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1276.

На основу чланова 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 
‒ др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), Покрајински секретар за 
привреду и туризам доноси

ПРАВИЛНИК
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

ТУРИСТИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ

АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

Опште одредбе

Члан 1. 

Правилником за  доделу бесповратних средстава туристичким 
организацијама локалних самоуправа са територије АП Војво-
дине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког 
потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2021. години (у 
даљем тексту: Правилник) уређују се  циљеви, услови, намена, 
поступак доделе бесповратних средстава,  као и други битни еле-
менти од значаја за доделу бесповратних средстава. 

Циљ 

Члан 2. 

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Секретаријат) додељује бесповратна средства обезбеђенa Покрајин-
ском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину, 
у оквиру Програма - уређење и развој у области туризма,  програм-
ска активност - развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине 
Војводине, економска класификација - текући трансфери осталим ни-
воима власти, извор финансирања - приходи из буџета,  туристичким 
организацијама локалних самоуправа са територије АП Војводине за 
финансирање пројеката из области туризма (у даљем тексту: Пројекат).

Конкурс за доделу средстава

Члан 3.

Средства су намењена туристичким организацијама локалних самоупра-
ва сa територије Аутономне покрајине Војводине и додељују се најмање јед-
ном годишње на основу Јавног конкурса (у даљем тексту: Конкурс). 

Обавезни елементи Конкурса су: назив акта на основу ког се 
расписује Конкурс, намена средстава, висина укупних средста-
ва, износ средстава према намени, период реализације пројекта, 
право и услови учешћа на Конкурсу, начин и рок за подношење 
пријава на Конкурс, критеријуми и мерила за оцену пријава, оба-
везна документација која се подноси уз пријаву, као и други по-
даци који су важни за спровођење Конкурса односно утврђивање 
квалификованости подносиоца пријаве на Конкурс. 

Текст Конкурса се објављује у „Службеном листу Аутоном-
не покрајине Војводине” и на интернет страници Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs, као и у једном од дневних гласила, 
који се дистрибуирају на територији АП Војводине. 

Рок за пријављивање на Конкурс не може бити краћи од 15 дана 
од дана објављивања Конкурса.

Намена средстава

Члан 4. 

Бесповратна средства су намењена за подршку туристичким 
организацијама локалних самоуправа са територије АП Војводи-
не за реализацију Пројеката који су у складу са годишњим про-
грамима рада и планом промотивних активности туристичких 
организација локалних самоуправа. 

Пројекти који су предмет финансирања овог Конкурса су:  

А) промоција и развој туристичких вредности јединице ло-
калне самоуправе; 

Б) унапређење развоја туризма кроз програме едукација и 
усавршавања вештина запослених у туристичкој делат-
ности.

Прихватљиви трошкови пројекта су: 

• за намену из овог члана под А): 
- израда, дизајн и редизајн и  web портала Туристичке ор-

ганизације,  израда штампаних публикација, аудио и ви-
део промотивних материјала, интернет презентација и 
сл. 

• за намену из овог члана под Б):  
- материјални трошкови: закупа простора, изнајмљи-

вања пратеће опреме техничке подршке и аудио визуел-
не опремe;
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- трошкови хонорара: за највише пет предавача и најви-
ше у бруто износу до 10.000,00 динара по предавачу, по 
дану, при чему укупни трошкови хонорара не могу да 
буду већи од 30% од укупних прихватљивих трошкова за 
ову намену;

- путни трошкови: за највише пет предавача на едука-
цији, од места пребивалишта предавача до места одржа-
вања едукације и то аутобуски, железнички и аутомобил-
ски превоз за један долазак и један одлазак по предава-
чу за сваки дан трајања  едукације, а за предаваче који-
ма је обезбеђен смештај за један долазак и један одла-
зак на едукацију. Путни трошкови за аутобуски и желез-
нички превоз прихвата се према приложеној превозној 
карти. Обрачун трошкова превоза аутомобилом прихвата 
се тако што се број пређених километара множи са 10% 
цене једног литра бензина типа BMB 95.

- трошкови смештаја: за највише пет предавача чије је 
место пребивалишта удаљено више од 30 км од места 
одржавања едукације, а највише за број дана трајања 
едукације, у хотелу на бази ноћења са доручком.

Прихватљиви трошкови  су трошкови који су плаћени на те-
кући рачун добављача и  пружаоца услуга (безготовински начин 
плаћања) и који су фактурисани на име Подносиоца пријаве (Ко-
рисника средстава), односно исказани на рачунима издатим на  
име Подносиоца пријаве (Корисника средстава).

Средства која се додељују не могу се користити за плаћање  за-
осталих дугова, губитака и камата, као ни за друге трошкове кои 
нису у складу са наменом  средстава.

Право учешћа на Конкурсу 

Члан 5.

Право учешћа на Конкурсу имају туристичке организације ло-
калних самоуправа са  територије АП Војводине уписанe у  на-
длежни регистар  као јавне службе, односно којима је оснивач  
локална самоуправа.

Подносилац пријаве може поднети једну пријаву за oбе наме-
не из Члана 4. овог Правилника.

Услови учешћа на Конкурсу

Члан 6.  

Подносилац пријаве учествује на Конкурс  под следећим ус-
ловима: 

• да је уписан у  надлежни регистар  као јавна служба од-
носно да му је оснивач локална самоуправа;

• да је измирио доспеле обавезе јавних прихода; 
• да учествује  на Конкурсу само с једним Пројектом; 
• да није користио средства по другом основу за исту на-

мену;
• да нема  неиспуњених  уговорних обавеза према Секре-

таријату; 
• да подносилац пријаве и добављач услуге нису повезана 

лица у складу са законом.

Осим наведених услова Конкурсом могу бити дефинисани и 
други услови.

Потребна документација

Члан 7. 

Обавезна документација која се подноси на Конкурс:  

• Попуњен и потписан образац пријаве на Конкурс са 
буџетом Пројекта;  (преузима се на интернет стратници 
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs )  

• Акт о упису у надлежни регистар (фотокопија)

• Обавештење о разврставању  правних лица (фотокопија) 
• Фотокопија оснивачког акта или фотокопија Статута
• извод из Програма рада Туристичке организације за 

2021. годину
• Уверење Пореске управе да су измирени доспели порези 

и доприноси не старији од 30  дана од дана објављивања 
Конкурса – оригинал 

• Уверење надлежне локалне самоуправе да су измирене 
обавезе по основу изворних локалних прихода, не старији 
од 30 дана од дана објављивања Конкурса –  оригинал 

• Предрачуни и/или предуговори  и други документи по-
требни за реализацију услуга Пројекта;

• Изјава под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу Подносиоца пријаве о прихватању усло-
ва за доделу средстава, о тачности података наведених 
у пријави на Конкурс, о сагласности на коришћење да-
тих података, о непостојању неизмирених обавеза према 
Секретаријату,  да се  по неком другом основу не корис-
те бесповратна средства за исту намену, да Подносилац 
пријаве и добављач услуге нису повезана лица у складу 
са законом (преузима се на  интернет страници Секрета-
ријата www.spriv.vojvodina.gov.rs).

Подносилац пријаве може доставити и додатну документацију 
за коју процени да је  од значаја за критеријуме за доделу Сред-
става. 

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

Пријаве са приложеном документацијом се након спроведеног 
Конкурса не враћају. 

Поред наведене документације, Конкурсом може бити дефини-
сана и друга  документација.

 
Поступање с пријавама

Члан 8.

Пристигле пријаве са приложеном документацијом, обрађује 
Комисија за преглед пријава, оцењивање и израду предлога за до-
делу средстава (у даљем тексту: Комисија). Покрајински секретар 
за привреду и туризам (у даљем тексту: Покрајински секретар) 
решењем образује Комисију. 

Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секрета-
ријату, а могу бити ангажовани и стручњаци из области за коју је 
расписан Конкурс. 

У зависности од броја пристиглих пријава на Конкурс, по-
крајински секретаријат ће на предлог председника Комисије, из 
редова запослених одредити особе за еведентирање и контролу 
формалне исправности пријава. 

Чланови Комисије не могу истовремено бити Корисници 
средстава по Конкурсу који се спроводи и дужни су да потпишу 
Изјаву о одсуству сукоба интереса. 

Веродостојност података Комисија утврђује на основу поднете 
документације и изјаве коју потписује одговорно лице  Подно-
сиоца пријаве. 

По потреби, на предлог Комисије, Покрајински секретар може 
наложити да се изврши додатна контрола усаглашености пода-
така из конкурсне пријаве и достављене документације са чиње-
ничним стањем на лицу места код учесника на Конкурсу, о чему 
ће се сачинити извештај /записник. 

Комисија ће одбацити пријаве Подносилаца: 

• неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након 
истека рока предвиђеног у Конкурсу). Благовременом се 
сматра пријава предата најкасније на дан истека рока  не-
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посредно на писарници Секретаријата или која је најкас-
није истог дана послата  поштом Секретаријату, а што се 
види из печата или потврде поште или другог  професио-
налног достављача;

• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени Кон-
курсом и пријаве које се не односе на Конкурсом пред-
виђене намене и које су супротне одредбама  Правилни-
ка и  Конкурса);

• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, пријаве које су непот-
писане, с непопуњеним рубрикама, попуњене графит-

ном оловком, пријаве послате факсом или електронском 
поштом (e-mail), пријаве које нису поднете на одгова-
рајућем обрасцу, без одговарајућих обавезних попуње-
них података у пријави, које садрже неразумљиве и не-
читке податке и слично), пријаве уз које није приложена 
потребна, тражена документација;

• уколико се утврди да су користили средства Секретарија-
та, а у уговореном року нису испунили раније уговорену 
обавезу према Секретаријату 

Критеријуми за доделу средстава

Члан 9.

Приликом одлучивања о одобравању Средстава, у обзир ће се узимати следећи критеријуми:   

КРИТЕРИЈУМ БОД

 да не

1. Усклађеност пројекта са Стратегијом развоја туризма Републике Србије и Програмом развоја туризма 
АПВ 10 0

2. Сарадња на пројекту са акредитованом развојном агенцијом или локалном акционим групом или Клас-
тером из области туризма 10 0

3. Степен развијености локалне самоуправе 

- Степен развијености изнад републичног просека  и Степен развијености од 100% до 80% републичког про-
сека 5

- Степен развијености од 80% до 60% републичког просека 10

- Степен развијености испод 60% републичког просека 15

4. Очекивање доприноса унапређењу стандарда и квалитета туристичке понуде 0-30

5. Значај промоције за развој туристичке понуде локалне самоуправе 0-30

6. Квалитет eдукација који има препознатљив ефекат за промоцију и развој туристичке понуде АПВ 0-30

7. Значај пројекта за развој туристичке понуде АПВ 0-30

Поред наведених критеријума, Конкурсом могу бити дефинисани и други критеријуми. 

Поступак доделе Средстава и одлучивање

Члан 10.

Комисија оцењује пријаве на основу критеријума из члана 
9. овог правилника и сачињава листу вредновања и рангирања 
пријављених пројеката на основу које сачињава извештај о 
оцењивању пријава. 

На основу извештаја Комисија сачињава предлог о расподели 
средстава.

Покрајински секретар разматра извештај и предлог Комисије 
и доноси Одлуку о додели средстава (у даљем тексту: Одлука).

Одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.

Корисник средстава је дужан да у року од седам дана након 
доношења Одлуке достави потписану и оверену Изјаву о давању 
сагласности на одобрени износ средстава.

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на зва-
ничној интернет адреси Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.
rs .

Уговор о додели и коришћењу Средстава

Члан 11.

На основу Одлуке, са Корисником средстава закључиће се уго-
вор којим се регулишу међусобна права и обавезе. 

Начин исплате Средстава

Члан 12.

Исплата Средстава се може вршити пре реализације пројекта 
уз достављање инструмента обезбеђења уредног извршавања 
обавеза за одобрен износ.

Начин исплате Средстава ближе ће се уредити Конкурсом, као 
и инструменти обезбеђења уредног извршавања обавеза за одо-
брен износ.

Исплата Средстава се врши у складу са динамиком  прилива 
средстава у  Буџет.

