10. Изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза
према Секретаријату, по основу раније потписаних уговора, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве
се налази на сајту Секретаријата - Образац 1);
11. Изјава да се против подносиоца захтева не води парнични, односно кривични поступак по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита (образац Изјаве
се налази на сајту Секретаријата - Образац 2);
12. Изјава о досадашњем коришћењу средстава Покрајинског секретаријата енергетику и минералне сировине и
Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у последње 3 године (образац Изјаве се
налази на сајту Секретаријата - Образац 3);
13. Изјава подносиоца захтева (образац Изјаве налази се на
сајту Секретаријата – Образац 4):
a) да су, уз средства добијена по овом Конкурсу, обезбеђена/биће обезбеђена преостала финансијска
средства за реализацију пројекта
b) да ће се наменски и у складу са важећом законском
регулативом (Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Закон о планирању и изградњи и
др.) утрошити додељена средства;
c) да ће се Секретаријату достављати извештаји у
складу са уговорним обавезама.
14. Изјава о значају инвестиције за јединицу локалне самоуправе на чијој је територији установа (образац Изјаве налази се на сајту Секретаријата – Образац 5 – попуњавају
овлашћени представници Јединице локалне самоуправе)
15. Средство финансијског обезбеђења којим подносилац
пријаве обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПРИЈАВУ (Подносилац пријаве коме је додељен уговор дужан је да, приликом закључења уговора, достави средство финансијског обезбеђења у складу са Законом).
Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према
потреби, затражи додатну документацију и информације.

31. март 2021.
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Комисија неће узимати у разматрање пријаве које се не сматрају уредним и то:
• неблаговремене пријаве (пријаве које пристигну након
истека рока предвиђеног у конкурсу)
• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису предвиђени конкурсом, односно оне пријаве које се не односе на конкурсом предвиђене намене)
• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве у ковертама које
нису обележене према захтеву из Правилника, пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази, пријаве које су
непотписане, са непопуњеним рубрикама и неуписаним захтеваним бројчаним вредностима у табели са критеријумима, пријаве попуњене графитном оловком, пријаве послате факсом или електронском поштом (e-mail), пријаве које
нису поднете на одговарајућем обрасцу, пријаве без одговарајућег броја наменског рачуна отвореног код Управе за трезор, пријаве које садрже неразумљиве и нечитке податке).
Неће се такође узимати у разматрање пријаве оних субјеката
који су користили средства Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, а у случају истека уговореног
рока нису поднели финансијска и друга обавезна документа којима се правда наменски и законит утрошак додељених средстава.
V Упутство – прорачун броја радних сати
Укупан број радних сати светиљки на годишњем нивоу не прелази производ броја радних дана у години и броја радних сати
у току дана установе (попуњава се у пријави). Уколико укупан
број радних сати светиљки пређе наведено, потребно је дати образложење које ће ценити комисија Покрајинског секретаријата.
Укупан број радних сати на годишњем нивоу не сме прећи:
- за предшколске установе, основне и средње школе –
2500 радних часова
- за установе са радним временом краћим од 12 часова
дневно – 3000 радних часова
- за остале установе – 4500 радних часова
VI Одлучивање о додели средстава
Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај (у даљем тексту: Покрајински секретар) решењем образује
посебну конкурсну комисију за преглед пријава са приложеном
документацијом и за израду предлога за доделу средстава (у
даљем тексту: Комисија). Чланови Комисије се именују из редова
запослених у Секретаријату, а могу бити ангажовани и еминенти
стручњаци из области за коју је расписан Конкурс.
Комисија сачињава предлог о додели средстава на основу Правилника о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете који се
налази на сајту Секретаријата www.psemr.vojvodina.gov.rs

•
•
•
•
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период на који се закључује уговор
обавезе корисника средстава
извештаји који се подносе Секретаријату
остали елементи од значаја за реализацију уговорених
активности
VIII Праћење извршавања уговора

