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OPШTI DEO
1438.
На основу члана 1. алинеја 3. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу
која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области
здравства („Службени лист АПВ”, број 24/19), а у вези с чланом
32. став 1. тачка 2), чланом 100. став 1. и чланом 264. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj 25/19), Уредбом о Плану мреже здравствених установа („Службени гласник
РС”, бр. 5/2020, 11/2020, 52/2020, 88/2020, 62/2021, 69/2021, 74/2021
и 95/2021) и чланом 32. тачка 9, као и 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 20.
октобра 2021. године, донела је
О ДЛУКУ
О ПРОМЕНИ НАЗИВА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ
1. Назив Клиничког центра Војводине, Нови Сад, Хајдук
Вељкова 1, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, мења
се и гласи: „Универзитетски клинички центар Војводинеʺ.
2. Клинички центар из тачке 1. ове одлуке ускладиће статут и
друге опште акте са овом одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

крајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 20. октобра 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о образовању буџетског фонда за развој ловства
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине”, број: 22/10), у члану 1. речи: „и то као индиректни корисник
буџетских средстава“ бришу се.
Члан 2.
У члану 4. речи: „Влада Аутономне Покрајине Војводине” замењују се речима: „Скупштина Аутономне покрајине Војводине”.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВʺ.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-721/2021
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Игор Мировић

1439.
На основу члана 64. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19, 72/19 и 149/20), члана 78. став 2. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број: 18/10 и 95/18 – др. закон),
као и чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о По-

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 025-43/2021
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1440.
На основу члана 64. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19, 72/19 и 149/20), члана 83. став 1. Законa о шумама („Службени
гласник РС”, број: 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18 – др. закон), као и чл.
35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 20. октобра 2021. године, донела је
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о образовању буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине”, број: 21/10), у члану
1. речи: „и то као индиректни корисник буџетских средстава“ бришу се.

Члан 3.
У члану 4. речи: „Влада Аутономне Покрајине Војводине”
замењују се речима: „Скупштина Аутономне покрајине Војводине”.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Члан 2.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Члан 3. мења се и гласи:
„Средства за функционисање Буџетског покрајинског фонда
обезбеђују се из:
1. Накнада за шуме, остварених на територији Аутономне покрајине Војводине, у складу са законом којим се
уређује накнаде за коришћење јавних добара.
2. буџета Аутономне Покрајине Војводине;
3. фондова намењених руралном развоју, заштити животне средине, заштити вода, регионалном развоју и других
фондова Аутономне Покрајине Војводине;
4. других извора, у складу са законом.”
Члан 3.
У члану 4. речи: „Влада Аутономне Покрајине Војводине” замењују се речима: „Скупштина Аутономне покрајине Војводине”.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 025-44/2021
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

20. октобар 2021.

127 Број: 025-45/2021
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1442.
На основу члана 32. став 1. тачка 10, члан 35. и 36. став. 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), као и члана 21. Пословника Покрајинске
владе („Службени лист АПВ”, број: 28/19 и 30/19 – исправка), а у
вези са закључком Покрајинске владе 127 број: 93-3/2021, од 10.
марта 2021. године, Покрајинска влада, на седници одржаној 20.
октобра 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА ПРЕДСЕДАВАЊE
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РАДНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ПОДУНАВСКИХ РЕГИЈА
2021–2022. ГОДИНЕ
Члан 1.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1441.
На основу члана 64. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19, 72/19 и 149/20), члана 188. став 1. Закона о водама („Службени
гласник РС”, број: 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон), као
и чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. октобра 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У Одлуци о образовању Радне групе за председавање
Аутономне покрајине Војводине Радној заједници подунавских регија 2021–2022. године („Службени лист АПВ”, брoj:
16/21 и 32/21), у члану 2. став 3. алинеја друга мења се и
гласи:
„ др Анастазија Стојшић Милосављевић, вршитељка дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и
научноистраживачку делатност.”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-210/2021
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

Члан 1.
У Одлуци о образовању буџетског фонда за воде Aутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине”, број
22/2010), у члану 1. речи: „и то као индиректни корисник буџетских средстава“ бришу се.
Члан 2.
У члану 3. тачка 2. мења се и гласи:
„Накнада за воде, остварених на територији Аутономне покрајине Војводине, у складу са законом којим се уређују накнаде
за коришћење јавних добара.”

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1443.
На основу члана 14. став 3. Покрајинске уредбе о грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине
(„Службени лист АП Војводине”, број 42/18), те члана 26. став 2,
као и чл. 35. и 36. став 2, а у вези с чланом 32. тачка 13. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АП Војводине”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. октобра 2021. године,д о н е л а је

20. октобар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о образовању Комисије за отуђење грађевинског
земљишта из јавне својине Аутономне покрајине Војводине
(„Службени лист АП Војводине”, број: 28/18, 4/20 и 68/20), члан 4.
став 2. алинеја трећа мења се и гласи:
„ – Јасмина Стојаковић, службеница запослена у Управи за
имовину Аутономне покрајине Војводине, члан.”.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-67/2018-01
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић
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На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број: 15/16 и 88/19), у вези са чланом 26.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном воодпривредном предузећу „Воде Војводине“ („Службени лист АПВ”, број:
53/16 и 8/19), а у складу са Одлуком о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног водопривредног предузећа „Воде
Војводине ”, Нови Сад, 127 број: 022-668/2021 од 20. октобра 2021.
године, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ”, НОВИ САД
1. Подаци о предузећу
Седиште Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“
је у Новом Саду, на Булевару Михајла Пупина 25 (у даљем тексту:
Јавно предузеће).
Оснивач Јавног предузећа јесте Аутономна покрајина Војводина.
Претежна делатност Јавног предузећа јесте инжењерска делатност и техничко саветовање, шифра делатности: 71.12.
Матични број Јавног предузећа јесте 08761809, а ПИБ
102094162.
2. Подаци о радном месту:

1444.
На основу члана 38. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл.
гласник РС“, број: 15/16 и 88/19), члана 26. став 5. Покрајинске
скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде
Војводине“ („Службени лист АПВ”, број: 53/16 и 8/19) и члана 35. и
36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), на предлог Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајинска
влада, на седници одржаној 20. октобра 2021. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
I
Покреће се поступак за избор директора Јавног водопривредног
предузећа „Воде Војводине”, Нови Сад, путем јавног конкурса.
II
Текст јавног конкурса, који је саставни део ове Одлуке, објавиће се
у „Службеном гласнику Републикe Србије“, „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, дневним новинама „Дневник“ и на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство http://www.psp.vojvodina.gov.rs/