Обавезе корисника Средстава

Члан 13.

Корисник се обавезује  да:

- одобрена Средства  користи искључиво наменски; 
- без одлагања обавести Секретаријат о свим околности-

ма које угрожавају или онемогућавају наменски утрошак 
средстава;

- достави Секретаријату извештај о наменски утрошеним 
Средствима. Извештај мора да садржи доказе о утроше-
ним средствима и то:  документацију о спроведеном по-
ступку јавних набавки, изводе из Управе за трезор, фак-
туре, уговоре и другу финансијску документацију овере-
ну од стране овлашћених лица;



Страна 1884 - Броj 39 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 15. септембар 2021.

- омогући буџетској инспекцији несметану контролу на-
менског и законитог коришћења Средстава, која подлежу 
контроли примене закона у области материјално-финан-
сијског пословања и наменског и законитог коришћења 
Средстава, коју обавља буџетска инспекција Аутономне 
покрајине Војводине;

- омогући Секретаријату мониторинг над спровођењем 
пројекта.

Извештај  из става 1. алинеја 3. овог члана, који садржи:

• наративни део (основни подаци о пројекту, опис и хро-
нолошки приказ активности на реализацији пројекта, оп-
равданост и слично) уз фото-документацију;

• табеларни део  ‒ Приказ  буџета:  износ  утрошених 
Средстава;

• оригинале или оверене фотокопије финансијске доку-
ментације (фотокопија оверена од стране Корисника 
средстава);

Корисници по Конкурсу су дужни  да у свим јавним публика-
цијама, приликом објављивања о активностима, мерама и про-
грамима који се финансирају по Конкурсу, наведу да је у његовом 
суфинансирању учествовала Аутономна покрајина  Војводина – 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам.

Праћење извршења уговора

Члан 14.

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

Покрајински секретар може решењем да образује посебну ко-
мисију састављену из редова запослених у Секретаријату и из ре-
дова стручњака, ради непосредне контроле реализације пројекта.

Рачунање рокова

Члан 15. 

Рок одрeђeн у данима почињe тeћи првог дана од дана када је 
објављен, донет или потписан одређени акт (Правилник, Кон-
курс, Одлука или Уговор), а завршава сe истeком послeдњeг дана 
рока одређен Правилником, Конкурсом, Одлуком или Уговором.1

Рок одрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или годинама завршава сe 
оног дана који сe по имeну и броју поклапа са даном настанка 
догађаја од кога рок почињe да тeчe, а ако таквог дана нeма у 
послeдњeм мeсeцу, крај рока пада на послeдњи дан тог мeсeца.

Истек рока се може означити и календарским даном.

Ако послeдњи дан рока пада у дан када јe законом одрeђeно да 
сe нe ради или у суботу и недељу, као послeдњи дан рока рачуна 
сe слeдeћи радни дан.

Завршна одредба

Члан 16.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ПРИВРЕДУ И 
ТУРИЗАМ

БРОЈ: 144-401-7956 /2021-04
ДАТУМ: 14.09.2021.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
др Ненад Иванишевић

1 Код рачунања рокова  дан објављивања Конкурса  је дан када је Кон-
курс објављен у једном од дневних гласила.

ПОСЕБНИ ДЕО

1277.

На основу члана 56. став 1. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18-др. закон, 
86/19-др. закон и 157/20-др. закон), чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj: 37/14) и члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 
54/14-др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 15. септембра 2021. године,          д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Небојша Војновић, дипломирани правник, поставља се за вр-
шиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергети-
ку, грађевинарство и саобраћај, на период од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-131/2020-6
Нови Сад, 15. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1278.

На основу члана 51. став 1. тачка 2. Закона о запосленима у ау-
тономним покрајинама и јединицама локалне  самоуправе („Сл. 
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. Закон, 95/18 – др.
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закон, 86/19- др.закон и 157/20 – др.закон) и члана 35. и 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 15. септембра 2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Владимиру Стојановићу, доктору географских наука, вр-
шиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за високо 
образовање и научноистраживачку делатност, 15. септембра 2021. 
године, престаје рад на положају подношењем писмене оставке.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-226/2021
Нови Сад, 15. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1279.

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. 
закон, 83/05 испр. др. закон и 83/14 – др. закон), члана 6. Одлуке о 
оснивању Покрајинског завода за социјалну заштиту („Службени 
лист АПВ”, број: 1/06), чл. 32. став 1. тачке 9. и 12. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
15. септембра 2021. године,        д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Татијана Грнчарски, дипломирана социјална радница из Но-
вог Сада, разрешава се дужности директорке Покрајинског за-
вода за социјалну заштиту, због истека мандата, закључно са 14. 
септембром 2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-596/2021
Нови Сад, 15. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1280.

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. 
закон, 83/05 испр. др. закон и 83/14 – др. закон), члана 6. Одлуке 
о оснивању Покрајинског завода за социјалну заштиту („Служ-
бени лист АПВ”, број: 1/06), чл. 125., 133. и 134. став 2. Закона 
о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), чл. 
32. став 1. тачке 9. и 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 15. септембра 2021. го-
дине,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Маја Миљковић, дипломирана правница из Новог Сада, име-
нује се за вршиоца дужности директорке Покрајинског завода за 
социјалну заштиту, на период од годину дана, почев од 15. сеп-
тембра 2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-597/2021
Нови Сад, 15. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1281.

На основу чл. 124. став 2. и 133. став 4. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Геронтолошки центар „Нови Сад“ у Новом 
Саду („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1. тачке 9. и 
12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  Покрајинска влада, на 
седници одржаној 15. септембра 2021. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Славица Шкрбић, дипломирана правница из Новог Сада, разреша-
ва се дужности директорке Геронтолошког центра „Нови Сад“ у Новом 
Саду, због истека мандата, закључно са 14. септембром 2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-588/2021
Нови Сад, 15. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1282.

На основу члана 133. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права и обавеза 
оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисника 
Геронтолошки центар „Нови Сад“ у Новом Саду („Службени лист 
АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1. тачке 9. и 12. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
15. септембра 2021. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Славица Шкрбић, дипломирана правница из Новог Сада, 
именује се за директорку Геронтолошког центра „Нови Сад“ у 
Новом Саду, на период од четири године, почев од 15. септембра 
2021. године.



Страна 1886 - Броj 39 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 15. септембар 2021.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-589/2021
Нови Сад, 15. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1283.

На основу члана 46. став 1. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број: 15/16 и 88/19), члана 23. став 2. По-
крајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа 
за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „За-
вод за урбанизам Војводине” Нови Сад („Службени лист АПВ”, 
број: 29/17, 46/17, 45/18 и 40/19) и члана 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. 
септембра 2021. године,         д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Предрагу Кнежевићу, дипл. правнику, престаје мандат ди-
ректора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко пла-
нирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови 
Сад, истеком периода на који је именован, 20. септембра 2021. 
године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-38/2021
Нови Сад, 15. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1284.

На основу члана 52. став 1. и 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број: 15/16 и 88/19), члана 28. став 1. По-
крајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа 
за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „За-
вод за урбанизам Војводине” Нови Сад („Службени лист АПВ”, 
број: 29/17, 46/17, 45/18 и 40/19) и члана 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. 
септембра 2021. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Предраг Кнежевић, дипл. правник, именује се за вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа за просторно и урбанис-
тичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводи-
не” Нови Сад, почев од 21. септембра 2021. године, до именовања 
директора по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на период 
од једне године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-39/2021
Нови Сад, 15. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1285.

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 35. став 2, Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 
47/21 и 78/21), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. сеп-
тембра 2021. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност Управном одбору Завода за културу 
војвођанских Хрвата, да распише и спроведе јавни конкурс за 
именовање директора Завода за културу војвођанских Хрвата.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-620/2021
Нови Сад, 15. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1286.

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), те члана 9. ст. 4. и 5. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војво-
дине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20 ,27/21 и 
38/21), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  По-
крајинска влада, на седници одржаној 15. септембра 2021. године,     
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком 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 финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 11 – Покрајинском секретаријату за регионални 
развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, 
Програм 1902 Сарадња сa дијаспором и Србима у региону, Про-
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грамска активност 1001 Помоћ избеглим и расељеним лицима и 
сарадња у региону, функционална класификација 411 Општи еко-
номски и комерцијални послови,извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета,економска класификација 465 Остале 
дотације и трансфери, 4651 Остале текуће дотације и трансфери, 
износ од 5.000.000,00 динара (словима: пет милиона динара и 
00/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији 
за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 5.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске резер-
ве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из 
тачке 1. овог решења, усмериће се Фонду за избегла, расељена 
лица и за сарадњу са Србима у региону, Нови Сад, у укупном 
износу од 5.000.000,00 динара. Средства су намењена за на-
бавку радних свезака (4.400.000,00 динара) за ученике који 
похађају наставу на српском језику, уз употребу ћириличког 
писма, у Вуковарско-сремској и Осјечко-барањској жупанији 
у Републици Хрватској, као и за набавку школских торби 
(600.000,00 динара) за децу која полазе у први разред основне 
школе у поменутим жупанијама, а која ће наставу такође по-
хађати на српском језику, уз употребу ћириличког писма.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежнос-
ти, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну само-
управу преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог 
правног акта, уколико другачије није законом прописано. 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-105
Нови Сад, 15. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1287.

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), те члана 9. ст. 4. и 5. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војво-
дине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20, 27/21 и 
38/21), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 15. септембра 2021. године,  
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком 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 финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 07 – Покрајинском секретаријату за културу, јав-
но информисање и односе с верским заједницама, Програм 
1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, 
Програмска активност 1007 Подршка раду Завода за културу 
националних мањина, функционална класификација 820 Услуге 
културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета, на економској класификацији  481 Дотације невладиним 
организацијама, односно 4819 Дотације осталим непрофитним 
институцијама, износ од 56.517.163,63 динара (словима: педесет 
шест милиона пет стотина седамнаест хиљада једна стотина 
шездесет три динара и 63/100), а због непланираних средстава 
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 56.517.163,63 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 ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. 
овог решења, усмериће се Заводу за културу војвођанских Руму-
на, а намењено је за финансирање грађевинско-занатских радова 
на Етнографском музеју у селу Торак-општина  Житиште.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат 
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног 
акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-106
Нови Сад, 15. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1288.

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), те члана 9. ст. 4. и 5. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војво-
дине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20, 27/21 и 
38/2021), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  По-
крајинска влада, на седници одржаној 15. септембра 2021. године,     
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
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Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 11 – Покрајинском секретаријату за регионални 
развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Про-
грам 0608 Систем локалне самоуправе, Програмска активност 
1003 Подршка развоју локалне самоуправе, функционална кла-
сификација 180 Трансфери општег карактера између различи-
тих нивоа власти,извор финансирања 01 00 Општи приходи и 
примања буџета,економска класификација 463 Трансфери оста-
лим нивоима власти, 4631 Текући трансфери осталим нивоима 
власти, износ од 6.629.336,52 динара (словима: шест милиона 
шест стотина двадесет девет хиљада три стотине тридесет 
шест динара и 52/100), због непланираних средстава на апро-
пријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 6.629.336,52 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 ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске резер-
ве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из 
тачке 1. овог решења, усмериће се Граду Сремска Митровица, 
за финансирање санације конака Манастира Мала Ремета на 
Фрушкој гори, по захтеву Завода за заштиту споменика кул-
туре Сремска Митровица.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежнос-
ти, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну само-
управу преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог 
правног акта, уколико другачије није законом прописано. 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-108
Нови Сад, 15. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1289.

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”, бр. 66/20, 27/21 и 38/21), као 
и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 15. септембра 2021. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком 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 
07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама, Глава 0701 Индиректни 
корисници у области културе, Програм 1203 Јачање културне про-
дукције и уметничког стваралаштва, Програмска активност 1006 
Подршка раду установа у области стваралаштва, функционал-
на класификација 820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 
Општи приходи и примања буџета, на економској класификацији  
425 Текуће поправке и одржавање, односно 4251 Текуће поправке 
одржавање зграда и објеката, износ од 9.598.032,00 динара (слови-
ма: девет милиона пет  стотина деведесет осам хиљада тридесет 
два динара и 00/100), а 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 9.598.032,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. 
овог решења намењено је Српском народном позоришту, Нови 
Сад за финансирање чишћења, консолидације и заштите фа-
саде Српског народног позоришта.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат 
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног 
акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-109
Нови Сад, 15. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1290.