Корисник средстава је обавезан да Секретаријату поднесе наративни (описни) и финансијски извештај, на обрасцу и према
упутству које се налази на интернет презентацији Секретаријата
и/или се исти доставе путем електронске поште на мејл адресу из
пријаве. Уз извештај се доставља пратећа документација о реализацији пројекта и наменском и законитом утрошку средстава (у
даљем тексту: Извештај), најкасније у року од 15 дана од уговореног рока утврђеног за реализацију пројекта.
Извештај мора да садржи доказе о утрошеним средствима, са
комплетном документацијом, овереном од стране овлашћених
лица, којом се оправдава наменско и законито коришћење добијених средстава, као и преосталих средстава потребних за реализацију пројекта (документацију о спроведеном поступку јавних
набавки уколико то закон налаже, уговоре са извођачем радова и
надзорним органом, авансне предрачуне и рачуне, привремене и/
или окончану ситуацију, грађевински дневник, обрачунски лист
грађевинске књиге, записник о примопредаји, изводе из трезора/
ИСИБ-а о извршеном плаћању, и другу документацију којом се
правда наменски и законит утрошак средстава).
Давалац средстава задржава право да од Корисника средстава,
према потреби, затражи додатну документацију и информације.
Административну контролу Извештаја спроводи Секретаријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја са
приложеним документима.
Покрајински секретар решењем може да образује посебну комисију из редова запослених у Секретаријату за вршење мониторинга и непосредне контроле реализације Пројеката.
Средства из буџета Аутономне покрајине Војводине која су
предмет Конкурса, подлежу контроли примене закона у области
материјално-финансијског пословања и наменског и законитог
коришћења средстава, коју обавља служба буџетске инспекције
Аутономне покрајине Војводине.
Корисници средстава дужни су да служби буџетске инспекције
омогуће несметану контролу наменског и законитог коришћења
средстава по предмету уговора.
Корисници средстава су дужни да без одлагања поступе по захтеву Покрајинског секретаријата за додатном документацијом
везаном за реализацију пројекта.

Покрајински секретар разматра предлоге Комисије за доделу
средстава и доноси одлуку о додели средстава корисницима. Ова
одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.

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

Одлука о додели средстава корисницима (резултати конкурса)
објављује се на званичној интернет адреси Секретаријата.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Огњен Бјелић

VII Уговор о додели средстава
Одлуком о додели средстава утврдиће се појединачни износи
средстава по кориснику.
Након доношења одлуке о додели средстава Покрајински секретар у име Секретаријата закључује са сваким корисником
средстава уговор о додели средстава.
Обавезни елементи уговора су:
• подаци о кориснику
• износ додељених средстава
• намена за коју се додељују средства

533.
На основу члана 11. раздео 13, чланова 22, 23, 25. и 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2021. годину (‚‘Службени лист АПВ‘‘, број: 66/2020)
и члана 2. став 1. тачка 1. алинеја 2. 4. 5. и 6. и члана 5. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката
у области високог образовања студентског стандарда и научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини (
„Службени лист АПВ“ број 9/2021), Покрајински секретаријат за
високо образовање и научноистраживачку делатност расписује
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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОБРАЗОВНИХ ПРОГРАМА /
ПРОЈЕКАТА
УСТАНОВА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА ЗА 2021. ГОДИНУ
1.
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат) у складу
с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2021. годину, суфинансираће образовне
програме/пројекте установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина. За ове намене одобрена су
средства у укупном износу од 10.000.000,00 динара. Реализација
финансијских обавеза вршиће се у складу с ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.
Право учествовања на Конкурсу имају установе високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.
2.
Средства се расподељују за суфинансирање образовних програма / пројеката установа високог образовања чији је оснивач
Аутономна покрајина Војводина.
3.
Расподела финансијских средстава установама утврдиће се на
основу следећих критеријума:
1) сврха и разлог планираног образовног програма / пројекта;
2) значај образовног програма / пројекта за рад и делатност
установе;
3) значај образовног програма / пројекта за унапређивање и
подизање квалитета наставе;
4) реализација интердисциплинарних образовних програма / пројеката, као и оних с међународним учешћем;
5) допринос унапређивању рада с даровитим студентима и
студентима у тешком материјалном положају;
6) допринос унапређивању рада са студентима с посебним
потребама и студентима припадницима националних
мањина – националних заједница;
7) укупни трошкови потребни за реализацију образовног
програма / пројекта;
8) висина финансирања из других извора;
9) оцена конкурсне документације.
4.
Подносилац пријаве, уз попуњен Образац бр. 5, треба да приложи:
1) фотокопију регистрације установе код надлежног органа;
2) фотокопију потврде о пореском идентификационом
броју (ПИБ).
5.
Пријаве се подносе на Обрасцу бр. 5, који се може преузети на
званичној интернет презентацији Покрајинског секретаријата за
високо образовање и научноистраживачку делатност. Пријаве с
потребном документацијом подносе се на адресу: Покрајински
секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, 21108 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
Конкурс је отворен од 2. априла 2021. године до утрошка средстава.
Конкурс се објављује у „Службеном листу АПВ”, у једном од
јавних гласила које покрива целу територију Аутономне покрајине Војводине и на интернет страници Секретаријата.

31. март 2021.

О додели средстава одлучује покрајински секретар за високо
образовање и научноистраживачку делатност на предлог Комисије за спровођење конкурса, која разматра пристигле пријаве.
Изузетно, покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност може решењем одобрити финансијска
средства и без предлога Комисије у случајевима ванредних и
непредвиђених околности. Секретаријат може од подносиоца
пријаве, по потреби, затражити додатну документацију или информације.
Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити
подносиоце пријава.
Неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене пријаве,
пријаве поднете од стране неовлашћених лица и пријаве које нису
предмет Конкурса неће се разматрати. Контакт особа за додатне информације: др Жељка Бојанић, телефон 021/457-984, е-mail:
Zeljka.Bojanic@vojvodina.gov.rs.