Радно место: Директор Јавног водопривредног предузећа
„Воде Војводине“.
Послови директора: представља и заступа Јавно предузеће;
организује и руководи процесом рада; води пословање Јавног
предузећа; одговара за законитост рада Јавног предузећа; предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја
Јавног предузећа, те је одговоран за њихово спровођење; предлаже годишњи програм пословања Јавног предузећа и одговоран
је за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке Надзорног одбора; бира извршне директоре; бира
представника Јавног предузећа у скупштини друштва капитала
чији је једини власник Јавно предузеће, закључује уговор о раду
са извршним директором, у складу са законом којим се уређују
радни односи, доноси акт о организацији и систематизацији радних места и друге опште акте у складу са законом и статутом,
доноси појединачне акте о правима, обавезама и одговорностима
запослених и друге појединачне акте; врши друге послове утврђене законом, Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном
воодпривредном предузећу „Воде Војводине“ („Службени лист
АПВ”, број: 53/2016 и 8/2019) и Статутом предузећа.
Покрајинска влада именује директора на период од четири године.

III

3. Услови за именовање

Јавни конкурс ће спровести комисија Аутономне покрајине
Војводине за спровођење конкурса за избор директора.

За директора Јавног предузећа може се именовати лице које
испуњава следеће услове:

IV
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-668/2021
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима
за које се захтева високо образовање из тачке 2 овог члана;
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани с пословима Јавног предузећа;
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5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да му је
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој станови;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
4. Место рада
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25.
5. Стручна оспособљеност, знање и вештине које се оцењују у
изборном поступку и начин провере
У изборном поступку оцењује се стручна оспособљеност,
знање из области за које је основано Јавно предузеће и вештине
руковођења, организационих способности, вештине комуникације и вештине рада на рачунру.
Стручну оспособљеност, проверу знања и вештина обавиће Комисија за спровођење конкурса за избор директора, увидом у податке
из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писменом и
усменом провером, а у складу с Уредбом о мерилима за именовање
директора јавног предузећа (“Сл. гласник РС”, број: 65/2016).
6. Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије”. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања
јавног конкурса.
7. Подаци о лицима за контакт:
Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу су:
Гордана Француски, саветник за правне послове из области
водопривреде,
021- 487-4105,
Јелена Дејановић, саветник за правне послове, 021-487-4245,
Оливера Крчо, саветник за правне послове, 021-487-4120.
8. Адреса на коју се подносе пријаве
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.
Пријаве достављати у затвореној коверти са назнаком: „За
конкурс за директора ЈВП „Воде Војводине”, не отварати”.
Пријаве се могу слати путем препоручене пошиљке, путем поште или предати директно на писарници покрајинских органа управе у затвореној коверти (Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад).
9. Садржина пријаве и докази који се прилажу уз пријаву:
Пријава треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке
о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на
којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању
и податке о посебним областима знања;
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Докази који се прилажу уз пријаву:
1)
2)
3)
4)

извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству;
диплома о стручној спреми;
доказ о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим
пословима и с којом стручном спремом и у ком периоду
је стечено радно искуство);
5) изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан политичке странке, односно акт надлежног органа политичке странке да је лицу одређено
мировање у политичкој странци;
6) уверење надлежног органа да лице није осуђивано на
казну затвора од најмање шест месеци, које мора бити
издато након објављивања јавног конкурса;
7) уверење надлежног органа да лицу нису изречене мере
безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, које мора бити издато након објављивања
јавног конкурса, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је
оверена у складу са законом.
10. Неблаговремене пријаве, неразумљиве пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија
за спровођење конкурса за избор директора ће одбацити
закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Овај јавни конкурс објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, дневним новинама „Дневник“ и на званичној интернет
страници Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство http://www.psp.vojvodina.gov.rs/.

1445.
На основу члана 33. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“ број: 15/16 и 88/19), члана 26. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“
(„Сл. лист АП Војводине“, број: 53/16 и 8/19) и чл. 35. и 36. став 2.
Покрајинске скупштинске oдлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. октобра 2021. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, НОВИ САД
Члан 1.
Образује се Комисија за спровођење конкурса за избор директора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, Нови
Сад (у даљем тексту: Комисија).
Члан 2.
Комисија има председника и три члана.
У Комисију се именују:
- за председника:
- Марија Новаковић – виша саветница, начелница
одељења за водну инспекцију у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
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- за чланове:
- Јелена Дејановић – саветница за правне послове у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
- Дубравка Вељовић – саветница –водни инспектор у
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
- Зорица Блажин, саветница за управне послове у области водопривреде у Покрајинском секретаријату за
пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Члан 3.
Једног члана Комисије именује Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине на период од три године.
Члан 4.
Задатак Комисије је да спроведе поступак по јавном конкурсу
за избор директора у складу са законом, да сачини листу са три
најбоље рангирана кандидата са бројчано исказаним и утврђеним
резултатима према мерилима прописаним за именовање и исту са
записником о спроведеном поступку достави Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ради
припреме предлога акта о именовању директора и достављања
Покрајинској влади на разматрање и одлучивање.

рурални развој, осим удружења грађана која се баве сточарском
производњом (у даљем тексту: Правилник) прописује се намена средстава, поступак доделе средстава, критеријуми за доделу средстава и друга питања значајна за реализацију тачке 2.8.
Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
територију Аутономне покрајине Војводине у 2021. години, шифра мере: подстицаји за промотивне активности у пољопривреди
и руралном развоју.
Висина, начин доделе и намена бесповратних средстава
Члан 2.
Укупан износ средстава – који се додељује по Правилнику и
Конкурсу јесте 10.000.000,00 динара.
Средства се додељују на основу Конкурса који се објављује
у у дневном листу „Дневник“, порталу е-Управе, на званичном
сајту Покрајинског секретаријата и у „Службеном листу АПВ“. (у
даљем тексту: Конкурс).
Конкурс из претходног става отворен је до 22.10.2021. године.
Средства из става 1. овог члана додељују се бесповратно.
Бесповратна средстава додељују се у износу до 100%.