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”, бр 66/20, 27/21 и 38/21), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 15. септембра 2021. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
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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 07 Покрајинском секретаријату 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, Глава 0701 Индиректни корисници у области културе, 
Програм 1203 Јачање културне продукције и уметничког ст-
варалаштва, Програмска активност 1006 Подршка раду уста-
нова у области стваралаштва, функционална класификација 
820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи 
и примања буџета, а због недовољно планираних средстава на 
апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења 
у износу од 2.500.000,00 динара (словима: два милиона пет 
стотина хиљада динара и 00/100) , од чега на економској класи-
фикацији:  421 Стални трошкови, односно 4216 Закуп имовине и 
опреме  100.000,00 динара; 422 Трошкови путовања 1.015.000,00 
динара, односно 4221 Трошкови службених путовања у земљи 
90.000,00 динара и 4222 Трошкови службених путовања у 
иностранство 925.000,00 динара; 423 Услуге по уговору, однос-
но 4234 Услуге информисања  55.000,00 динара и 424 Специја-
лизоване услуге, односно 4242 Услуге образовања, културе и 
спорта 1.330.000,00 динара.  

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се 
за 2.500.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. 
овог решења намењено је Српском народном позоришту, Нови 
Сад за финансирање гостовања италијанске позоришне трупе 
Sardegna Teatro с представом „Магбет”.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат 
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног 
акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-110
Нови Сад, 15. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1291.

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. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војво-
дине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20 ,27/21 и 
38/21), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 15. септембра 2021. године, 
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. го-
дину 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 11 Покрајинском секретаријату 
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, Програм 0608 Систем локалне самоуправе, Про-
грамска активност 1003 Подршка развоју локалне самоуправе, 
функционална класификација 180 Трансфери општег каракте-
ра између различитих нивоа власти, извор финансирања 01 00 
Општи приходи и примања буџета, економска класификација 
463 Трансфери осталим нивоима власти, 4631 Текући транс-
фери осталим нивоима власти, износ од 21.013.413,53 динара 
(словима: двадесет један милион тринаест хиљада четири 
стотине тринаест динара и 53/100), због непланираних сред-
става на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог 
решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 21.013.413,53 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 ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске резер-
ве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из 
тачке 1. овог решења, усмериће се Општини Жабаљ, за финан-
сирање санације ватрогасне станице у Жабљу. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежнос-
ти, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну само-
управу преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог 
правног акта, уколико другачије није законом прописано. 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-111
Нови Сад, 15. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1292.

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), те члана 9. ст. 4. и 5. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војво-
дине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20, 27/21 и 
38/21), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 15. септембра 2021. године,     
д о  н  о  с  и 
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Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 08 – Покрајинском секретаријату 
за здравство, Програм 1807 Развој инфраструктуре здравстве-
них установа, Програмска активност 1001  Изградња и опре-
мање здравствених установа у државној својини чији је осни-
вач АП Војводина, функционална класификација 760 Здравство 
некласификовано на другом месту, извор финансирања 01 00 
Општи приходи и примања буџета, економскa класификацијa 
464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, 
4642 Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално 
осигурање, износ од 12.600.000,00 динара (словима: дванаест 
милиона шест стотина хиљада динара и 00/100), због недо-
вољно планираних средстава на апропријацији за реализацију 
намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се 
за 12.600.000,00 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 секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Клиничком центру Војво-
дине, Нови Сад, за финансирање израде пројектно-техничке 
документације за изградњу објекта Клинике за инфективне 
болести, са израдом пројекта за рушење и уклањање по-
стојећих објеката бр. 29 и 30. 

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-112
Нови Сад, 15. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1293.

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), те члана 9. ст. 4. и 5. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војво-
дине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20, 27/21 и 
38/21), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 15. септембра 2021. године,     
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. го-
дину 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 Сред-
ства резерве, одобрава се Разделу 08 – Покрајинском секре-
таријату за здравство, Програм 1807 Развој инфраструктуре 
здравствених установа, Програмска активност 1001 Изградња и 
опремање здравствених установа у државној својини чији је ос-
нивач АП Војводина, функционална класификација 760 Здрав-
ство некласификовано на другом месту, извор финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, економскa класифика-
цијa 464 Дотације организацијама за обавезно  социјално оси-
гурање, 4642 Капиталне дотације организацијама за обавезно 
социјално осигурање, износ од 12.690.250,00 динара (слови-
ма: дванаест милиона шест стотина деведесет хиљада две 
стотине педесет динара и 00/100), због недовољно планираних 
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. 
овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се 
за 12.690.250,00 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 секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Клиничком центру Војво-
дине, Нови Сад, за финансирање грађевинско-занатских радо-
ва на објекту Клинике за гинекологију и акушерство, ламела 
Ц1 и Ц2.

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-113
ПРЕДСЕДНИК

Нови Сад, 15. септембар 2021. године
Покрајинске владе

Игор Мировић

1294.

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. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војво-
дине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20, 27/21 и 
38/21) као и  члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 15. септембра 2021. године, 
д о  н  о  с  и 



15. септембар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 39 - Страна 1891

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком 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 финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 11 Покрајинском секретаријату за регионални раз-
вој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Програм 
0608 Систем локалне самоуправе, Програмска активност  1003 
Подршка развоју локалне самоуправе, функционална класифика-
ција 180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа 
власти, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета, на економској класификацији  463 Трансфери осталим 
нивоима власти, односно 4631 Текући трансфери осталим ниво-
има власти, износ од  62.560.000,00 динара (словима: шездесет 
два милиона пет стотина шездесет хиљада динара и 00/100), 
а због непланираних средстава на апропријацији за реализацију 
намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 62.560.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота 
– увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат 
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоупра-
ву, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу 
и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог ре-
шења, усмериће се  Граду Новом Саду, а намењено је Заводу за 
заштиту споменика културе Града Новог Сада, за финансирање 
II рате за пројекат – „Пројектантске услуге обнове просторно 
културно-историјске целине Алмашки крај у Новом Саду”.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежнос-
ти, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну само-
управу  преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог 
правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-114
Нови Сад, 15. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1295.

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), те члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20, 27/21 и 38/21), као 
и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада 
, на седници одржаној 15. септембра 2021. године,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и Финан-
сијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 10 
‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервен-
цијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резер-
ва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласи-
фиковане на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи 
и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 
4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 11 – Покрајинском се-
кретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу, Програм 0608 Систем локалне самоуправе, 
Програмска активност  1003  Подршка развоју локалне самоуправе, 
функционална класификација 180 Трансфери општег карактера из-
међу различитих нивоа власти, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, на економској класификацији 463 Транс-
фери осталим нивоима власти, односно 4632 Kaпитални трансфери 
осталим нивоима власти, износ од 20.000.000,00 динара (словима: 
двадесет милиона динара и 00/100), а због непланираних средстава 
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 20.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота 
– увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске резер-
ве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из 
тачке 1. овог решења, усмериће се Општини Бач, за финанси-
рање наставка изградње зграде за социјално становање.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежнос-
ти, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну само-
управу  преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог 
правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-115
Нови Сад, 15. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1296.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „Нови Логос“ д.о.о., Београд, 
издавање и употребу превода уџбеничког комплета ПРИРОДА 
И ДРУШТВО 4, за четврти разред основне школе, који се сас-
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тоји од: Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне 
школе, аутори – Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, 
Жељко Васић, Ивана Петровић, Иван Матејић, другог наставног 
средства-Природа и друштво 4, радна свеска за четврти разред 
основне школе, аутори-Александар Кандић, Гордана Субаков 
Симић, Жељко Васић, Ивана Петровић и Иван Матејић и дру-
гог наставног средства-Природа и друштво 4, тематски атлас уз 
уџбеник Природе и друштва за четврти разред основне школе, 
аутори-Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Ва-
сић, Ивана Петровић и Иван Матејић писан на словачком језику и 
писму, од школске 2021/2022. године.

II

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

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број:  128-61-245/2021-01
Дана:  10. 09. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

1297.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-

бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „ЕДУКА“ д.о.о., Београд, из-
давање и употребу превода уџбеника ИНФОРМАТИКА И РА-
ЧУНАРСТВО 8, уџбеник за осми разред основне школе, писан 
на словачком језику и писму, аутора Катарине Алексић, Катарине 
Вељковић, Милоша Бајчетића и Дарка Крсмановића, од школске 
2021/2022. године.

II

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

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број:  128-61-242/2021-01
Дана:  10. 09. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

OGLASNI DEO

1298.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ“, број 
66/2020, 27/2021-ребаланс и 38/2021-ребаланс), члана 43. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, 
бр. 37/2014, 54/2014‒испр, 37/2016 и 29/2017, 24/2019 и 66/2020) и члана 
3. Правилника о додели бесповратних средстава удружењима грађана 
са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање проје-
ката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне по-
крајине Војводине у 2021. години („Службени лист АПВ”, бр.19/2021), 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам, р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
 ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА 
И ДРУГИМ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
 ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА

 ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

У 2021. ГОДИНИ - МАНИФЕСТАЦИЈЕ
БРОЈ: 144-401-196-II/2021-04

 
1. ЦИЉ

Циљ Конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима 
грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финан-
сирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала 

Аутономне покрајине Војводине у 2021. години- Манифестације 
(у даљем тексту: Конкурс) је подстицањe рада удружења грађана 
и других непрофитних организација са територије Аутономне по-
крајине Војводине, која се баве унапређењем туристичке понуде 
Аутономне покрајине Војводине кроз организовање/учешће ту-
ристичко-привредних манифестација од међународног/домаћег 
значаја (у даљем тексту: Манифестација).

Средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету за 2021. годину, у оквиру програма 1507 – Уређење и раз-
вој у области туризма, програмска активност 1001 - Развој турис-
тичког потенцијала АП Војводине, економска класификација, 481 
–Дотације невладиним организацијама, 4819 - Дотације осталим 
непрофитним институцијама,  извор финансирања 01 00- Општи 
приходи и примања буџета

2. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства су намењена за: 

1) организовање Манифестације или
2) учешће на Манифестацији.

Средства опредељена за ове намене могу бити додељена за 
Манифестацију која се одржава/ла у периоду од 02.11.2020. до 
01.11.2021. године. 

Подносилац пријаве може да поднесе највише једну пријаву 
за једну намену средстава.
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3. ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана и друге 
непрофитне институције уписанe у регистар Агенције за прив-
редне регистре са активним статусом, које својим програмима 
афирмишу и подстичу циљеве Конкурса (у даљем тексту: Под-
носилац пријаве).

Поред Услова за учешће на Конкурсу прописаних Правилни-
ком о додели бесповратних средстава удружењима грађана сa 
територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање 
пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Ау-
тономне покрајине Војводине у 2021. години (у даљем тексту: 
Правилник), додатни услови су:

Подносиоци пријаве који конкуришу за средства према намени 
из тачке 2. под 1):

• да се Манифестација одржава на територији АП Војво-
дине;

• да је Манифестација међународног значаја;
• да Подносилац пријаве у активности пројекта укључује 

више домаћих и међународних институција, регија или 
привредних друштава, односно међународних учесника 
и партнера.

Подносиоци пријава који конкуришу за средства према намени 
из тачке 2. под 2.:

• да је Манифестација убележена у Календар догађаја 
Туристичке организације Србије (за учешће на Мани-
фестацији која се одржава на територији града Београ-
да и општина и градова на територији централне Ср-
бије);

4. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНОС СРЕДСТАВА 
ПРЕМА НАМЕНИ

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 
50.000.000,00 динара.