534.
На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке
о буџету АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”,
брoj 66/20), у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о
програму подршке за спровођење пољопривредне политике за
развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021.
години, („Службени лист АПВ“, број 66/20), и и Правилником о
спровођењу конкурса које расписује Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, (у даљем тексту: покрајински секретаријат) расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ИНВЕСТИЦИЈА
У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ГАЗДИНСТАВА
У СЕКТОРУ ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ (УКЉУЧУЈУЋИ
ПЕЧУРКЕ),
ЦВЕЋЕ И ОСТАЛИ УСЕВИ
У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ
1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Циљ и предмет овог конкурса јесте подизање техничко-технолошке опремљености пољопривредних газдинстава у сектору
воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви.
2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 100.000.000,00 динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције.
За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна
лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним
условима рада у пољопривреди, жене носиоци пољопривредних
газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40
година, бесповратна средства за подршку инвестиција по овом
конкурсу утврђују се у износу до 70% од укупних прихватљивих
трошкова ивестиције (у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други
млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције).
Приликом обрачуна, узима се вредност прихватљивих трошкова инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).
Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 880.000,00 динара.
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Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 120.000,00 динара, а разматраће се само пријаве
чија је вредност прихватљивих трошкова инвестиције једнака
200.000,00 динара или већа од тог износа.
Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу за једну врсту производње и једну подтачку.
Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање
бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реализоване након 01.01.2021. године.
Бесповратна средства која се додељују по овом Конкурсу намењена су за инвестиције:
У Сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и
цвеће, и то:
1. Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа
(перилице са аутоматским вагама, полирке);
2. Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа (калибраторке, класирке, сортирке);
3. Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа (пакерице, опрема за штампање етикета);
4. Набавка опреме за дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста (сечке,тарупи, мулчери);
5. Машине за убирање односно скидање усева (тресачи, односно други берачи за воће и винову лозу; машине за
скупљање језграстог воћа; покретне платформе за бербу;
машине за убирање поврћа и цвећа на њиви; елеватори –
купилице за утовар извађеног поврћа на њиви; машине
за везивање резаног цвећа);
6. Машине за садњу (прикључне сејалице/садилице за сетву/садњу поврћа и цвећа);
У Сектору остали усеви:
7. Машине за допунску обраду земљишта (култиватори,
грубери, подривачи, сетвоспремачи, дрљаче, ротоситнилице, ротофрезе, ваљкови за послесетвену обраду
земљишта, међуредни култиватори, тањираче);
8. Машине за ђубрење земљишта (расипач минералног
ђубрива);
9. Машине за сетву (сејалице за сетву житарица, индустријског, односно крмног биља);
10. Машине за транспорт (приколице);
У Сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и
цвеће и остали усеви:
11. Машине за заштиту биља (11.1. Атомизери; 11.2. Тракторске прскалице).
За подтачкe 1., 2., 5. и 11. (11.1. Атомизер) максималан износ
бесповратних средстава износи највише до 700.000,00 динара,
односно до 770.000,00 динара, за подносиоце пријава: физичка
лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене
носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко
лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.
За подтачку 3. максималан износ бесповратних средстава износи највише до 800.000,00 динара, односно до 880.000,00 динара, за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна
лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним
условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог
пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног
лица млађи од 40 година.
За подтачкe 4., 6., 7., 9., 10. и 11. (11.2. Тракторске прскалице)
максималан износ бесповратних средстава износи највише до
500.000,00 динара по кориснику за наведену опрему, односно
550.000,00 динара по кориснику за наведену опрему, за подносио-
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це пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је
газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада
у пољопривреди жене носиоци регистрованог пољопривредног
газдинства и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40
година.
За подтачку 8. максималан износ бесповратних средстава
износи највише до 400.000,00 динара по кориснику за наведену
опрему, односно 440.000,00 динара по кориснику за наведену опрему, за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог
пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног
лица млађи од 40 година.
3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и
то:
1. физичко лице:
- носилац регистрованог комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства,
- предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.
2. правно лице:
- привредно друштво носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,
- земљорадничка задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,
- сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног
пољопривредног газдинства.
Лице из става 1. ове тачке остварује право на подстицаје за инвестиције у следећим секторима:
1.
2.
3.
4.
5.