Члан 5.
Стручне и администартивне послове за потребе Комисије
обавља Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-668/2021-1
Нови Сад, 20. октобар 2021. године
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1446.
На основу чл. 16 став 2. члана 24. став 2. и члана 33. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”,
бр. 37/14 и 54/14 ‒ др.одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), члана
11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину („Сл.лист АПВ“, број 66/20, 27/21-ребаланс и
38/21-ребаланс), члана 38. став 4. Закона о удружењима („Службени
гласник РС”, бр. 51/2009 и 99/2011 – др. закони и 44/2018 - др. закон)
и Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег
дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018) покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ
У ЧИЈЕМ СУ ДЕЛОКРУГУ ПОЉОПРИВРЕДНА
АКТИВНОСТ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Опште одредбе
Члан 1.
Правилником о додели бесповратних финансијских средстава за реализацију активности удружења грађана са територије
АП Војводине у чијем су делокругу пољопривредна активност и

Минималан износ бесповратних средстава износи 100.000,00
динара.
Максимални износ
1.500.000,00 динара.

бесповратних

средстава

износи

до

Средства која се додељују намењена су за реализацију образовних активности у домену дигитализације у пољопривреди (организација конференција на тему дигитализације у пољопривреди,
организација семинара на тему коришћења савремених система у
пољопривреди, едукација пољопривредника у примени савремених агродронова у пољопривредној производњи) и то за плаћање:
1. Трошкова комуникација ( коришћења телефона и интернета).
2. Путних трошкова.
3. Трошкова ангажовања лица у предложеним активностима .
4. Трошкова ангажовања преводилаца.
5. Трошкова закупа сале.
6. Трошкова издавања , штампања и дистрибуције часописа.
7. Трошкова штампања рекламног материјала.
8. Трошкова одржавања ТВ емисија.
Средства овог конкурса не могу се користити за финансирање
трошкова организовања и одржавања локално традиционалних
манифестација као и изложби стоке.
Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање средстава, неће се признавати активности реализованe пре 1. јануара
2021. године.
Крајњи рок за реализацију горе наведених активности је
31.03.2022. године, имајући у виду епидемиолошку ситуацију
у Републици Србији изазвану пандемијом вируса COVID-19
у моменту расписивања Конкурса и доношења Правилника,
те примени епидемиолошких мера и ограничења окупљања.
Бесповратна средства, која се додељују по Конкурсу, не могу
се користити за:
•
•
•
•

порезе, укључујући и порез на додату вредност;
трошкове увоза, царине и шпедиције;
плаћање путем компензације и цесије;
промет између повезаних лица;
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• новчане, финансијске казне и трошкове парничног поступка;
• трошкове банкарске провизије;
• трошкове премера и геодетских снимања;
• трошкове за куповину половне опреме и материјала;
• трошкове монтаже опреме;
• доприносе у натури;
Корисници средстава
Члан 3.
Право на коришћење средстава имају удружења грађана чије
је седиште на територији јединице локалне самоуправе из АП
Војводине у чијем су делокругу пољопривредна активност и
рурални развој, осим удружења грађана која се баве сточарском
производњом, а која су уписана у одговарајући регистар Агенције
за привредне регистре пре 01.01.2017. године.
Подносилац пријаве има право да на Конкурс поднесе само једну пријаву по више намена.
Документација која се подноси на конкурс
Члан 4.
1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом
и печатом подносиоца пријаве;
2. читко попуњен образац – „Листа чланова удружења” са
обавезним потписом и печатом подносиоца пријаве;
3. фотокопија личне карте одговорног лица;
4. детаљан план активности удружења за 2021. годину са
временским оквиром ;
5. детаљан буџет плана активности удружења за 2021. годину;
6. изјаву подносиоца пријаве у ком Регистру и под којим
бројем је Удружење регистровано,
7. фотокопија потврде о пореском идентификационом
броју;
8. потврда банке о жиро рачуну удружења и фотокопија
картона депонованих потписа (за рачун банке);
9. уверење Пореске управе о томе да је подносилац пријаве измирио пореске и друге јавне дажбине закључно са
31.12.2020. године;
10. фотокопија Статута удружења грађана коју је оверила
Агенција за привредне регистре;
11. изјава подносиоца пријаве да по истом основу није остварио подстицај од другог даваоца средстава, односно
да иста намена средстава није предмет другог поступка
коришћења подстицаја;
12. изјава подносиоца пријаве о непостојању сукоба интереса
13. интерни акт о антикорупцијској политици
Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца
пријаве затражи додатну документацију.
Подносилац пријаве на образцу изјаве треба да се изјасни о
томе да ли ће документацију под тачкама 7 и 9 прибавити сам
или је сагласан стим да је прибави Секретаријат, по службеној
дужности.

20. октобар 2021.

Комисија ће одбацити пријаве:
• које су поднела лица која немају право да учествују на
Конкурсу
• које су поднете након истека рока који је прописан Конкурсом
• које су поднете за инвестиције које нису предмет Конкурс
Одлучивање о додели средстава
Члан 6.
Поднете пријаве разматра Комисија, коју je именовао покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у
даљем тексту: Покрајински секретар).
По потреби, чланови Комисије могу бити и еминентни
стручњаци из области за коју је расписан Конкурс.
Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да немају
приватни интерес у вези са радом и одлучивањем комисије,
односно спровођењем конкурса (Изјава о непостојању сукоба
интереса).
Именовано лице не може предузимати радње у својству члана
Комисије пре него што потпише Изјаву из става 3. овог члана.
Комисија задржава право да од подносиоца пријаве затражи
додатне информације у вези с поднетом документацијом, које су
неопходне за одлучивање
Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма у року који не може бити дужи од 60 дана од дана
истека рока за подношење пријава.
Листа вредновања и рангирања објављује се на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата и на порталу е-Управе.
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и
приложену документацију у року од три (3) радна дана од дана
објављивања листе.
Учесници конкурса имају право приговора на листу вредновања и рангирања у року од 8 дана од дана њеног објављивања.
О приговору решењем одлучује Покрајински секретар у року
од 15 дана од дана пријема приговора.
Одлуку о опредељивању средстава Покрајински секретар доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.
Одлука се објављује на званичној инетрнет страници Покрајинског секретаријата и на порталу е-Управе.

Поступање с пријавама

Одлуком о додели средстава, утврдиће се појединачни износи средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена средства, а
подносиоцима пријаве којима нису одобрена средства навешће се
разлози одбијања/одбацивања.

Члан 5.

Критеријуми за доделу средстава

Подносиоци непотпуних пријава биће позвани да допуне документацију у року од осам (8) дана од дана пријема позива. Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног става не
допуне документацију пријава ће бити одбачена као непотпуна.
Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања
документације која је тражена позивом и сматраће се да су исте
биле уредне од момента подношења.