Износ средстава по намени :

А) за организовање Манифестације међународног карак-
тера са више од 100.000 посетилаца по манифестацији, 
која се у континуитету одржава најмање 20 година и чији 
се програм одржава најмање 4 дана:

- од најмање од 28.000.000,00 динара до највише 
32.000.000,00 динара;

Б) за организовање Манифестације међународног карак-
тера са више од 50.000 посетилаца по манифестацији, 
која се у континуитету одржава најмање 10 година и чији 
се програм одржава најмање 4 дана:

- од најмање од 1.000.000,00 динара до највише 
4.000.000,00 динара.

В) за организовање Манифестације која не припада групи 
из тачке А. и тачке Б. 

- од најмање од 50.000,00 динара до највише 500.000,00 
динара.

Г) за учешће на Манифестацији:

- од најмање од 50.000,00 динара до највише 200.000,00 
динара.

Наведени износи су са урачунатим ПДВ-ом.

5. НАЧИН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА И НАЧИН ИСПЛАТЕ 
СРЕДСТАВА

Уговор са Корисником средстава ће се закључити  пре подно-
шења извештаја о реализованом пројекту.

Исплата средстава по принципу рефундације ће се извршити 
након реализације пројекта, правдања прихватљивих трошкова 
и закључења уговора, који су прописани Правилником, насталих  
приликом спровођења пројекта.  

Исплата Средстава се врши у складу са динамиком  прили-
ва средстава у буџет.

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА 
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Потребна документација,  критеријуми за доделу средстава 
(који се односе на тачке 1. и 2. Намене средстава дефинисане чла-
ном 4. Правилника), доношење одлуке и друга питања од значаја 
за Kонкурс прописани су Правилником.

Документација за  дефинисане  критеријуме наведена је у чла-
ну 7. Правилника.

7. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ

Пријаву с потребном документацијом доставити поштом на адресу: 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Ми-
хајла Пупина 16, 21 000 Нови Сад, са назнакoм на лицу коверте ’’НЕ 
ОТВАРАТИ – ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ 
СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА И ДРУГИМ НЕПРО-
ФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМ-
НЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКА-
ТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ 
– МАНИФЕСТАЦИЈЕ’’, или лично, на писарницу покрајинских ор-
гана управе у згради Покрајинске владе.

Рок за подношење пријаве је  01.10. 2021. године.

8. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

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

9. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секрета-
ријату за привреду и туризам, путем телефона 021/487 44 81, сва-
ког радног дана од 10.00 до 14.00 часова или преко Кол центра 
Покрајинскоg секретаријатa за привреду и туризам, путем теле-
фона 0800/021-027, сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др НЕНАД ИВАНИШЕВИЋ

1299.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ“, број: 
66/2020, 27/2021-ребаланс и 38/2021-ребаланс), члана 43. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службе-
ни лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 ‒ др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 
66/20) и члана 3. Правилника о додели бесповратних средстава  
привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за 
развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине 
у 2021. години - Набавка машина и опреме и увођење технолош-
ких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката 
(„Службени лист АПВ”, бр. 7/2021 од 18.02.2021. године), По-
крајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Секретаријат),  р а с п и с у ј е
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JAВНИ КОНКУРС
 ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

 ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА
  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА 

ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА 
АП  ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ – НАБАВКА

 МАШИНА И ОПРЕМЕ И  УВОЂЕЊЕ 
ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА У ПРОМОЦИЈИ
 И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 

БРОЈ: 144-401-194-II/2021-4

1. ЦИЉ

Циљ Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава прив-
редним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој 
туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2021. 
години - Набавка машина и опреме и увођење технолошких ино-
вација у промоцији и пословању угоститељских објеката (у даљем 
тексту: Конкурс) је унапређење туристичке понуде АП Војводине, 
као и набавка машина и опреме које својим иновативно-техничким 
карактеристикама убрзавају процес припреме хране и напитака 
заснованог на енергетској и еколошкој ефикасности.

2. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства су намењена за пројекте:

1. Подизањe квалитета услуга угоститељских објеката 
кроз субвенционисање:

- набавкa машина и опреме за угоститељску делатност.

2. Унапређењe иновативности привредних субјеката 
у обављању угоститељске и туристичке делатности 
кроз субвенционисање:

- увођењe технолошких иновација у промоцији и посло-
вању угоститељских објеката.

Средства опредељена за ове намене могу бити додељена за све 
пројекте који се реализују у периоду од  16.03.2020. до 20.11.2021. 
године. 

Kонкурс представља основ за добијање de minimis државне 
помоћи.

Подносилац пријаве може да поднесе једну пријаву за једну 
намену средстава. 

3. ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на Конкурсу имају микро и мала привредна 
друштва и предузетници (у даљем тексту: Подносилац пријаве), 
који су регистровани у Агенцији за привредне регистре  и имају се-
диште, односно регистрован огранак на територији АП Војводине.

ОПШТИ УСЛОВИ: 

1) да је регистрован у Агенцији за привредне регистре и 
има седиште, односно регистрован огранак на терито-
рији АП Војводине; 

2) да обавља угоститељску делатност као претежну делат-
ност или има регистрован огранак за обављање угости-
тељске делатности;

3) да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
4) да над њим није покренут стечајни поступак и поступак 

ликвидације;
5) да није у групи повезаних лица у којој су неки од члано-

ва велика правна лица;
6) да није користио средства по  другом основу за исту намену;
7) да нема  неиспуњених  уговорних обавеза према Секре-

таријату; 
8) да није у тешкоћама, а према дефиницији привредног 

субјекта у тешкоћама, у складу са Уредбом о правилима 
за доделу државне помоћи;

9) да није остварио нето губитак у пословању у 2019. годи-
ни;

10) да подносилац пријаве и добављач опреме, односно из-
вршилац услуге не представљају повезана лица у складу  
са  законом;

11) да у било ком периоду у току три узастопне фискалне године 
закључно са даном доношења одлуке о додели бесповрат-
них средстава, није примио дозвољену de minimis државну 
помоћ чија би висина заједно са траженим средствима пре-
корачила износ од 23.000.000,00 динара;

12) да Република Србија, аутономна покрајина  или јединица 
локалне самоуправе нема већинско учешће у власништву;

13) да уговор о закупу/подзакупу траје најмање 24 месеца 
почев од дана расписивања Конкурса уколико подноси-
лац пријаве није и власник објекта;

14) да је прибавио процену вредности сачињену од стране 
овлашћеног судског вештака (за тачку 1. Намене сред-
става, уколико је предмет пријаве набавка  половне 
машине или опреме која није старија од 5 година, у 
складу са чланом 4. Правилника).

ДОДАТНИ УСЛОВИ:

1) да испуњава минимално техничке услове, у складу са за-
коном;

2) да до истека рока од шест месеци, почев од дана објављи-
вања Конкурса, не смањи број запослених за више од 
10%, не рачунајући запослене који су са привредним 
субјектом закључили уговор о раду на одређено време;

3) да није користио средства Секретаријата за обе  намене  
у текућој години.

4. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНОС СРЕДСТАВА 
ПРЕМА НАМЕНИ

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 
20.000.000,00 динара.

Износ средстава према намени утврђује се у висини  до 80%  
прихватљивих трошкова и то за:

1. Подизањe квалитета услуга угоститељских објеката:

- набавке машина и опреме за угоститељску делатност:
 најмање од 350.000,00 динара до највише 3.000.000,00 

динара

2. Унапређења иновативности привредних субјеката у 
обављању угоститељске и туристичке делатности: 

- увођења технолошких иновација у промоцији и посло-
вању угоститељских објеката:

 најмање од 100.000,00 динара до највише 1.000.000,00 
динара.

Поменути износи су без урачунатог ПДВ-а.

5. НАЧИН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА И НАЧИН ИСПЛАТЕ 
СРЕДСТАВА

Уговор са Корисником средстава ће се закључити  након подно-
шења извештаја о реализованом пројекту, када је начин исплате сред-
става по принципу рефундације, као и пре подношења извештаја када 
је начин исплате пре реализације пројекта, уз достављање инстру-
мента обезбеђења  уредног извршавања обавеза за одобрен износ.

Исплата Средстава се може вршити:1

- по принципу рефундације, након реализације пројек-
та, подношења извештаја и закључења Уговора (за све 
пројекте који ће се реализовати до 20.11.2021. године)  или

1 Након доношоње Одлуке Корисник средстава се изјашњава  о начину 
исплате средстава, након чега ће Секретаријат донете коначну одлуку о 
начину исплате средстава.
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- пре реализације пројекта уз достављање инструмен-
та обезбеђења уредног извршавања обавеза за одо-
брен износ након закључења Уговора (за све пројек-
те који ће се реализовати након доношења Одлуке, а 
најкасније до 20.11.2021. године).

Исплата средстава по принципу рефундације ће се извршити 
након реализације пројекта, правдања прихватљивих трошкова 
и закључења Уговора који су прописани Правилником, насталих  
приликом спровођења пројекта.  

Уколико се исплата средстава врши пре реализације пројекта, за 
све тачке Намене средстава, након доношења Одлуке, а пре закљу-
чења Уговора, Корисник средстава је дужан да достави инструмент 
обезбеђења уредног извршавања обавеза за одобрен износ и то: 

- две регистроване бланко сопствене менице Корисника 
средстава, са меничним овлашћењем и 

- две бланко сопствене  менице одговорног лица Корисни-
ка средстава, са меничним овлашћењем.

Подносилац пријаве коме  су одобрена средства не може извр-
шити ревизију буџета пројекта.

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА 
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Потребна документација, критеријуми за доделу средстава, до-
ношење одлуке и друга питања од значаја за Kонкурс прописани 
су Правилником.

Поред документације која се подноси на Конкурс, наведене у члану 
7. Правилника, Подносилац пријаве подноси и следећу документацију:

- потписана и оверена изјава од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве o  испуњeности минимално технич-
ких услова, у складу са законом;

- потписана и оверена изјава од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве, у случају ако ће Подносилац прија-
ве бити и  Корисник средстава, да до истека рока од  шест 
месеци, почев од дана објављивања Конкурса, не смањи 
број запослених за више од 10%, не рачунајући запосле-
не који су са привредним субјектом закључили уговор о 
раду на одређено време.

7. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ

Пријаву с потребном документацијом доставити поштом на ад-
ресу:  Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Бу-
левар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнакoм на лицу 
коверте „JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ 
СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАН-
СИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧ-
КОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИ-
НЕ  У 2021. ГОДИНИ - НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И  
УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА У ПРОМОЦИЈИ И 
ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА, БРОЈ: 144-401-
194/2021-4“, или лично на писарници покрајинских органа управе у 
згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Рок за подношење пријаве:  01.10. 2021. године.

8. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

Текст Конкурса, образац пријаве и Правилник могу се преузе-
ти са интернет адресе: www.spriv.vojvodina.gov.rs

9. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секрета-
ријату за привреду и туризам, путем телефона 021/487 46 69, сва-
ког радног дана од 10.00 до 14.00 часова или преко Кол центра 
Покрајинскоg секретаријатa за привреду и туризам, путем теле-
фона 0800/021-027, сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова.

1300.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ“, број: 
66/2020, 27/2021-ребаланс и 38/2021-ребаланс), члана 43. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службе-
ни лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 ‒ др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 
66/20) и члана 3. Правилника о додели бесповратних средстава  
привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за 
развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине 
у 2021. години - подизањe нивоа квалитета и капацитета објеката 
туристичке супраструктуре („Службени лист АПВ”, бр. 7/2021 од 
18.02.2021. године), Покрајински секретаријат за привреду и ту-
ризам (у даљем тексту: Секретаријат),  р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА  
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА 

ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА 
АП  ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ - ПОДИЗАЊE НИВОА

 КВАЛИТЕТА И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА 
ТУРИСТИЧКЕ СУПРАСТРУКТУРЕ

БРОЈ: 144-401-193-II/2021-04

1. ЦИЉ

Циљ Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава прив-
редним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за раз-
вој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 
2021. години - подизањe нивоа квалитета и капацитета објеката 
туристичке супраструктуре (у даљем тексту: Конкурс) је уна-
пређење туристичке понуде АП Војводине.

2. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства су  намењена за:

1. Подизање нивоа квалитета и капацитета објеката ту-
ристичке супраструктуре2 кроз субвенционисање:

А) изградње, доградње, реконструкције, адаптације, сана-
ције и инвестиционог одржавања угоститељских објека-
та у складу са Законом о планирању и изградњи; 

Б) израде пројектно техничке документације за активности 
из тачке 1. под А.

2. Унапређeња квалитета услуга и додатних туристич-
ких садржаја објеката туристичке супраструктуре 
кроз субвенционисање:

- опремањa угоститељских објеката додатним садржајима 
на начин предвиђен Законом о планирању и изградњи.

Средства опредељена за намене из тачке 1. и 2. могу бити до-
дељена за све пројекте који се реализују у периоду од 16.03.2020. 
године до 20.11.2021. године.

Kонкурс представља основ за добијање de minimis државне 
помоћи.

Подносилац пријаве  може да поднесе највише једну  пријаву 
за једну  намену средстава.  (Под једном наменом средстава се 
подразумева намена искључиво  из једне тачке или једне подтачке 
Намене средстава).

3. ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на Конкурсу имају микро и мала привредна 
друштва и предузетници (у даљем тексту: Подносилац пријаве), 
који су регистровани у Агенцији за привредне регистре  и имају се-
диште, односно регистрован огранак на територији АП Војводине.

2 Туристичка супраструктура - угоститељски објекти као и галерије, 
изложбени, конгресни и забавни објекти који су у непосредној вези са угости-
тељским објектима и објектима спортско рекреативног садржаја или са њима 
чине јединствену целину (Закон о туризму- („Сл. гласник РС“  бр.17/2019)
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ОПШТИ УСЛОВИ: 

1) да је регистрован у Агенцији за привредне регистре и 
има седиште, односно регистрован огранак на терито-
рији АП Војводине; 

2) да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
3) да над њим није покренут стечајни поступак и поступак 

ликвидације;
4) да није у групи повезаних лица у којој су неки од члано-

ва велика правна лица;
5) да није користио средства по  другом основу за исту на-

мену;
6) да нема  неиспуњених  уговорних обавеза према Секре-

таријату; 
7) да није у тешкоћама, а према дефиницији привредног 

субјекта у тешкоћама, у складу са Уредбом о  правилима 
за доделу државне помоћи;

8) да није остварио нето губитак у пословању у 2019. годи-
ни;

9) да подносилац пријаве и добављач опреме, односно из-
вршилац услуге не представљају повезана лица у складу  
са  законом;

10) да у било ком периоду у току три узастопне фискал-
не године закључно са даном доношења одлуке о доде-
ли бесповратних средстава, није примио дозвољену de 
minimis државну помоћ чија би висина заједно са траже-
ним средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 ди-
нара;

11) да Република Србија, aутономна покрајина или једини-
ца локалне самоуправе нема већинско учешће у влас-
ништву.

ДОДАТНИ УСЛОВИ:

1) да обавља угоститељску делатност као претежну делат-
ност или има регистрован огранак (издвојено место) за 
обављање угоститељске делатности;

2) да је издат акт надлежног органа који одређује правила 
градње за одређену локацију или за извођење грађевин-
ских радова или да је поднет захтев надлежном органу за 
издавање акта који одређује правила градње за одређену 
локацију или за извођење грађевинских радова3 (за тач-
ку 1. под А Намене средстава); 

3) да уговор о закупу/подзакупу траје најмање 24 месеца 
почев од дана расписивања Конкурса уколико подноси-
лац пријаве није и власник објекта;

4) да испуњава минимално техничке услове, у складу са за-
коном;

5) да до истека рока од шест месеци, почев од дана објављи-
вања Конкурса, не смањи број запослених за више од 
10%, не рачунајући запослене који су са привредним 
субјектом закључили уговор о раду на одређено време;

6) да није користио средства Секретаријата за обе  намене  
у текућој години.

4. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНОС СРЕДСТАВА 
ПРЕМА НАМЕНИ

Секретаријат додељује средства у укупном износу од  до 80%.

Износ средстава према намени утврђује се у висини  до 80%  
прихватљивих трошкова и то за:

1. Подизања нивоа квалитета и капацитета објеката ту-
ристичке супраструктуре:

А) најмање од 350.000,00 динара до највише 3.000.000,00 
динара

Б) најмање од 350.000,00 динара до највише 3.000.000,00 
динара.

3 односи се на изградњу, доградњу и реконструкцију  у складу са За-
коном о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/2009, 
81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013 , 98/2013, 132/2014, 
145/2014,83/2018, 31/19, 37/19 и 9/20)  (решење о локацијским условима или 
грађевинска дозвола)

2. Унапређeња квалитета услуга и додатних туристич-
ких садржаја објеката туристичке супраструктуре:

- најмање од 350.000,00 динара до највише 3.000.000,00 
динара.

Наведени износи су без урачунатог ПДВ-а. 

5. НАЧИН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА И НАЧИН ИСПЛАТЕ 
СРЕДСТАВА

Уговор са Корисником средстава ће се закључити  након под-
ношења извештаја о реализованом пројекту, када је начин испла-
те средстава по принципу рефундације, као и пре подношења 
извештаја када је начин исплате пре реализације пројекта, уз дос-
тављање инструмента обезбеђења  уредног извршавања обавеза 
за одобрен износ.

Исплата Средстава се може вршити:4

1. по принципу рефундације, након реализације пројек-
та, подношења извештаја и закључења Уговора (за 
све пројекте који ће се реализовати до 20.11.2021. го-
дине)  или

2. пре реализације пројекта уз достављање инструмен-
та обезбеђења уредног извршавања обавеза за одо-
брен износ, након закључења Уговора (за све пројек-
те који ће се реализовати након доношења Одлуке, а 
најкасније до 20.11.2021. године).

Исплата средстава по принципу рефундације ће се извршити 
након реализације пројекта, правдања прихватљивих трошкова 
и закључења Уговора који су прописани Правилником, насталих  
приликом спровођења пројекта.  

Уколико се исплата средстава врши пре реализације пројекта, 
за све тачке Намене средстава, након доношења Одлуке, а пре 
закључења Уговора, Корисник средстава је дужан да достави 
инструмент обезбеђења уредног извршавања обавеза за одобрен 
износ и то: 

- две регистроване бланко сопствене менице Корисника 
средстава, са меничним овлашћењем и 

- две бланко сопствене  менице одговорног лица Корисни-
ка средстава, са меничним овлашћењем.

Подносилац пријаве коме  су одобрена средства не може извр-
шити ревизију буџета пројекта.

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА 
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Потребна документација, критеријуми за доделу средстава, до-
ношење одлуке и друга питања од значаја за Kонкурс прописани 
су Правилником.

Поред документације која се подноси на Конкурс  наведене у 
члану 7. Правилника, Подносилац пријаве подноси и следећу до-
кументацију:

- потписана и оверена изјава од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве o  испуњeности минимално технич-
ких услова, у складу са законом;

- потписана и оверена изјава од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве, у случају ако ће Подносилац прија-
ве бити и  Корисник средстава, да до истека рока од  шест 
месеци, почев од дана објављивања Конкурса, не смањи 
број запослених за више од 10%, не рачунајући запосле-
не који су са привредним субјектом закључили уговор о 
раду на одређено време.

4 Након доношоње Одлуке Корисник средстава се изјашњава  о начину 
исплате средстава, након чега ће Секретаријат донете коначну одлуку о 
начину исплате средстава.
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7. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ

Пријаву с потребном документацијом доставити поштом на 
адресу:  Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Бу-
левар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнакoм на лицу 
коверте: „ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ 
СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИ-
НАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУ-
РИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИ-
НЕ ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ- ПОДИЗАЊЕ НИВОА 
КВАЛИТЕТА И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКЕ 
СУПРАСТРУКТУРЕ БРОЈ: 144-401-193/2021-04“, или лично 
на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске 
владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Рок за подношење пријаве  је 01.10.2021. године.

8. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

Текст Конкурса, образац пријаве и Правилник могу се преузе-
ти са интернет адресе: www.spriv.vojvodina.gov.rs

9. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секрета-
ријату за привреду и туризам, путем телефона 021/487 41 72, сва-
ког радног дана од 10.00 до 14.00 часова или преко Кол центра 
Покрајинскоg секретаријатa за привреду и туризам, путем теле-
фона 0800/021-027, сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова.

1301.

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Сл.лист АПВ“, бр: 37/14, 54/14 – др. од-
лука, 37/16,  29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), члана 11. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину („Сл.
лист АПВ“, бр: 66/20, 27/21-ребаланс и 38/21- ребаланс) и члана 
6. Правилника о додели бесповратних средстава женском преду-
зетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опре-
ме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и 
дигитализовања процеса производње и операција у домену мар-
кетинга и трговине у 2021. години (‚’Сл.лист АПВ’, бр:37/21) (у 
даљем тексту: Правилник) Покрајински секретаријат за привреду 
и туризам (у даљем тексту: Секретаријат) расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ 
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ 

МАШИНА/ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, 
СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ 

У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА
 ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА

 И ТРГОВИНЕ У 2021. ГОДИНИ

ЦИЉ

Циљ доделе бесповратних средстава јe подршка женском пре-
дузетништву као битног сегмента развоја укупнe привреде и пре-
дузетништва у АП Војводини.

Под женским предузетништвом подразумева се предузетни-
ца или привредно друштво чији је власник жена са најмање 51% 
удела у истом и у којем је жена одговорно лице за пословање и 
управљање (директор), уписана у АПР-у.

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава представља 
основ за добијање de minimis државне помоћи. 

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства се одобравају по принципу рефундације, а намење-
на су за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме 
или рачунарске опреме или софтвера или услуге у 2021. години 

и то која су купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у 
целости у периоду од 16. марта 2020. године до дана закључења 
Јавног конкурса.

Под набавком машина/опреме се подразумевају машине и оп-
рема које су у функцији израде или припреме и дораде финалног 
производа и/или пружања услуге у циљу иновирања и дигитали-
зовања процеса производње, односно пружања услуге и опера-
ција у домену маркетинга и трговине.

Под набавком рачунарске опреме подразумева се десктоп или 
преносив или таблет рачунар и периферни уређаји (штампач, 
скенер итд.) намењени искључиво за потребе дигитализације 
пословања, дигиталне комуникације, пропаганде и пословања на 
интернету и/или друштвеним мрежама. 

Под набавком софтвера (софтверске лиценце) подразумева се 
набавка професионалног (апликативног) софтверског пакета/ала-
та у функцији производног процеса или даљег развоја информа-
тичких решења и производа за тржиште, као и софтверски пакет/
алати за потребе пружања услуга.

Под услугом у циљу иновирања и дигитализације процеса 
производње и операција у домену маркетинга и трговине се под-
разумевају активности које привредни субјект није у могућности 
самостално да спроведе, а у директној је вези са креирањем про-
извода и/или услуге и/или пословања привредног субјекта (изра-
да веб сајта, плана промоције, маркетинг плана, бизнис плана, 
дигиталног маркетинга и сл.).

Машине/опрема и рачунарска опрема морају бити нови и на-
мењени за професионалну употребу. 

Изузетнo, на предлoг Кoмисије за преглед пријава, мoже се 
oдoбрити субвенциoнисање трошкова за набавку половне маши-
не/опреме не старије од 5 година.

Средства се не могу користити за рефундацију издатака и 
трошкова за:

- уградна опрема (клима уређаји, вентилатори, соларни 
панели, алармни системи, системи за видео надзор, лиф-
тови и др.) и инсталације (водоводна, канализациона, 
електрична, вентилациона, телефонска, кабловска, ин-
тернет и сл.); 

- намештај (дрвени, пластични, метални, тапацирани и 
др.) и опремање простора (дрвенарија, браварија, вене-
цијанери, тракасте завесе, теписи, преграде, зидне и по-
дне облоге и сл.); 

- расвета, светлеће, рекламне и друге табле (натписи, дис-
плеји, панои и сл.); 

- презентациона, електронска, биротехничка, аудио-визу-
елна и слична опрема (опрема за превођење, фискалне 
касе, ТВ, музички уређаји, звучници и др.); 

- алат, додатна опрема, појединачни и резервни делови, 
инвентар, опрема за заштиту на раду, калупи, репрома-
теријал, потрошни материјал и др; 

- пољопривредне и прикључне машине и друга опрема за 
пољопривредну производњу; 

- све врсте возила (за превоз лица, теретна, доставна и 
др.), приколице и сл;

- опрема за спорт;
- насталих путем компензације, асигнације, цесије или 

преузимања дуга, лизинга.

ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНОС СРЕДСТАВА 
ПРЕМА НАМЕНИ

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 
20.000.000,00 динара, од тога 16.000.000,00 динара за капиталне 
и 4.000.000,00 динара за текуће субвенције.

Висина одобрених средстава утврђује се на основу доставље-
ног рачуна-отпремнице или уговора-отпремнице са добављачем/
продавцем и извода рачуна из банке о плаћању истог.
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Бесповратна средства се одобравају у висини до 90% од фак-
турне (куповне) вредности без ПДВ-а и без зависних трошкова 
набавке, услуга инсталације, обуке за коришћење и сл.

Износ одобрених средстава, уз услов из претходног става, 
може бити најмање 50.000,00 динара, док се највиши износ ут-
врђује сходно предмету набавке и то:

А) Машине/опрема - до највише 400.000,00 динара;
Б) Преносиви или десктоп или таблет рачунар - до најви-

ше 120.000,00 динара;
В) Софтвер - до највише 150.000,00 динара;
Г) Услуга - до највише 150.000,00 динара.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа траже-
них средстава.

ПРАВО УЧЕШЋА НА JAВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва5 

и предузетнице6 са седиштем или регистрованом пословном је-
диницом (огранак, издвојено место) на територији Аутономне по-
крајине Војводине, који су уписани у регистар Агенције за прив-
редне регистре (у даљем тексту АПР):

1) најкасније до 30. децембра 2019. године (имају активан 
статус) и,

2) разврстани на микро или мала правна лица – привредни 
субјекти.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Учесница на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим 
условима:

1. да у привредном друштву жена има најмање 51% влас-
ништва и да је у истом одговорно лице (кумулативно) 
или да је жена предузетница која лично управља посло-
вањем (кумулативно);

2. да је позитивно пословала у  2019. години (исказала нето 
добитак);

3. да у периоду од три месеца пре датума објављивања 
Јавног конкурса није смањивала број запослених лица 
на неодређено време за више од 10% (на дан 15.09.2021. 
године у односу на дан 15.06.2021.године);

4. да је измирила доспеле обавезе јавних прихода који су у на-
длежности Пореске управе Министарства финансија РС;

5. да у текућој и у претходне две фискалне године (период 
2019-2021. година) није примила de minimis државну по-
моћ чија би висина заједно са траженим средствима пре-
корачила износ од 23.000.000,00 динара; 

6. да за исте намене у претходној или текућој години није 
примила бесповратна средства која потичу из јавних 
средстава по неком другом програму државне помоћи 
или из других извора финансирања;

Учесница на Јавном конкурсу може поднети само једну 
пријаву за једну намену (набавка машина/опреме или рачунар-
ске опреме или софтвера или услуге дигитализације).

Пријава се може поднети за рефундацију трошкова:

- за набавку максимално 5 (пет) комада машина/опреме 
(истих или различитих) и то од највише два различита 
добављача/продаваца;

- за набавку највише 3 (три) комада рачунарске опреме од 
једног добављача/продаваца;

- за набавку 1 (једног) софтвера (софтверске лиценце) са 
највише 10 копија (од којих се свака користи само на по 
једном рачунару) од једног добављача/продавца;

5 Привредна друштва у којима жена има најмање 51% власничког 
удела и у коме обавља руководећу функцију (директорица и законска 
заступница) - кумулативно

6 Жена оснивач или власник – предузетница

- за набавку 1 (једне) услуге дигитализације од једног до-
бављача/продавца.

Привредни субјект губи право учешћа на Јавном конкурсу уко-
лико је предмет пријаве купљен / набављен: 

- од физичког лица, осим ако је продавац предузетник, као и 
- од повезаних лица или друштава.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ 
КОНКУРС

Учесница на Јавном конкурсу подноси:

1) Попуњен и потписан образац пријаве на Јавни конкурс (по-
пуњава се искључиво на рачунару, а преузима се са интернет пре-
зентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / 
Јавни позиви);

2) Извод о регистрацији привредног субјекта из АПР, не 
старији од 30 дана пре датума објављивања Јавног конкурса 
(16.08.2021.године) (оригинал или фотокопија оверена код на-
длежног органа за оверу); 

3) Уверења Пореске управе Министарства финансија РС о 
измирењу доспелих обавеза јавних прихода (порези и доприно-
си) (оригинали или фотокопије оверене код надлежног органа за 
оверу или издата у електронском облику са дигиталним потпи-
сом) не старија од 30 дана пре датума објављивања Јавног конкур-
са (16.08.2021. године); 

4) Уверења Централног регистра обавезног социјалног оси-
гурања (ЦРОСО) о броју запослених лица у формату из кога се 
недвосмислено види број запослених на неодређено време – на 
дан објављивања Јавног конкурса, као и истог датума у прет-
ходна три месеца (на дан: 15.09.2021. године; 15.08.2021. године; 
15.07.2021. године; 15.06.2021. године.);

5) (а) Привредни субјекти који воде пословне књиге по сис-
тему двојног књиговодства:

- за 2019. годину: копија Извештаја за статистичке пот-
ребе – Биланс стања, Биланс успеха и Статистички из-
вештај са стањем на дан 31. децембар 2019. године који 
је предат АПР;

- за 2020. годину: Бруто биланс или Закључни лист на дан 
31. децембар 2020. године;

(б) Паушални порески обвезници: копије обрасца КПО за  
2019. и 2020. годину; потврде од свих пословних банака о промету 
на рачуну у 2019. и 2020. години и копије Решења на порез од при-
хода од самосталне делатности за 2019. и 2020. годину;

6) За машину/опрему или рачунарску опрему или софтвер или 
услугу из члана 4. став 1. (која су купљена) рачун или рачун-от-
премница или уговор-отпремница (оригинал или фотокопија 
оверена код надлежног органа за оверу) и фотокопије извода ра-
чуна из банке о плаћању истог у периоду од 16. марта 2020. годи-
не до дана закључења Јавног конкурса. 

7) Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца (преузе-
ти на интернет презентацији Секретаријата):

(7-1) о прихватању услова Јавног конкурса;
(7-2) о сагласности за коришћење датих података;
(7-3) о статусу (члан 8, глава II Правилника);
(7-4) о повезаним лицима; 
(7-5)  о примљеној државној помоћи мале вредности (de 

minimis);
(7-6) о старости машине/опреме (уколико је предмет набавке 

машина/опрема);
(7-7) о непостојању двоструког финансирања;
(7-8)  о досадашњем коришћењу средстава Секретаријата 

(2019-2021. година);
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(7-9) о непостојању неизмирених обавеза;
(7-10) да се не воде судски поступци;
(7-11) о тачности и веродостојности датих података.

Уколико  учесница на Јавном конкурсу има запослене особе са 
инвалидитетом, доставља изјаву  о броју запослених ОСИ  овере-
ну код надлежног органа за оверу.

Уколико је учесница на Јавном конкурсу носилац награда и 
признања за квалитет производа/услуге у периоду 2019-2021. го-
дина приложити копије докумената којима се то доказује.

Уколико се прилажу документа на страном језику доставити и 
превод на српски језик са овером судског тумача.

У случају да се подноси пријава за рефундацију трошкова за 
набавку половне машине/опреме (не старије од 5 година) доста-
вити процену вредности сачињену од стране овлашћеног судског 
вештака (види Изјаву број 7-6).

Документација поднета на Јавни конкурс не враћа се.

Уколико се документација прибавља по службеној дужности 
у складу са одредбама Закона о општем управном поступку, по-
требно је исто изричито напоменути у пријави на Јавни конкурс.

Секретаријат задржава право да од учесница на Јавном конкур-
су, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Критеријуми за доделу средстава дефинисани су чланом 14. 
Правилника.

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Поступак доделе средстава дефинисан је чланом 12. Правил-
ника.

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ 
КОНКУРС

Пријава на Јавни конкурс , Правилник и  изјаве уз пријавни 
образац, преузимају се са интернет презентацији Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Јавни позиви.

Пријава на Јавни конкурс (попуњен образац пријаве са при-
падајућом документацијом) доставља се у затвореној коверти 
на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и тури-
зам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад са назнаком 
на лицу коверте: „ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДО-
ДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕ-
ДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА 
НАБАВКЕ МАШИНА/ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, 
СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИ-
ТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА 
У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2021. ГОДИНИ“ 
поштом или лично предајом писарници покрајинских органа уп-
раве (на наведену адресу) у времену од 900 до 1400 часова. 

Рок за подношење пријава је до 30.09.2021. године.

КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секре-
таријату за привреду и туризам путем телефона 0800/021-027 и 
021/487-4861 сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова.

ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ПРИВРЕДУ И 
ТУРИЗАМ

БРОЈ: 144-401-7918/2021-02  
ДАТУМ: 15.09.2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Ненад Иванишевић

1302.

На основу члана 11. раздео 13, чланова 21, 22, 24. и 25. По-
крајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покраји-
не Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ“, 66/2020, 
27/2021 и 38/2021), члана 2. став 1. тачка 1. алинеја 5, затим тачка 
3. алинеја 2. и члана 3. став 2. Покрајинске скупштинскe одлукe 
о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање 
програмских активности и пројеката у области високог образо-
вања, студентског стандарда и научноистраживачке делатности 
у Аутономној покрајини Војводини („Службени лист АП Војво-
дине“, бр. 9/2021) и члана 5. Правилника о критеријумима за фи-
нансирање/суфинансирање пројеката од значаја за развој науч-
ноистраживачке делатности АП Војводине за пројектни циклус 
2021‒2024. године Покрајински секретаријат за високо образо-
вање и научноистраживачку делатност расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД 

ЗНАЧАЈА
ЗА РАЗВОЈ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ АП 

ВОЈВОДИНЕ
ЗА ПРОЈЕКТНИ ЦИКЛУС 2021‒2024. ГОДИНЕ

1.

У циљу реализације финансирања/суфинансирања пројеката 
од значаја за развој научноистраживачке делатности АП Војво-
дине, Покрајински секретаријат за високо образовање и научно-
истраживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат), позива 
институције са територије АП Војводине, које се баве научноис-
траживачким радом, да поднесу пријаве за финансирање/суфи-
нансирање научноистраживачких пројеката у пројектном циклу-
су 2021-2024. године.

У оквиру програма истраживања биће реализовани пројекти 
од приоритетног значаја за АП Војводину, у складу са стратеш-
ким документима АП Војводине.

У остваривању пројектног финансирања/суфинансирања могу 
учествовати регистроване научноистраживачке институције 
са територије АП Војводине, у складу са Законом о науци и ис-
траживањима; изузетно и друге институције са територије АП 
Војводине које се баве научноистраживачким радом, а према по-
себној одлуци Секретаријата.

Истраживачи из АП Војводине, учесници на пројекту, морају 
имати картон научног радника као део јединствене базе података 
истраживача у АП Војводини.

Истраживач може учествовати са пријавом и бити ангажован 
највише на два пројекта који се финансирају из буџета АП Војво-
дине, у оквиру овог Јавног конкурса, при чему укупан број истра-
живачких месеци не може бити већи од 4.

Пројекти се предлажу у фазама, при чему свака фаза, поје-
диначно, не може бити дужа од пројектоване буџетске године, а 
укупно трајање пројекта мора се финализовати коначним резул-
татима најдуже за 4 године.

Финансирање/суфинансирање пројеката од значаја за развој на-
учноистраживачке делатности АП Војводине ће бити одобрено у 
складу са структуром буџета Покрајинске владе и финансијским 
планом Секретаријата за 2021.годину, при чему је максималан 
износ по пројекту 1.000.000,00 динара по години/фази из буџета 
АПВ. За ове намене Финансијским планом Секретаријата плани-
рана су средства у износу од 70.000.000,00 динара за 2021. годину.