Сектор воће,
Сектор грожђе,
Сектор поврће (укључујући печурке),
Сектор цвеће,
Сектор осталих усева.
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Услови за учешће на конкурсу јесу:
За физичка лица и правна лица:
1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар
пољопривредних газдинстава и да се налази у активном
статусу;
2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе са територије АП
Војводине, односно подносиоци пријаве ‒ правна лица
морају имати седиште на територији јединице локалне
самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и место реализације инвестиције мора бити на територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине;
3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање закључно са 31.12.2020.године;
4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске
обавезе од стране надлежног органа јединице локалне
самоуправе, закључно са 31.12.2020. године;
5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по
уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, закључно са 31.12.2020.године, уколико је
корисник истог;
6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације) за исту намену,
односно иста инвестиција не сме бити предмет другог
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7.

8.

9.

10.

11.
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поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у
складу с посебним прописом којим се уређује кредитна
подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора;
Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о
привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр.
36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19);
Објекат где се поставља опрема из члана 3. овог Правилника подтачке 1. до 3.– која је предмет инвестиције конкурса – мора бити у власништву подносиоца захтева, или
уколико је објекат у закупу, потребно је да је до истека
уговора о закупу преостало најмање шест година;
Парцеле на којима ће се користити опрема – која је предмет инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар пољопривредних газдинстава. Уколико су парцеле у закупу, потребно је да је до истека уговора о закупу
преостало најмање шест година;
За инвестиције из члана 3. овог Правилника подтачка
10. извршена регистрација прикључног возила у складу са прописима који уређују регистрацију моторних и
прикључних возила.

Додатни услови за предузетнике и правна лица:
12. Подносилац пријаве - предузетник и правно лице мора
бити уписан у регистар привредних субјеката и мора да
се налази у активном статусу;
13. Према подносиоцу пријаве – правном лицу не сме бити
покренут поступак стечаја и/или ликвидације;
14. Подносилац пријаве – правно лице мора бити разврстано
у микро и мало правно лице у складу са законом којим се
уређује рачуноводство;
15. Задруге морају имати обављену задружну ревизију.
4.1. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
1. Сектор воће:
- Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције
остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору воћа ако у Регистру пољопривредних газдинстава
има уписано воће у складу са шифарником биљне производње и ако је предмет инвестиције везан за производњу
тог воћа.
- Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору воћа за инвестиције у набавку опреме ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано до 1,99 ha јагодичастог воћа и/или до
4,99 ha осталог воћа.
- За подносиоце пријава за инвестиције у подтачкама: 1.
2. и 3. из тачке 3.: Изграђен објекат уписан у Катастар
непокретности са одговарајућом наменом (објекат за чување и складиштење воћа и поврћа, у складу са посебним прописом којим се уређује класификација објеката),
за објекат у власништву или закупу у периоду од минимално шест година од момента подношења пријаве за коришћење бесповратних средстава.
2. Сектор грожђе:
- Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције
остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору грожђе ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано грожђе у складу са шифарником биљне
производње и ако је предмет инвестиције везан за производњу истог.

31. март 2021.

- Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору грожђе за инвестиције у
набавку опреме ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано до 1,99 ha грожђа.
3. Сектор поврће (укључујући печурке)
- Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције
остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору поврћа ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано поврће у складу са шифарником биљне
производње и ако је предмет инвестиције везан за производњу тог поврћа.
- Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору поврћа за инвестиције у
набавку опреме ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано до 0,49 ha поврћа у заштићеном
простору и/или до 2,99 ha поврћа на отвореном простору.
- За подносиоце пријава за инвестиције у подтачкама: 1.
2. и 3. из тачке 3.: Изграђен објекат уписан у Катастар
непокретности са одговарајућом наменом (објекат за чување и складиштење воћа и поврћа, у складу са посебним прописом којим се уређује класификација објеката),
за објекат у власништву или закупу у периоду од минимално шест година од момента подношења пријаве за коришћење бесповратних средстава.
4. Сектор цвеће
- Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције
остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору цвеће, ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано цвеће у складу са шифарником биљне
производње и ако је предмет инвестиције везан за производњу цвећа.
- Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору цвећа ако у Регистру
пољопривредних газдинстава има уписано до 49,99 ha
цвећа.
5. Сектор остали усеви
- Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције
остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору остали усеви (житарице, индустријско, крмно биље,
зачинско биље и друго), ако у Регистру пољопривредних
газдинстава има уписане остале усеве у складу са шифарником биљне производње и ако је предмет инвестиције везан за производњу тих усева.
- Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору осталих усева ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано до 49,99
ha осталих усева.
5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Конкурс је отворен до 29.04.2021. године.
6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Документација која се подноси на Конкурс:
За физичка лица и правна лица:
1. читко попуњен образац пријаве;
2. фотокопија личне карте, или очитана чипована лична
карта носиоца пољопривредног регистрованог газдинства, или овлашћеног лица у правном лицу;
3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране извода са подацима о површинама, не старији од 30
дана);
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4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са
31.12.2020. године за подносиоца пријаве;
5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 31.12.2020. године за подносиоца пријаве (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца
пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе где
се налази предметна инвестиција, уколико се предметна
инвестиција налази на територији друге локалне самоуправе, на територији АПВ);
6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп
пољопривредног земљишта у државној својини (потврда надлежног органа, или фотокопија уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и
доказ o извршеном плаћању);
7. за инвестиције које су преко 150.000,00 динара, може се
поднети предрачун са спецификацијом опреме, а коначан оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по
износу, спецификацији и добављачу опреме;
8. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције са
спецификацијом опреме која садржи основне карактеристике опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну);
9. отпремницу за набавку предметне инвестиције;
10. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко
лице извршило готовинско или плаћање картицом може
доставити само фискални исечак;
11. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
12. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
13. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац
пријаве директни увозник) - не старија од
01.01.2021. године;
14. оригинал извод из катастра непокретности с подацима о
власништву за објекат у којем се реализује инвестиција
из члана 3. овог Правилника подтачке 1. до 3. (не старији
од 30 дана о дана подношења захтева);
15. оверена фотокопија уговора о закупу објекта у коме се
реализује инвестиција, која је предмет овог конкурса из
члана 3. овог Правилника подтачке 1. до 3, с тим што је
потребно да је до истека уговора о закупу преостало најмање шест година;
16. очитана саобраћајна дозвола, за инвестиције из члана 3.
овог Правилника подтачка 10. (у саобраћајној дозволи
потребно је да је наведена забрана отуђења 5 година);
17. потврда о чланству у земљорадничкој задрузи;
18. копија сертификата за органску производњу или сертификат о заштићеном географском пореклу.
Додатна обавезна документација за предузетнике и правна
лица:
19. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским
идентификационим бројем;
20. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над
правним лицем није покренут поступак стечаја и/или
ликвидације;
21. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је
правно лице разврстано у микро или мало правно лице,
у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/2019).
22. за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да
задруга послује у складу са Законом о задругама, при
чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о
обављеној задружног ревизији, не старијем од две године, у складу са Законом о задругама;
Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је саставни део пријаве о томе да ли ће документацију наведену под
тачкама 3, 4, 5, прибавити сам или ће Покрајински секретаријат
по службеној дужности од надлежних органа прибављати податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу
са законом који уређује општи управни поступак.

Број 16 - Страна 1091

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски
језик, од стране овлашћеног судског тумача. Уколико је рачун/
предрачун исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу
пријаве унети вредност опреме у динарској противвредности,
обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/
предрачуна.
Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга
документа.
7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Правилником о спровођењу конкурса које расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Правилником о додели средстава за суфинансирање инвестиција у
физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће,
грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП
Војводини у 2021. години.
8. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвестиције, односно након што корисник бесповратних средстава уради
монтажу опреме и достави Секретаријату следећу документацију:
- захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку
средстава;
- оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Спецификација опреме треба да садржи основне карактеристике конструкције и опреме (подаци исказани у обрасцу
пријаве морају бити исти као у рачуну);
- отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је,
у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;
- доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко
лице извршило готовинско или плаћање картицом може
доставити само фискални исечак;
- фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
- фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
- јединствену царинску исправу (уколико је подносилац пријаве директни увозник) - не старија од 01.01.2021. године;
- очитана саобраћајна дозвола за инвестиције из члана 3.
овог Правилника подтачка 10. (у саобраћајној дозволи
потребно је да је наведена забрана отуђења 5 година);
- оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране
извода са подацима о површинама, не старији од 30 дана)
Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца
пријаве затражи додатну документацију. Исто тако, Покрајински секретаријат може да од пољопривредне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде затражи да
се изврши контрола реализације предмета уговора, а посебно у
случају рачуна и предрачуна који су издати од добављача опреме
који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тржишне вредности. У моменту исплате средстава рачун предузетника и правног лица не сме бити у блокади.
Плаћање мора да се врши на текући рачун добављача или готовински, а плаћања путем компензације и цесије неће бити призната.
Секретаријат путем надлежног сектора може да наложи
Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине
да изврши чињенично стање (завршну контролу) на терену, достављањем извештаја и записника Секретаријата.
Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом
средстава у буџет АП Војводине.
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9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Пријаве са потребном документацијом доставити поштом на
адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови
Сад, с назнакoм „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У СЕКТОРУ ВОЋЕ,
ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ (УКЉУЧУЈУЋИ ПЕЧУРКЕ), ЦВЕЋЕ И
ОСТАЛИ УСЕВИ У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ или
доставити лично у Писарници покрајинских органа управе, у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
10. КОНТАКТ
Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/4874418; од 10 до 14 часова.
11. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ
ФОРМИ
Текст конкурса, Правилник, образац пријаве, извештај о наменском утрошку средстава и захтев за исплату могу се преузети
са интернет адресе: www.psp.vojvodina.gov.rs.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
с.р. Чедомир Божић