Члан 7.
Критеријуми и бодови за доделу средстава за реализацију активности удружења грађана са територије АП Војводине у чијем
су делокругу пољопривредна активност и рурални развој, осим
удружења грађана која се баве сточарском производњом дати су
у табели.

20. октобар 2021.
Редни број

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 44 - Страна 1999
Да/Не

Бодови

1.

Активност је међународног карактера

Тип критеријума за избор

да

10

2.

Активност је међународног карактера

не

0

3.

Активност која је предмет финансирања се традиционално одржава више од 3 године у назад

да

10

4.

Активност која је предмет финансирања се традиционално одржава више од 3 године у назад

не

0

5.

Закључци научно-стручног скупа се саопштавају путем средстава јавног информисања

да

10

6.

Закључци научно-стручног скупа се саопштавају путем средстава јавног информисања

не

0

7.

Одржавање активност подржавају и други суорганизатори и донатори.

да

10

8.

Одржавање активност подржавају и други суорганизатори и донатори.

не

0

9.

Оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности

да

30

10.

Оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности

не

0

11.

Организатор је обезбедио оперативно -техничке услове

да

10

12.

Организатор је обезбедио оперативно -техничке услове

не

0

13.

Организатор је припремио основни материјал за скуп (зборник радова или апстракт).

да

10

14.

Организатор је припремио основни материјал за скуп (зборник радова или апстракт).

не

0

15.

Резултати научног рада су примењиви и од помоћи пољопривредним домаћинствима

да

10

16.

Резултати научног рада су примењиви и од помоћи пољопривредним домаћинствима

не

0

Уговор о додели средстава
Члан 8.
Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности
уговорних страна, а нарочито: утврђен предмет програма, рок у
коме се програм реализује, конкретне обавезе уговорних страна,
износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменти обезбеђења за случај ненамнеског трошења средстава
обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе-предмета програма и повраћај неутрошених средстава.
Праћење извршавања Уговора
Члан 9.
Реализацију уговора Покрајински секретаријат прати у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018).
Праћење реализације подразумева обавезу удружења да обавештава Покрајински секретаријат о реализацији програма у
складу са роковима одређеним уговором, прегледање извештаја
од стране надлежног органа, обавезу удружења да омогући представницима Покрајинског секретаријата да изврше увид у релевантну документацију насталу у току реализације програма,
мониторинг посете представника Покрајинског секретаријата,
достављање периодичних и завршних наративних и финансијских извештаја у роковима предвиђеним уговором, и др.
У циљу праћења реализације програма Покрајински секретаријат може организовати мониторинг посете, које подразумевају
посету удружењу, одржавање састанака овлашћених представника Покрајинског секретаријата са овлашћеним представницима
удружења, присуство одређеним догађајима и манифестацијама
или другим програмским активностима које удружење спороводи у склопу реализације програма.
Мониторин посета може бити најављена и ненајављена.
За програме чије трајање је дуже од шест месеци и чија је вредност одобрених средстава већа од 500.000,00 динара, као и програме који трају дуже од годину дана, Покрајински секретаријат
организује најмање једну момниторинг посету у току трајања
програма, односно најмање једном годишње, о чему се сачињава
извештај у року од 10 дана од дана спроведене посете.

Поред извештаја Покрајински секретаријат може издати и препоруке за отклањање недостатака и рокове за њихову реализацију и упутиити их кориснику средстава.
Ако се приликом праћења реализације програма утврди ненаменско трошење средстава Покрајински секретаријат раскинуће
уговор са удружењем, уз захтев за повраћај пренетих средстава
са законском затезном каматом од дана преноса средстава до дана
раскида уговора.
Покрајински секретаријат израђује извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења из буџетских
средстава у претходној календарској години, који се објављује на
званичној интернет страници Покрајинског секретаријата и на
порталу е-Управа.
Сукоб интерса код корисника средстава
Члан 10.
Удружење ће предузети све потребне мере у циљу избегавања
сукоба интереса приликом коришћења наменских средстава и
одмах по сазнању обавестити Покрајински секретаријат о свим
ситуацијама које представљају или би могле довести до сукоба
интереса, у складу са законом.
Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој је непристрасно
извршење уговорних обавеза било ког лица везаног уговором угрожено због прилике да то лице својом одлуком или другим активностима учини погодност себи или са њим повезаним лицима
(чланови породице: супружник или ванбрачни партнер, дете или
родитељ), запосленом, члану удружења, а на штету јавног интереса и то у случају породичне повезаности, економских интереса
или другог заједничког интереса са тим лицем.
Сваки сукоб интереса Покрајински секретаријат посебно разматра и може од удружења затражити сва потребна обавештења
и документацију.
У случају утврђеног постојања сукоба интереса у спровођењу
уговора, Покрајински секретаријат ће затражити од удружења да
без одлагања, а најкасније у року од 30 дана, предузме одговарајуће мере.
Не сматра се сукобом интереса када корисник средстава спроводи програм који је усмерен на чланове удружења као кориснике
програма који припадају социјално осетљивим групама или особама са инвалидитетом.
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20. октобар 2021.

Прерасподела одобреног износа средстава

Завршне одредбе

Члан 11.

Члан 12.

Корисник средстава, у изузетним ситуацијама, може да тражи
сагласност од надлежног органа ради прерасподеле средстава за
реализацију планираних активности у оквиру одобреног програма.

Правилник ступа на снагу даном објављивања у Службеном
листу АПВ.

Захтевом за прерасподелу средстава не може се тражити повећање расхода који се односе на људске ресурсе.

Покрајински секретар
Чедомир Божић,с.р.

У Новом Саду,
08.10.2021. године

Прерасподела средстава се може извршити тек након добијања
писмене сагласности или потписивањем анекса уговора са даваоцем средстава.

ПОСЕБНИ ДЕО
1447.

РЕШЕЊЕ

На основу члана 32. тачка 9, чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), као и члана 1, алинејa 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број: 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. октобра
2021. године, донела је

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Војвођанског симфонијског оркестра за 2021. годину, којe је донео Управни одбор Војвођанског симфонијског оркестра, на 23.
седници одржаној 30. септембра 2021. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

РЕШЕЊЕ
I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Архива Војводине у Новом Саду, коју је донео Управни одбор
Архива Војводине, на седници одржаној 1. октобра 2021. године.