Критеријими, поступак за избор и услови за учешће у извођењу 
пројеката ближе су одређени Правилником о критеријумима за 
финансирање/суфинансирање пројеката од значаја за развој науч-
ноистраживачке делатности АП Војводине за пројектни циклус 
2021‒2024. године (у даљем тексту: Правилник).
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2.

Образац пријаве за финансирање/суфинансирање пројекта 
са прилозима, као и Правилник, могу се преузети на званичној 
интернет страници Секретаријата: http://apv.visokoobrazovanje.
vojvodina.gov.rs/.

Један примерак попуњеног Обрасца пријаве потписаног и ове-
реног од стране одговорних лица реализатора пројекта, са по-
требном документацијом, подносе се у затвореној коверти са на-
знаком „За финансирање/суфинансирање пројеката од значаја за 
развој научноистраживачке делатности АП Војводине за пројект-
ни циклус 2021‒2024. године“ на адресу: Покрајински секрета-
ријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.

Секретаријат ће разматрати само пријаве поднете у складу са 
Јавним конкурсом и Правилником.

За додатне информације можете се обратити:

- Област медицинских наука и спортских наука:
 Данијела Доведен,
 имејл: danijela.Culic@vojvodina.gov.rs,
 телефон:  021/487-4550

- Област друштвених и хуманистичких наука, правних 
и економских наука:

 Марта Ђукић,
 имејл: marta.sinko@vojvodina.gov.rs,
 телефон:  021/487-4633

- Област биотехнологије и пољопривреде и природ-
но-математичких наука:

 Александар Михајлов,
 имејл: aleksandar.mihajlov@vojvodina.gov.rs,
 телефон:  021/487-4575

- Област техничких наука и технолошких наука:
 Ивана Момчиловић,
 имејл: ivana.momcilovic@vojvodina.gov.rs,
 телефон:  021/487-4679

Рок за подношење пријава је 15. октобар 2021. године.

1303.

На основу члана 15. и члана 16. став 5. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 
37/2014 и 54/2014 – др. пропис, 37/2016, 29/2017 и 24/2019), члана 
11. раздео 13, члана 24. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину («Служ-
бени лист АПВ», бр. 66/2020 , 27/2021 и 38/2021), Покрајински 
секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делат-
ност, објављује

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА 

У ОБЛАСТИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАЗВОЈА
НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

У тексту Јавног конкурса за суфинансирање програма/
пројеката у области научноистраживачког развоја невлади-
них организација у Аутономној покрајини Војводини у 2021. 
години, број 142-451-127/2021-01, објављеног на сајту Секрета-
ријата, дневном листу „Дневник“ и „Службеном листу Ауто-
номне покрајине Војводине“, бр. 7/2021 од 18.02.2021. године, 
укупан износ намењен за спровођење Конкурса у висини од 
„17.000.000,00” динара замењује се износом од „21.000.000,00” 
динара. 

Oстали текст Конкурса остаје непромењен

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ

БРОЈ: 142-451-127/2021-01/1
ДАТУМ: 13.9.2021.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
проф. др Зоран Милошевић

1304.

На основу чл. 11. и 23. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину 
(„Службени лист АПВ”, бр. 66/20, 27/21 и 38/21) и Решења о по-
кретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса По-
крајинског секретаријата за здравство број: 138-401-7944/2021 од 
10. септембра 2021. године, а у вези с чланом 12. став 2. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 25/19), По-
крајински секретаријат за здравство расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ

 ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА
И ОПРЕМАЊА  ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 

У 2021. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за здравство, у складу с чланом 
12. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 
РС”, број 25/19), Покрајинском скупштинском одлуком о буџе-
ту Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службе-
ни лист АПВ”, бр. 66/20, 27/21 и 38/21) и Финансијским планом 
Покрајинског секретаријата за здравство за 2021. годину, фи-
нансираће односно суфинансираће у 2021. години изградњу, 
одржавање и опремање здравствених установа чији је оснивач 
Аутономна покрајина Војводина, у складу са законом и планом 
мреже здравствених установа, односно инвестиционо улагање, 
инвестиционо одржавање просторија, медицинске, немеди-
цинске опреме, превозних средстава и опреме у области инте-
грисаног здравственог информационог система, укључујући и 
потребну пројектну документацију, изузев трошкова текућег 
одржавања објеката и просторија и текућег сервисирања меди-
цинске, немедицинске опреме, превозних средстава и опреме у 
области интегрисаног здравственог информационог система, – 
са укупно 310.400.000,00 динара. Обезбеђење средстава за фи-
нансирање односно суфинансирање наведених намена су пред-
мет конкурса.

По овом јавном конкурсу, средства ће се доделити у складу с 
Одлуком о поступку и критеријумима за доделу буџетских сред-
става Покрајинског секретаријата за здравство за изградњу, одр-
жавање и опремање здравствених установа чији је  оснивач АП 
Војводина („Службени лист АПВ”, број 3/21), која је доступна 
и на огласној табли Покрајинског секретаријата за здравство и 
објављена на интернет страници www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним мо-
гућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годи-
ну. Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше 
до 31. децембра 2021. године.

Право учешћа на конкурсу имају здравствене установе чији је 
оснивач Аутономна покрајина Војводина, основане средствима у 
јавној својини.

Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку, на 
обрасцу пријаве који се може преузети у Покрајинском секрета-
ријату за здравство Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, II 
спрат, канцеларија 42 (тел. 487-4514), као и на интернет страници 
наведеног секретаријата: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.
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Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за здравство, 
Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад – поштом или 
лично у Писарници покрајинских органа управе у згради По-
крајинске владе, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови 
Сад, с назнаком – „За конкурс”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које су поднела 
неовлашћена лица и пријаве које нису поднете на прописаном 
обрасцу – неће се разматрати. Конкурсна документација се не 
враћа. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс

Јавни конкурс отворен је од дана објављивања у „Службеном 
листу АПВ ,ˮ односно у јавном гласилу које покрива целу терито-
рију Аутономне покрајине Војводине – дневном листу „Курир” до 
утрошка средстава предвиђених за доделу по овом јавном кон-
курсу. 

Поступак конкурса за доделу средстава спроводи комисија 
коју образује покрајински секретар за здравство. Разматрање и 
процену пријава приспелих на јавни конкурс Комисија врши нај-
мање  свака три месеца у току периода на који је јавни конкурс 
отворен. Након разматрања и процене пријава приспелих на јавни 
конкурс, комисија сачињава бодовну листу и образложени пред-
лог за доделу средстава по јавном конкурсу. Покрајински секре-
тар за здравство – у складу с ликвидним могућностима буџета 
– одлучује о додели средстава решењем које је коначно. Пријаве 
за доделу средстава бодују  се према следећим критеријумима:

- степен неопходности реализације изградње, одржавања, 
односно опремања здравствене установе за организацију 
рада и обављање делатности здравствене установе – уку-
пан број бодова који се може доделити јесте 30;

- допринос унапређивању доступности и приступачно-
сти здравствене заштите, односно скраћењу чекања на 
здравствену услугу – укупан број бодова који се може 
доделити јесте 30;

- степен хитности реализације изградње, одржавања, од-
носно опремања здравствене установе – имајући у виду 
немогућност пружања здравствених услуга, обављања 
делатности и организацију процеса рада здравствене ус-
танове – укупан број бодова који се може доделити јесте 
10;

- постојање налога инспекције за поступање – укупан број 
бодова који се може доделити јесте 5;

- допринос увођењу и примени нових здравствених техно-
логија – укупан број бодова који се може доделити јесте 
5;

- висина тражених средстава, те однос трошкова и очеки-
ваних резултата – укупан број бодова који се може доде-
лити јесте 15,

- немогућност обезбеђења средстава из других извора – 
укупан број бодова који се може доделити јесте 5.

Резултати конкурса биће објављени на интернет страници По-
крајинског секретаријата за здравство www.zdravstvo.vojvodina.
gov.rs.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Број: 138-401-7944/2021-2
Дана: 15. септембра 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
ЗА ЗДРАВСТВО

проф. др Зоран Гојковић, с.р.

1305.

На основу чл. 6. и 7. Правилника о условима и начину доделе 
буџетских средстава за финансирање потреба и интереса младих 
на територији АП Војводине („Службени лист АПВ“, број 3/17, 
18/18 и 36/18) и чл. 24. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о 

буџету АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ“, 
број 66/20 и 38/21 - ребаланс), Покрајински секретаријат за спорт 
и омладину, ради расподеле средстава добијених кроз ребаланс 
буџета АПВ за 2021. годину, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПОДРШКЕ 
СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ 

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИЛАЦА И ПРЕДЛОГА 
ПРОЈЕКАТА

- Подносиоци предлога пројеката могу бити удружења 
младих и за младе, омладинске и студентске организа-
ције, савези и асоцијације. 

- Подносилац захтева мора да има седиште на подручју 
АП Војводине и да располаже капацитетима за реализа-
цију пројеката.

- Уколико се пројекат реализује у партнерству с неком ор-
ганизацијом, неопходно је доставити доказ о сарадњи с 
том организацијом (протокол, споразум и слично).

- Предлог пројекта треба да се реализује најкасније до 31. 
децембра 2021. године.

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

Пројекти који се финансирају су пројекти подршке спровођењу 
омладинске политике који се односе на неке од осам области и 
то: образовање младих; запошљавање младих; здравље младих 
и социјална политика према младима; култура и информисање 
младих; активизам и слободно време младих; волонтеризам и мо-
билност младих; безбедност младих; заштита животне средине и 
одрживи развој.

Укупан износ средстава који се расподељује по овом конкурсу 
износи 6.700.000,00 (шест милиона седамсто хиљада динара).

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ПО 
КОНКУРСУ

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у дневном 
листу „Дневник“ и траје до 1. октобра 2021. године. 

Након истека рока трајања овог Конкурса, стручна Комисија ће 
вредновати поднете предлоге пројеката, те доставити покрајин-
ском секретару предлог за финансирање. Након доношења одлуке 
на интернет страници Секретаријата ће се објавити списак под-
носилаца чији су предлози пројекта одобрени. Објављивањем ове 
листе, сматраће се да су подносиоци предлога пројеката који нису 
на листи, одбијени са захтевом за финансирање, те да су на овај 
начин о томе обавештени.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА 

Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на обрасцу који 
је објављен на интернет сајту Покрајинског секретаријата за 
спорт и омладину: www.sio.vojvodina.gov.rs и достављају се зајед-
но са CD-ом (који треба да садржи скениране све документе који 
се достављају уз захтев у ЈЕДНОМ ПДФ фајлу). Пријавe се дос-
тављају у коверти са назнаком „Пријава за Јавни конкурс за 
финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске по-
литике“, поштом на адресу: Покрајински секретаријат за спорт 
и омладину, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или не-
посредно на писарници покрајинских органа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве, неће се разматрати.

1306.

На основу чл. 134. став 1. тачка 1., 135. став 1. тачка 1 и 136. став 
1. и 2. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, 10/16), чл. 24. и 25. По-
крајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. го-
дину (“Службени лист АП Војводине”, бр. 66/20 и 38/21 - ребаланс), 
у вези са Правилником о одобравању и финансирању програма 
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којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта 
у АП Војводини (“Службени лист АПВ”, бр. 6/19), Покрајински се-
кретаријат за спорт и омладину, ради расподеле средстава добије-
них кроз ребаланс буџета АПВ за 2021. годину, расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА – ПРОЈЕКАТА 
ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА 

И ОПРЕМАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА
У АП ВОЈВОДИНИ

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИОЦА И ПРЕДМЕТА 
КОНКУРСА

Предлог програма односно пројекта могу да подносе једини-
це локалне самоуправе, спортски центри (установе и јавна пре-
дузећа) чији су оснивачи јединице локалне самоуправе, предш-
колске установе, васпитно образовне установе и високошколске 
установе са територије Аутономне покрајине Војводине.

Предлог програма односно пројеката изградње, одржавања и 
опремања спортског објекта подноси његов власник, односно ко-
рисник земљишта или спортског објекта, уз сагласност власника 
земљишта, односно спортског објекта.