535.
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Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза
на додату вредност (ПДВ).
Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави
не може прећи 2.000.000,00 динара,
Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 200.000,00 динара, односно у разматрање ће бити
узете пријаве чија је вредност инвестиције једнака или већа од
400.000,00 динара.
Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање
бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реализоване након 01.01.2021. године.
Суфинансираће се следеће инвестиције:
Сектор Млеко:
• Набавка опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење
и паковање млека и производа од млека
• Набавка опреме за чишћење, прање, дезинфекцију (стерилизацију) објекта, опреме, алата,уређаја и машина,
укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије
• Набавка лабораторијске опреме(без стакленог прибора)
за интерну употребу као део прерађивачког погона
Сектор Месо:

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14-др.
одлука и 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20) чл. 11 и 23. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине
за 2021. годину („Службени лист АПВ”, брoj 66/20), Законом о
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени
гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и Покрајинском
скупштинском одлуком о Програму подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2021. години („Службени
лист АПВ”, број 66/20), а у складу са Правилником о спровођењу
конкурса које расписује покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА
ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА И
ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА
КОНУРЕНТНОСТИ У СМИСЛУ ДОДАВАЊА ВРЕДНОСТИ
КРОЗ ПРЕРАДУ МЛЕКА И МЕСА НА
ГАЗДИНСТВИМА У АП ВОЈВОДИНИ 2021 .ГОДИНИ
1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Циљ конкурса je побољшање квалитета млека и меса ,повећање сточног фонда, упосленост чланова домаћинстава која
се баве сточарском производњом, проширење асортимана новим
производима, брендирање производа и повећање животног стандарда на селу.
Предмет конкурса је суфинансирање потребне нове опреме у
области производње и прераде меса и млека
2. ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА:
За реализацију Конкурса предвиђен је укупан износ дo
15.000.000,00 динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом Конкурсу утврђују се у износу до 70 % од укупне вредности инвестиције.