127 Број: 402-33/2021-02
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-688/2021
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Игор Мировић

1448.
На основу члана 15. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о
оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист
АПВ”, брoj: 21/10 и 29/12), те члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. октобра 2021. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Игор Мировић

1449.
На основу члана 15. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о
оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист
АПВ”, број: 21/10 и 29/12) и 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
20. октобра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада
Војвођанског симфонијског оркестра за 2021. годину, којe је донео Управни одбор Војвођанског симфонијског оркестра, на 23.
седници одржаној 30. септембра 2021. године.

20. октобар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1452.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-90/2020-02
Нови Сад, 20. октобар 2021. године
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ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Игор Мировић

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 54/14
– друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 51.
став 1 тачка 2. Закона о запосленима у аутономним 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), чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. октобра 2021. године,
донела је

1450.

РЕШЕЊЕ

На основу члана 16. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
оснивању Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону („Службени лист АПВ”, број: 19/06 и 66/20), те чл.
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 20. октобра 2021. године, донела је

I
Павлу Рајкову, вршиоцу дужности помоћника покрајинског
секретара за урбанизам и заштиту животне средине, престаје рад
на положају подношењем писмене оставке.
II

РЕШЕЊЕ

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

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2021. годину, које је усвојио Управни одбор Фонда за
избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, на 35.
седници одржаној 30. септембра 2021. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-243/2021
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-13/2021-2
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Игор Мировић

1451.
На основу члана 16. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону („Службени лист АПВ”, број 19/06 и 66/20), те чл.
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 20. октобра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ

1453.
На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) и члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању друштва са
ограниченом одговорношћу Научно-технолошки парк Нови Сад
(„Службени лист АПВ“, број: 8/19), а у вези члана 198. Закона о
привредним друштвима („Сл. гласник РС“, број: 36/11, 99/11, 83/14
- др. закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. октобра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Проф. др Сања Подунавац Кузмановић, редовни професор на
Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду, разрешава
се дужности члана Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно-технолошки парк Нови Сад“, због подношења
оставке.

I

II

Даје се сагласност на Измену и допуну Програма рада Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону
за 2021. годину, које је донео Управни одбор Фонда за избегла,
расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, на 35. седници
одржаној 30. септембра 2021. године.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 023-41/2021
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-40/2021-2
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Игор Мировић

1454.
ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Игор Мировић

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) и члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању друштва са
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ограниченом одговорношћу Научно-технолошки парк Нови Сад
(„Службени лист АПВ“, број: 8/19), а у вези члана 198. Закона о
привредним друштвима („Сл. гласник РС“, број: 36/2011, 99/2011,
83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), Покрајинска
влада, на седници одржаној 20. октобра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Проф. др Јована Милутиновић, редовни професор на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, именује се за
члана Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно-технолошки парк Нови Сад“.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 023-42/2021
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Игор Мировић

1455.
На основу члана 60. став 1. и 2. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС“, број: 49/19) и чл. 32. став 1. тачка
12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АП Војводине“, број: 37/14) и члана 12.
став 6. и 7. Одлуке о оснивању Истраживачко-развојног института за низијско шумарство и животну средину („Службени лист
АП Војводине“, број: 16/06 и 1/11) Покрајинска влада, на седници
одржаној 20. октобра 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
Проф. др Сања Подунавац-Кузмановић, редовна професорка Технолошког факултета Нови Сад, Универзитета у
Новом Саду, именује се за председницу Управног одбора Института за низијско шумарство и животну средину, као представница оснивача, на период до истека мандата Управног
одбора.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-636/2021
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Игор Мировић

1457.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9.
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. октобра 2021. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
I
У Управном одбору Дома здравља „Алибунар″ Алибунар, разрешавају се дужности:

РЕШЕЊЕ
I
Др Драган Милић, ванредни професор на Пољопривредном
факултету Универзитета у Новом Саду, разрешава се дужности
председника Управног одбора Института за низијско шумарство
и животну средину у Новом Саду, као представник оснивача, на
лични захтев.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-635/2021
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

20. октобар 2021.

- председник:
- Оливер Филиповић, представник оснивача;
- чланови:
1. Младен Митровић, представник оснивача;
2. Данило Ћирић, представник оснивача;
3. др Валентин Ардељан, представник запослених;
4. др Бранислав Гајић, представник запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Игор Мировић

127 Број: 022-82/2021-65
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

1456.
На основу члана 60. став 1. и 2. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС“, број 49/2019) и чл. 32. став 1. тачка
12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АП Војводине“, број: 37/2014) као и члана
12. став 1. и 2. Одлуке о оснивању Истраживачко-развојног института за низијско шумарство и животну средину („Слжбени
лист АП Војводине“, бр. 16/2006 и 1/2011), Покрајинска влада, на
седници одржаној 20. октобра 2021. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Игор Мировић

1458.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32.
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. октобра 2021. године,
донела је

20. октобар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊЕ

Број 44 - Страна 2003

о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. октобра 2021. године,
донела је

I

РЕШЕЊЕ

У Управни одбор Дома здравља „Алибунар″ Алибунар, именују се:
- председница:
- Ирина Скумпија, дипломирани менаџер, представница
оснивача;
- чланови:
1. Милан Орлић, специјалиста струковни економиста,
представник оснивача;
2. Др Миленко Ратковић, доктор медицине, спец. педијатрије, представник запослених.
Председница и чланови Управног одбора Дома здравља „Алибунар″ Алибунар, именују се на период од четири године.
II

I
У Надзорни одбор Дома здравља „Алибунар″ Алибунар, именују се:
- председник:
- Дариан Тапалага, дипломирани економиста, представник оснивача;
- чланови:
1. Предраг Ковачев, дипломирани правник, представник
оснивача;
2. Др Даниела Домнита Марина, докторка медицине,
специјалиста клиничке биохемије, представница запослених.

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

Председник и чланови Надзорног одбора Дома здравља „Алибунар″ Алибунар, именују се на период од четири године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

II

127 Број: 022-82/2021-66
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Игор Мировић

1459.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9.
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 20. октобра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
У Надзорном одбору Дома здравља „Алибунар″ Алибунар, разрешавају се дужности:
- председник:
- Космин Дулуж, представник оснивача;
- чланови:
1. Драган Ратковић, представник оснивача;
2. Светлана Бокун, представница запослених.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-82/2021-68
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Игор Мировић

1461.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 4. тачка 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32.
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. октобра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Др Неда Дурмановић Шавија, докторка медицине, разрешава се дужности председнице Управног одбора Завода за јавно
здравље Сремска Митровица, на коју је именована као представница оснивача, на лични захтев.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-67
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Игор Мировић

127 Број: 022-83/2021-78
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Игор Мировић

1460.