По својој садржини пројекти треба да се односе на изградњу, 
одржавањe или опремање спортских објеката на територији Ау-
тономне покрајине Војводине.

- Изградња новог спортског објекта подразумева из-
градњу објекта у погледу извођења радова са пратећом 
документацијом и дозволама у складу са законом о пла-
нирању и изградњи.

- Одржавање спортског објекта подразумева капитално 
одржавање у погледу извођења радова на реконструк-
цији, доградњи, адаптацији и санацији, као и инвести-
ционо одржавање спортског објекта.

- Опремање спортског објекта подразумева опрему која 
се уграђује у спортски објекат, или представља опрему 
која служи обављању спортских активности у/на том 
спортском објекту.

КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ ОДАБИРА ПРОГРАМА-
ПРОЈЕКАТА

Предлози програма - пројеката, треба да задовољавају следеће 
услове и критеријуме:

- да за планиране активности постоји потребна докумен-
тација у складу са законом којим се уређује планирање и 
изградња објеката;

- да је обезбеђена локација за изградњу спортског објекта;
- да је у питању спортски објекат који је од значаја за раз-

вој спорта у АП Војводини;
- да је у питању изградња или капитално (реконструкција, 

доградња, адаптација и санација) или инвестиционо одр-
жавање спортског објекта;

- да су радови на изградњи и капиталном одржавању 
спортских објеката у складу са одговарајућом планском 
документацијом;

- да је предмер и предрачун радова за изградњу, односно 
за одржавање спортског објекта урађен и да га је овери-
ло стручно лице; 

- да је земљиште на којем се планира изградња новог 
спортског објекта у јавној својини;

- да је спортски објекат чије се одржавање планира у јав-
ној својини (у целини или делимично);

- да носилац програма из сопствених средстава сноси трош-
кове припремних радова,  ангажовања стручног надзора, 
техничког пријема, укњижбе и других пратећих трошкова;

- да се изградња, одржавање и опремање спортског објек-
та у оквирима јавноприватног партнерства врши под ус-
ловима и на начин утврђен законом којим је уређено јав-
но-приватно партнерство;

ПРИЈАВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА

Основна документација:

- Образац предлога програма-пројекта (апликациони фор-
мулар), читко попуњен (откуцан или одштампан).

- Пропратно писмо у коме су наведене најосновније 
информације о подносиоцу и предложеном програ-
му-пројекту, са образложењем (назив, сврха, циљ, значај, 
временско трајање, финансијски износ тражених сред-
става) и које је потписало овлашћено лице;

Пратећа документација:

Уз предлог програма мора бити приложена документација на-
ведена у обрасцу предлога програма (стране 7, 8 и 9).

Спортски центри, поред наведене документације, достављају и 
сагласност на предлог пројекта од стране Јединице локалне само-
управе која је њихов оснивач.

НАПОМЕНА: Сви предлози пројеката пристигли на прет-
ходно расписани Јавни конкурс за финансирање посебних 
програма – пројеката изградње, одржавања и опремања 
спортских објеката у АП Војводини („Сл. лист АПВ“ бр. 5/21), 
који је трајао до 1. јуна 2021. године, а за које пројекте нису до-
дељена средства, биће разматрани и у оквиру овог Јавног кон-
курса. ЗА ЊИХ НИЈЕ ПОТРЕБНО ПОНОВО ДОСТАВЉАТИ 
ПРИЈАВУ И ПРАТЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ.

Укупан износ средстава на конкурсу износи 50.000.000,00 (пе-
десет милиона) динара. 

Конкурс је отворен од дана објављивања обавештења о 
расписивању Јавног конкурса у дневном листу „Дневник“ и 
траје до 15. октобра 2021. године.

Након истека рока трајања овог Конкурса, стручна Комисија ће 
вредновати поднете предлоге пројеката, те доставити покрајин-
ском секретару предлог за финансирање. Након доношења одлуке 
на интернет страници Секретаријата ће се објавити списак под-
носилаца чији су предлози пројекта одобрени. Објављивањем ове 
листе, сматраће се да су подносиоци предлога пројеката који нису 
на листи, одбијени са захтевом за финансирање, те да су на овај 
начин о томе обавештени.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на одговарајућем 
обрасцу који је објављен на Интернет страници Секретаријата: 
www.sio.vojvodina.gov.rs и достављају се заједно са ЦД-ом ( ЈЕ-
ДАН ПДФ ДОКУМЕНТ који садржи скениране све документе 
који се достављају уз захтев) са назнаком на коверти “ПРИЈАВА 
ЗА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА – ПРОЈЕ-
КАТА ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА СПОРТ-
СКИХ ОБЈЕКАТА У АПВ”, поштом на адресу: Покрајински 
секретаријат за спорт и омладину, Булевар Михајла Пупина 16, 
21000 Нови Сад, или непосредно на писарници покрајинских ор-
гана. 

Додатне информације могу се добити у току трајања конкурса 
на телефон (021) 487-4835, радним даном између 10 и 13 часова 
или путем електронске поште на адресу: jasna.pesic@vojvodina.
gov.rs.

1307.

На основу чл. 134., 135. став 1. тачка 1 и 136. став 1. и 2. Закона 
о спорту („Сл. гласник РС“, 10/16), у вези са Правилником о одо-
бравању и финансирању програма којима се остварују потребе и 
интереси грађана у области спорта у АП Војводини („Службени 
лист АПВ”, бр. 6/19), те чл. 24. и 25. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину („Службени лист 
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АПВ”, бр. 66/20 и 38/21 - ребаланс), покрајински секретаријат за 
спорт и омладину, ради расподеле средстава добијених кроз реба-
ланс буџета АПВ за 2021. годину расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА
КОЈИМ СЕ ДОПРИНОСИ РАЗВОЈУ СПОРТА

У АП ВОЈВОДИНИ

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИОЦА И ПРЕДМЕТА јавног 
КОНКУРСА

Јавни конкурс је намењен спортским организацијама, са-
везима за школски спорт јединица локалних самоуправа и 
надлежним територијалним спортским савезима јединица 
локалних самоуправа, који испуњавају следеће услове: 

- да су уписани у одговарајући регистар у складу са Зако-
ном;

- да су из гране спорта која је од посебног значаја за Репу-
блику Србију, или да су из спортских области препозна-
тих у Републици Србији;

- да имају седиште на територији АП Војводине;
- да су директно одговорне за реализацију програма;
- да су претходно обављале делатности у области спорта 

најмање годину дана;
- да су са успехом реализовали претходне одобрене 

пројекте (прихваћен извештај о утрошку средстава од 
стране Секретаријата);

- да испуњавају услове за обављање спортских актив-
ности и делатности у складу са Законом;

- да располажу капацитетима за реализацију пројекта; 

ПРОГРАМИ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНИСИРАТИ

На основу конкурса ће се финансирати пројекти и програми 
којима се доприноси развоју спорта у АП Војводини, а који, пре 
свега, имају за циљ: 

1. унапређење спорта деце и младих укључујући и школски 
спорт;

2. повећање обухвата грађана бављењем спортом кроз раз-
вој и унапређење спортске рекреације;

3. развој и унапређење врхунског спорта;
4. подизање капацитета спорта на свим нивоима у АП 

Војводини.

Укупан износ средстава на конкурсу износи 9.000.000,00 (де-
вет милиона) динара.

ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања обавештења 
о расписивању у дневном листу „Дневник“ и траје до 1. окто-
бра 2021. године.

Након истека рока трајања овог Конкурса, стручна Комисија ће 
вредновати поднете предлоге пројеката, те доставити покрајин-
ском секретару предлог за финансирање. Након доношења одлуке 
на интернет страници Секретаријата ће се објавити списак под-
носилаца чији су предлози пројекта одобрени. Објављивањем ове 
листе, сматраће се да су подносиоци предлога пројеката који нису 
на листи, одбијени са захтевом за финансирање, те да су на овај 
начин о томе обавештени.

Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на обрасцу који 
је објављен на интернет сајту Секретаријата: www.sio.vojvodina.
gov.rs и достављају се у коверти са назнаком “Пријава на Јавни 
конкурс за финасирање посебног програма којим се допри-
носи развоју спорта у АП Војводини.“, путем поште на адре-
су: Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Бул. Михајла 
Пупина 16, 21000 Нови Сад, или непосредно на писарници по-
крајинских органа. Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се 
разматрати.

ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ У 
ТУРИЗАМ

1276. Правилник за доделу бесповратних средстава турис-
тичким организацијама локалних самоуправа са те-
риторије АП Војводине за финансирање пројеката од 
значаја за развојтуристичког потенцијала Аутономне 
покрајине Војводине у 2021.години;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1277. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за енергетику, грађевинар-
ство и саобраћај 

1278. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за високо 
образовање и научноистраживачку делатност

1279. Решење о престанку дужности директорке Покрајин-
ског завода за социјалну заштиту

1280. Решење о именовању вршиоца дужности директорке 
Покрајинског завода за социјалну заштиту 

1281. Решење о престанку дужности директорa Геронто-
лошког центра „Нови Сад“ у Новом Саду

1282. Решење о именовању директорке Геронтолошког цен-
тра „Нови Сад“ у Новом Саду 

1283. Решење о престанку мандата директора  Јавног преду-
зећа за просторно и урбанистичко планирање и пројек-
товање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад

1284. Решење о именовању вршиоца дужности директора  
Јавног предузећа за просторно и урбанистичко пла-
нирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводи-
не“ Нови Сад 
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1285. Решење о давању сагласности за расписивање јавног 
конкурса за именовање директора Завода за културу 
војвођанских Хрвата

1286. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-105  

1287. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-106  

1288. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-108 

1289. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-109  

1290. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-110  

1291. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-111 

1292. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-112  

1293. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-113  

1294. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-114  

1295. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-115  

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1296. Решење о одобравању за издавање и употребу прево-
да уџбеничког комплета Природа и друштво 4, за чет-
врти разред основне школе писан на словачком језику 
и писму;

1297. Решење о одобравању за издавање и употребу прево-
да уџбеника Информатика и рачунарство 8, за осми 
разред основне школе писан на словачком језику и 
писму;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ТУРИЗАМ

1298. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава уд-
ружењима грађана и другим непрофитним организа-
цијама са територије Аутономне покрајине Војводине 
за финансирање пројеката од значаја за развој турис-
тичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине 
у 2021. години-манифестације;

1299. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава 
привредним субјектима за суфинансирање  пројека-
та од значаја за развој туристичког потенцијала АП 
Војводине у 2021. години-набавка машина и опреме 
и увођење технолошких иновација у промоцији и 
пословању угоститељских објеката;

1300. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава 
привредним субјектима за суфинансирање  пројека-
та од значаја за развој туристичког потенцијала АП 
Војводине у 2021. години-подизање нивоа квалитета 
и капацитета објеката туристичке супраструктуре;

1301. Јавни конкурс о додели бесповратних средстава жен-
ском предузетништву за субвенционисање трошкова 
набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтве-
ра или услуге у циљу иновирања и дигитализовања 
процеса производње и операција у домену маркетин-
га и трговине у 2021. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ

1302. Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање проје-
ката од значаја за развој научноистраживачке делат-
ности АП Војводине за пројектни циклус 2021-2024. 
године;

1303. Измена Јавног конкурса за суфинансирање програ-
ма/пројеката у области научноистраживачког развоја 
невладиних организација у Аутономној покрајини 
Војводини;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

1304. Јавни конкурс за финансирање односно суфинанси-
рање изградње, одржавања и опремања здравствених 
установа у 2021. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

1305. Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке 
спровођењу омладинске политике;

1306. Јавни конкурс за финансирање посебних програ-
ма-пројеката изградње, одржавања и опремања 
спортских објеката у АП Војводини;

1307. Јавни конкурс за финансирање посебног програма 
којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини.

1886

1886

1887

1887

1888

1888

1889

1889

1890

1890

1891

1891

1892

1892

1893

1895

1897

1899

1900

1900

1901

1901

1902

Редни број Предмет Страна Редни број Предмет Страна