• Набавка опреме за омамљивање, клање и обраду трупова
• Набавка опреме за сакупљање, пријем, чување/складиштење (хлађење), уклањање и прераду споредних
производа животињског порекла који нису за исхрану
људи
• Набавка опреме и уређаја за расецање, обраду, прераду,
паковање и означавање меса и уситњеног меса, полупроизвода од меса, машински сепарисаног меса и производа
од меса
• Набавка опреме и уређаји за хлађење, пастеризацију и
стерилизацију меса и производа од меса
• Набавка лабораторијске опреме(без стакленог прибора)
за интерну употребу као део прерађивачког погона
• Набавка опреме за чишћење, прање, дезинфекцију (стерилизацију) објекта, опреме, алата,уређаја и машина,
укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије
3. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и
то:
1. предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.
2. правно лице:
- привредно друштво носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,
- земљорадничка задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,
- сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног
пољопривредног газдинства.
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар
пољопривредних газдинстава и да се налази у активном
статусу ;
2. Подносилац пријаве мора имати седиште на територији
јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине, , с тим што и место реализације инвестиције мора
бити на територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине;
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3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање закључно са 31.12. 2020. годином;
4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске
обавезе од стране надлежног органа јединице локалне
самоуправе, закључно са 31. 12. 2020. годином;
5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по
уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, закључно са 31.12. 2020. годином, уколико је
корисник истог;
6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не сме користити подстицаје по неком другом основу
(субвенције, подстицаји, донације) за исту намену, односно иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка
за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
7. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора;
8. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о
привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11
и 99/11 и 83/14, 5/15, 44/2018, 95/2018 и 91/2019);
9. Подносилац пријаве-предузетник и правно лице мора
бити регистровано у Агенцији за привредне регистре;
10. Према подносиоцу пријаве- правном лицу не сме бити
покренут поступак стечаја и/или ликвидације;
11. Подносилац пријаве - правно лице мора бити разврстано
у микро и мало правно лице, у складу са законом којим
се уређује рачуноводство;
12. Задруге морају имати обављену задружну ревизију
13. Инвестицију која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје реализује у објекту који користи на основу права својине или на основу права закупа, односно уступања на коришћење без накнаде, у периоду од
најмање пет година почев од календарске године за коју
подноси захтев остваривање права на подстицаје;.
Специфични услови за учешће на конкурсу
На крају инвестиције а пре исплате средстаа корисник треба да
испуњава следеће специфичне услове:
• за прераду млека:
1) пољопривредна газдинства која недељно прераде максимално 5.000 литара сировог млека, односно годишње максимално
250.000,00 литара с тим да пољопривредна газдинства морају
имати ОДОБРЕН ОБЈЕКАТ у складу са Правилником о малим
количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања
која се односе на мале субјекте у пословању храном животињског
порекла“ („Службени гласник РС“, број 111/17) или
2) испуњава ветеринарско-санитарне услове за прераду млека
у складу са прописима којима се уређује ветеринарство и има утврђен дневни капацитет објекта за прераду млека до 3.000 литара.
• за прераду меса:
1) пољопривредна газдинства која недељно прераде максимум
2000 килограма, односно годишње максимално 100.000 килограма производа од меса али пољопривредна газдинства морају
имати ОДОБРЕН ОБЈЕКАТ у складу са Правилником о малим
количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања
која се односе на мале субјекте у пословању храном животињског
порекла“ („Службени гласник РС“, број 111/17) или
2) остварује право на исплату подстицаја за прераду у сектору
меса за кланице ако испуњава ветеринарско-санитарне услове за
прераду меса у складу са прописима којима се уређује ветери-
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нарствоправо ако има утврђен максимални капацитет клања за:
10 говеда или 50 свиња или 50 оваца или 5.000 јединки живине
на дан.
5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Конкурс је отворен до 23.04.2021. године.
6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1. читко попуњен образац пријаве;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична
карта носиоца регистрованог пољопривредног газдинства или овлашћеног лица у правном лицу;
3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор(подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране
извода не старији од 30 дана);
4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде Војоводине“) закључно са
31.12.2020. године за подносиоца пријаве;
5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 31.12.2020. године за подносиоца пријаве (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца
пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе где
се налази предметна инвестиција, уколико се предметна
инвестиција налази на територији друге локалне самоуправе, на територији АПВ);
6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп
пољопривредног земљишта у државној својини (потврда надлежног органа, или фотокопија уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и
доказ o извршеном плаћању).
7. за инвестиције које су преко 300.000,00 динара, може се
поднети предрачун са спецификацијом опреме, а коначан оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по
износу, спецификацији и добављачу опреме;
8. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције са
спецификацијом опреме која садржи основне карактеристике конструкције и опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну);
9. отпремницу за набавку предметне инвестиције;
10. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то
извод оверен од стране банке, а у случају када је извршено готовинско или плаћање картицом може доставити
само фискални исечак;
11. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
12. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
13. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац
пријаве директни увозник) – не старија од
01.01. 2021. године;
14. фотокопија дипломе о стеченом образовању;
15. ако је члан задруге- доставити потврду о чланству;
16. уколико је подносилац сертификован –доставити фотокопију сертификата за органску проиузводњу или сертификат о заштићеном географском пореклу:
17. оверена фотокопија уговора о закупу, уколико није власник објекта у периоду од најмање 5 година , односно од
01.01.2021.
18. на почетку или на крају инвестиције а пре исплате потврду о ОДОБРЕЊУ ОБЈЕКТА у складу са Правилником
о малим количинама примарних производа које служе за
снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања која се односе на мале субјекте у
пословању храном животињског порекла;
19. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским
идентификационим бројем;
20. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над
правним лицем није покренут поступак стечаја и/или
ликвидације;
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21. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је
правно лице разврстано у микро или мало правно лице,
у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/2019).
22. за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да
задруге послују у складу са Законом о задругама, при
чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о
обављеној задружној ревизији, не старијој од 2 године.
Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је саставни део пријаве о томе да ли ће документацију наведену под
тачкама 3, 4, 5 прибавити сам или ће Покрајински секретаријат
по службеној дужности од надлежних органа прибављати податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу
са законом који уређује општи управни поступак.
Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски
језик, од стране овлашћеног судског тумача. Уколико је рачун/
предрачун исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу
пријаве унети вредност опреме у динарској противвредности,
обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/
предрачуна.
Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга
документа.
7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Правилником о спровођењу конкурса које расписује покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и
Правилником за доделу подстицајних средстава за побољшање
сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активнсти у циљу подизања конкуретности у смислу додавања вредности кроиз прераду млека и меса на газдинствима у
АП Војводине у 2021.
8. ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвестиције, односно након што корисник бесповратних средстава уради
монтажу опреме и достави Секретаријату следећу документацију:
• захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку
средстава
• оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Спецификација опреме треба да садржи основне карактеристике машина и опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну);
• отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је,
у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;
• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко
лице извршило готовинско или плаћање картицом може
доставити само фискални исечак ;
• фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
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• фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
• јединствену царинску исправу (уколико је подносилац
пријаве директни увозник) – не старија од 01.01. 2021.
године;
• оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране
извода са подацима о површинама и броју животиња, не
старији од 30 дана)
Секретаријат путем надлежног сектора може да наложи
Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине
да изврши чињенично стање пре инвестиције (нулту контролу)
као и да се на крају инвестиције утврди чињенично стање реализације инвестиције (завршну контролу) на терену достављањем
извештаја и записника Секретаријату.
Секретаријат може да од пољопривредне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде затражи да
се изврши контрола реализације предмета уговора, а посебно у
случају рачуна и предрачуна који су издати од добављача опреме
који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тржишне вредности.
Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом
средстава у буџет АП Војводине.
9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Пријаву на Конкурс с траженом документацијом достављати
ПОШТОМ НА АДРЕСУ:
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду
и шумарство
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина број 16
с назнаком:
„КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА
ПРЕРАДУ МЛЕКА И МЕСА У 2021.ГОДИНИ” или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе
АП Војводине, сваког радног дана од 09.00 до 14.00 часова.
10. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације можете добити путем телефона:
021/4881-852 од 10-12 часова
10.1. ПОДАЦИ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ
Текст конкурса, образац пријаве и Правилник могу се преузети на веб-сајту Покрајинског секретаријата за пољоривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине:
http://www.psp.vojvodina.gov.rs
Покрајински секретар
с.р. Чедомир Божић