1462.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32.
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке

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,

Страна 2004 - Броj 44

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

20. октобар 2021.

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, 27/2021 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 20. октобра 2021. године, д о н о с и

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 20. октобра 2021. године, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео
10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00
Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 11
Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Програм 0608 Систем локалне самоуправе 1007 Администрација и управљање 110 Извршни
и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања
буџета, економска класификација 485 Накнада штете за повреде
или штету нанету стране од државних органа, 4851 Накнада штете
за повреде или штету нанету од стране државних органа, 1.000,00
динара (словима: jедна хиљада динара и 00/100) због непланираних средстава за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу
05 – Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Програм 0401 – Интегрално управљање водама, Програмска активност 1003 Уређење, коришћење и заштита
од вода, функционална класификација 421 Пољопривреда, извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно 4512 Капиталне субвенције
јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу
од 177.584.187,00 динара (словима: сто седамдесет седам милиона пет стотина осамдесет четири хиљаде сто осамдесет седам
динара и 00/100), а 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 1.000,00 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 отварање, односно повећање апропријације за Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу, по основу употребе средстава
текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским
класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се ДКМТ
(Непрофитно јавно друштво Дунав–Криш–Мориш–Тиса
д.о.о.) из Сегедина, ради плаћања неприхватљивих трошкова у оквиру пројекта „Colourcoop, Разнобојна сарадња”,
број: HUSRB/1601/31/0005, према извештају спољног ревизора
AESA Hungay LTD од 6. октобра 2021. године.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински
секретаријат за финансије.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се
за 177.584.187,00 динара, а периодично право потрошње – квота
– увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, по основу
употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења,
усмериће се Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине”, а за финансирање неодложних улагања за радове на
санацији хидромелиорационих објеката и реализацију других
неопходних процеса и активности у области управљања водама за 2021. годину.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Покрајински секретаријат за финансије.

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство 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”.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-9/2021-141
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 401-9/2021-142
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1463.

1464.

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,

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,

20. октобар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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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 20. октобра 2021. године, д о н о с и

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 Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 20. октобра 2021. године, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије,
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска
класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу,
јавно информисање и односе с верским заједницама, Програм
1204 Систем јавног информисања, Програмска активност 1005
Подршка јавном информисању националних мањина, функционална класификација 830 Услуге емитовања и штампања,
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета,
економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, износ од
13.500.000,00 динара (словима: тринаест милиона пет стотина
хиљада динара и 00/100), због недовољно планираних средстава
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 12 – Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту
животне средине, Програм 0404 Управљање заштитом животне
средине, Пројекат 4012 „Израда пројекта санације за објекте Богољвар и Водоторањ на Палићу”, функционална класификација
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту,
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета,
износ од 2.065.200,00 динара (словима: два милиона шездесет
пет хиљада две стотине динара и 00/100), на економској класификацији 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама, 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 13.500.000,00 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 утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се
за 2.065.200,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по
основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења,
усмериће се Д.о.о. за новинско-издавачку делатност „Magyar
Szó”, Lapkiado KFT, Нови Сад, а намењено је за финансирање редовног функционисања и издавања листова: „MAGYAR SZÓ”,
„JÓ PAJTÁS”, “KÉPES IFJÚSÁG” и „MÉZESKALÁCS”.

2. Одобрено повећање апропријација за Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду
према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се ДОО „Парк Палић” Палић, а намењено је за финансирање дијагностике стања и израде пројекта санације за
објекат Багољвар, Палић, у износу од 834.000,00 и за дијагностику стања и израду пројекта санације за објекат Водоторањ,
Палић, у износу од 1.231.200,00 динара.

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

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине 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.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине 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”.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-9/2021-143
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 401-9/2021-144
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1465.

1466.

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,

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,
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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, 27/2021 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 20. октобра 2021. године, д о н о с и

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 20. октобра 2021. године, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 10
‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи
приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства
резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 11 – Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу, Програм 0608 Систем локалне
самоуправе 1003 Подршка развоју локалне самоуправе, функционална класификација 180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти, извор финансирања 01 00 Општи приходи и
примања буџета, економска класификација 463 Трансфери осталим
нивоима власти, 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти,
износ од 1.350.000,00 динара (словима: један милион три стотине
педесет хиљада динара и 00/100), због непланираних средстава за
реализацију намене из тачке 2. овог решења.

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 05 Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, Програм 0401 – Интегрално управљање водама, Програмска активност 1001 Уређење и коришћење
вода, функционална класификација 421 Пољопривреда, извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ
од 14.520.000,00 динара (словима: четрнаест милиона пет стотина двадесет хиљада динара и 00/100), а због непланираних
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2.
овог решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се
за 1.350.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из
тачке 1. овог решења, усмериће се општини Нови Кнежевац, за
финансирање чишћења јавних површина у насељеним местима: Мајдан, Рабе, Банатско Аранђелово и Српски Крстур, а
због потребе чешћег скупљања смећа и одржавања хигијене у
овим местима због мигрантске кризе.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 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 самоуправу преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог
правног акта, уколико законом није другачије прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-9/2021-145
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се
за 14.520.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота,
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, по основу
употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења,
усмериће се општини Сечањ за отклањање недостатака на
објектима водоснабдевања у јавној својини на територији ове
општине, односно за израду пројектно-техничке документације са израдом и опремањем бунара у месту Неузина.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство 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: 401-9/2021-146
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1467.
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,

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1468.
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-

20. октобар 2021.
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ске 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 одржаноj 20. октобра 2021. године,
до н о с и

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 05 – Покрајинском секретаријату за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, Програм 0101 – Уређење и надзор
у области пољопривреде, Програмска активност 1001 Администрација, управљање и инспекцијски надзор, функционална
класификација 421 Пољопривреда, извор финансирања 01 00
Општи приходи и примања буџета, економска класификација 483
Новчане казне и пенали по решењу судова, односно 4831 Новчане
казне и пенали по решењу судова, у износу од 5.000.000,00 динара (словима: пет милиона динара и 00/100), а 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 5.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, по основу
употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења,
намењено је за измирење обавеза по основу новчаних казни и пенала по решењу судова.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Покрајински секретаријат за финансије.

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

127 Број: 401-9/2021-147
Нови Сад, 20. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1469.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) и на
основу Решења покрајинског секретара за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице број: 128377/2020-1 од 08.12.2020. године, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „ФРЕСКА“ д.о.о., Београд,
издавање и употребу рукописа превода уџбеника – ИСТОРИЈА
1, уџбеник са одабраним историјским изворима за први разред
гимназије, писан на словачком језику и писму аутора Немање
Вујића, 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: 128-61-276/2021-01
Дана: 20. 10. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

Страна 2008 - Броj 44
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20. октобар 2021.

OGLASNI DEO
1470.
На основу члана 4. Одлуке о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини
Војводини у 2021. години и Одлуке о изменама и допуни Одлуке о
поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност
полова за реализацију програма унапређења социјалне заштите
у Аутономној покрајини Војводини у 2021. години („Службени
лист АПВ”, бр. број 04/21 и 43/21), Решења о покретању поступка
јавног конкурса, број: 139-401-8510/2021-01 од 14.октобра 2021.
године, а у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени
лист АПВ”, бр. 66/2020, 27/2021- ребаланс и 38/2021 -ребаланс),
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и
равноправност полова расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ
МЕРА, АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2021. ГОДИНИ
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију
и равноправност полова ‒ у складу с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021.
годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
социјалну политику, демографију и равноправност полова за
2021. годину ‒ за реализацију Програма унапређења социјалне
заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2021. години доделиће укупно 150.400.000,00 динара.
Средства по овом јавном конкурсу додељиваће се по поступку
и критеријумима утврђеним Одлуком о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну
политику, демографију и равноправност полова за реализацију
Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2021. години и Одлуком о изменама и допуни
Одлуке о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и
равноправност полова за реализацију програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2021. години („Службени лист АПВ”, број 04/21 и 43/21).
Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним
могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021.
годину.
Корисници средстава додељених по овом јавном конкурсу
дужни су да програме, мере и активности реализују до 30. јуна
2022. године.
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију
и равноправност полова за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2021. години, по овом јавном конкурсу, доделиће укупно 60.400.000,00 динара за финансирање, односно суфинансирање програма, мера и
активности намењених за подизање квалитета и стандардизацију

услуга које се пружају корисницима услуга социјалне заштите:
деце и младих: без родитељског старања или у ризику од губитка
родитељског старања; са сметњама у развоју; у сукобу с родитељима, старатељом и заједницом; жртве злостављања и занемаривања, насиља и експлоатације и жртве трговине људима; одраслих и старијих чији су благостање, безбедност и продуктиван
живот у друштву угрожени ризицима услед старости, инвалидитета, болести, породичних и других животних околности.
ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Средства из члана 2. Одлуке о поступку и критеријумима за
доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини
Војводини у 2021. години и Одлуке о изменама и допуни Одлуке о
поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност
полова за реализацију програма унапређења социјалне заштите
у Аутономној покрајини Војводини у 2021. години („Службени
лист АПВ”, број 04/21 и 43/21),), у висини од 60.400.000,00 динара
могу се доделити установама социјалне заштите за смештај корисника на територији Аутономне покрајине Војводине, чији је
оснивач Аутономна покрајина Војводина, а намењена су за подизање квалитета и стандардизацију услуга које се пружају корисницима услуга социјалне заштите.
На конкурсу не могу учествовати индиректни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, чије је финансирање уређено
актима које доноси или на њих дају сагласност Скупштина Аутономне покрајине Војводине или Покрајинска влада и привредни
субјекти.”
Пријаве подносилаца којима су додељивана средства у претходна два спроведена јавна конкурса поменутог секретаријата,
а који нису у утврђеном року доставили извештај о наменском
утрошку средстава ‒ неће се разматрати.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА
Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку, искључиво на обрасцу пријаве који се може преузети на интернет
страници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова www.socijalnapolitika.
vojvodina.gov.rs и у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина број 16, III спрат, канцеларија 26 (број телефона:
021/487-4400).
Пријаве се подносе путем поште на адресу ‒ Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност
полова, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад или
лично на Писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови
Сад, с назнаком ‒ „За конкурс”.
Пријаве које нису поднете на утврђеном обрасцу и које нису
предмет јавног конкурса, као и неблаговремене и недопуштене
пријаве (пријаве од стране субјеката који нису предвиђени конкурсом), неће се разматрати.
Конкурсна документација се не враћа.

20. октобар 2021.
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РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС
Пријава на конкурс, са осталом потребном документацијом,
подноси се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
дневном листу „Курир“ и на интернет страници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност
полова, а најкасније до 23.октобра 2021. године.
ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА
Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи комисија коју образује покрајински секретар за социјалну политику,
демографију и равноправност полова.
Комисија процењује и вреднује доделом одговарајућег броја
бодова, према следећим критеријумима:
1. Према референцама делатности, односно послова и програма
за област у којој се они реализују (од 0 до 40 бодова):
- усклађеност пројектних садржаја с предметом јавног
конкурса и релевантност за област у којој се реализује
јавни конкурс (до 10 бодова);
- јасно формулисани и повезани циљеви, активности и
резултати пројекта и њихова усклађеност с временском динамиком предвиђеном за реализацију (до 10 бодова);
- број директних корисника пројекта и капацитети подносиоца пријаве за управљање пројектом (до 10 бодова);
- потенцијал одрживости и надградње пројекта (до 10 бодова).
2. Према циљевима који се постижу реализацијом пројектних
активности (од 0 до 30 бодова):
- допринос степену унапређивања стања у области социјалне заштите;
- допринос унапређивању квалитета услуга, заштите и
квалитета живота циљне групе.
3. Према економичности буџета, усклађености буџета с планираним активностима и постојању суфинансирања пројекта из
других извора (од 0 до 30 бодова):
- процена економичности буџета и усклађености буџета с
планираним активностима (до 10 бодова);
- висина тражених средстава за реализацију активности
(до 10 бодова);
- степен обезбеђености сопствених средстава или средстава из других извора (до 10 бодова).
Комисија сачињава листу вредновања и рангирања пријава на
јавни конкурс применом критеријума из члана 9. ове одлуке, у
року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за
подношење пријава.
Листа вредновања и рангирања пријава објављује се на интернет страници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и учесници јавног
конкурса имају право приговора, увида у поднете пријаве и
приложену документацију у року од три дана од дана њеног
објављивања.
О приговору учесника јавног конкурса одлуку доноси комисија
у року од 15 дана од дана његовог пријема.
Након одлучивања по поднетим приговорима, комисија сачињава предлог коначне листе вредновања и рангирања пријава
на јавни конкурс, која се објављује на интернет страници поменутог секретаријата и доставља покрајинском секретару ради одлучивања о додели и висини средстава.
О додели средстава и висини средстава, решењем које је
коначно, одлучује покрајински секретар за социјалну политику,
демографију и равноправност полова, у року од 30 дана од дана
објављивања предлога коначне листе вредновања и рангирања
пријава на јавни конкурс.