31. март 2021.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

Редни број

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Одлука о образовању Радне групе за председавање
Аутономне покрајине Војводине Радном заједницом
Подунавских регија 2021-2022. године

510.
1061

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
506.

507.

508.

509.

Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у
области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у
АП Војводини;
Правилник о поступку и критеријумима за доделу
финансијских средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома
и реализацију локалних акционих поланова за унапређење положаја Рома у области становања;
Правилник о поступку и критеријумима за доделу
финансијских средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова Центрима за социјални рада са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатара за ромска питања;
Правилник о поступку и критеријумима за доделу
бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за финансирање
пројеката у области унапређења положаја Рома и
Ромкиња;

Страна

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО

ОПШТИ ДЕО

505.

Предмет

511.

513.
514.
515.
516.
517.
1068

1073

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
512.

1066

1070

ПОСЕБНИ ДЕО

1062

1064

Правилник за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу
подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у
АП Војводини за 2021. годину;
Правилник за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће
(укључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП
Војводини у 2021. години;

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени
Олуке о мрежи јавних основних школа на територији града Сремска Митровица;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Установе – Центра за привредно-технолошки развој
Војводине за период јануара-децембар 2021. године
Решење о давању сагласности на Програм рада Установе – Центра за привредно-технолошки развој
Војводине за 2021. годину;
Решење о давању сагласности на Статут Архива
Војводине у Новом Саду
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Центра за породични смештај и
усвојење Нови Сад за 2021. годину;
Решење о давању сагласности на Завршни рачун са
извештајем о пословању Информативног центра за
пословну стандардизацију и сертификацију за 2020
годину;

1079
1079
1079
1079
1080

1080

Страна 1096 - Броj 16
Редни број
518.

519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Предмет

Страна

Решење о давању сагласности на Завршни рачун и
Извештај о пословању Едукативног центра за обуке
у професионалним и радним вештинама, Нови Сад
за период 1. јануар 2020. године-31.децембар 2021.
године;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Завода за културу војвођанских Румуна - Institutul de
Culturã al Românilor din Voivodina за 2021. годину
Решење о давању сагласности на Програм Завода за
културу војвођанских Румуна - - Institutul de Culturã
al Românilor din Voivodina за 2021. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Народног позоришта - Narodnog kazališta-Népszínház
Суботица za 2021. годину;
Решење о давању сагласности на Програм рада Народног позоришта - Narodnog kazališta-Népszínház
Суботица za 2021. годину;
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Сомбор;
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Сомбор;
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Дома
здравља Кањижа;
Решење о разрешењу члана Савета високе школе
струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду;
Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке
послове покрајинских органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове покрајинких органа
Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-8/2021-3
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-44

Редни број
531.

1080
1080

1081

532.

533.

1083

1084

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних
средстава за суфинансирање реализаије пројеката
штедљиве расвете

1085

Јавни конкурс за суфинансирање образованих програма/пројеката установа високог образовања чији је
оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2021. годину

1087

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
534.

1082

1082

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-45

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ

1081

1082

Страна

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1081

1082

Предмет

ОГЛАСНИ ДЕО

1080
1081

31. март 2021.

535.

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестица у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грошђе, поврће (укључујући
печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у
2021. години
Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности
кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП
Војводин за 2021. годину

1084

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ Д.o.o. Мађар Со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр. 1,
Текст огласа, са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Д.о.о. 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: Д.о.о. Мађар Со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад. Телефони; редакција 064 805 5142,
Служба претплате: 021 557 304, Огласно оделење: 021 457 633, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs
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