Број 44 - Страна 2009

Секретаријат и корисник средстава, закључују уговор којим
се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних
страна, а нарочито: предмет финансирања - пројекат, рок за реализацију уговора, износ средстава, обавезе у случају ненаменског
трошења средстава обезбеђених за реализацију пројекта, односно неизвршења уговорних обавеза и друго.
Решење о додели средстава објављује се на интернет страници
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију
и равноправност полова www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs
Додатне информације на број телефона 021/487-4400;
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
БРОЈ: 139-401-8511/2018-01-01
ДАТУМ: 15 10. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

1471.
На основу члана члана 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину („Сл.лист
АПВ“, број 66/20, 27/21-ребаланс и 38/21-ребаланс), члана 38. став
4. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/2009 и
99/2011 – др. закони и 44/2018 - др. закон), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018) и Правилникa о спровођењу
конкурса које расписује покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује
КОНКУРС
за доделу бесповратних финансијских средстава за
реализацију активности удружења грађана са територије АП
Војводине у чијем су делокругу пољопривредна активност и
рурални развој
1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Циљ конкурса јесте подршка раду удружења грађана са територије АПВ у чијем су делокругу пољопривредна активност и
рурални развој, осим удружења грађана која се баве сточарском
производњом.
Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за реализацију образовних активности у домену дигитализације
у пољопривреди (организација конференција на тему дигитализације у пољопривреди, организација семинара на тему
коришћења савремених система у пољопривреди, едукација
пољопривредника у примени савремених агродронова у
пољопривредној производњи).
Средства овог конкурса не могу се користити за финансирање
трошкова организовања и одржавања локално традиционалних
манифестација, као и изложби стоке.
Конкурс се објављује у „Службеном листу АПВ“, у дневном
листу „Дневник“, на званичном сајту Покрајинског секретаријата
и порталу е-Управе.
2. ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом
конкурсу је 10.000.000,00 динара.
Бесповратна средстава додељују се у износу до 100%.
Минималан износ бесповратних средстава износи 100.000,00
динара.

Страна 2010 - Броj 44
Максимални износ
1.500.000,00 динара.
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Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за плаћање:
1. Трошкова комуникација ( коришћења телефона и интернета).
2. Путних трошкова.
3. Трошкова ангажовања лица у предложеним активностима .
4. Трошкова ангажовања преводилаца.
5. Трошкова закупа сале.
6. Трошкова издавања , штампања и дистрибуције часописа.
7. Трошкова штампања рекламног материјала.
8. Трошкова одржавања ТВ емисија.
Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање средстава, неће се признавати активности реализованe пре 1. јануара
2021. године.
Крајњи рок за реализацију горе наведених активности је
31.03.2022. године, имајући у виду епидемиолошку ситуацију
у Републици Србији изазвану пандемијом вируса COVID-19
у моменту расписивања Конкурса и доношења Правилника,
те примени епидемиолошких мера и ограничења окупљања.
3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Право на коришћење средстава имају удружења грађана чије
је седиште на територији јединице локалне самоуправе из АП
Војводине у чијем су делокругу пољопривредна активност и
рурални развој, осим удружења грађана која се баве сточарском
производњом, а која су уписана у одговарајући регистар Агенције
за привредне регистре пре 01.01.2017. године.
Подносилац пријаве има право да на Конкурс поднесе само једну пријаву по више намена.
4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом
и печатом подносиоца пријаве;
2. читко попуњен образац – „Листа чланова удружења” са
обавезним потписом и печатом подносиоца пријаве;
3. фотокопија личне карте одговорног лица;
4. детаљан план активности удружења за 2021. годину са
временским оквиром ;
5. детаљан буџет плана активности удружења за 2021. годину;
6. изјаву подносиоца пријаве у ком Регистру и под којим
бројем је Удружење регистровано,
7. фотокопија потврде о пореском идентификационом
броју;
8. потврда банке о жиро рачуну удружења и фотокопија
картона депонованих потписа (за рачун банке);
9. уверење Пореске управе о томе да је подносилац пријаве измирио пореске и друге јавне дажбине закључно са
31.12.2020. године;
10. фотокопија Статута удружења грађана коју је оверила
Агенција за привредне регистре;
11. изјава подносиоца пријаве да по истом основу није остварио подстицај од другог даваоца средстава, односно
да иста намена средстава није предмет другог поступка
коришћења подстицаја;
12. изјава подносиоца пријаве о непостојању сукоба интереса
13. интерни акт о антикорупцијској политици
Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца
пријаве затражи додатну документацију.
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Подносилац пријаве на образцу изјаве треба да се изјасни о
томе да ли ће документацију под тачкама 7 и 9 прибавити сам
или је сагласан стим да је прибави Секретаријат, по службеној
дужности.
5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Конкурс је отворен до 22.10.2021. године.
6. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма у року који не може бити дужи од 60 дана од дана
истека рока за подношење пријава.
Листа вредновања и рангирања објављује се на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата и на порталу е-Управе.
Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Уредбом
о средствима за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма од јавног интереса која
реализују удружења („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018), а на основу
које је донет Правилник о додели бесповратних финансијских
средстава за реализацију активности удружења грађана са територије АПВ у чијем су делокругу пољопривредна активност
и рурални развој, који је објављен у „Службеном листу АПВ“,
на званичном сајту Покрајинског секретаријата и порталу е-Управе.
7. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
- средства за подршку удружењима грађана по овом конкурсу, додељују се бесповратно;
- средства опредељена за ову намену могу бити додељена за активности предвиђене за 2021.годину, с тим да се
рок за реализацију до 31.03.2022. године имајући у виду
епидемиолошку ситуацију у Републици Србији изазвану
пандемијом вируса COVID-19 у моменту расписивања
Конкурса, те примени епидемиолошких мера и ограничења окупљања;
- подносилац може поднети само једну пријаву по више
намена;
- средства намењена за трошкове горива настале
коршћењем сопственог возила или возила удружења
грађана ограничавају се до 10.000 динара (правдање
средстава је приложен путни налог и рачун за купљено
гориво) такође, трошкови дневница настали током путовања неће се признавати.
- рок за реализацију активности јесте 31.03.2022. године;
- корисник средстава је дужан да правда утрошак средства
достављањем финансијског извештаја ( оргинал фактура, оверен извода банке да су фактуре плаћене, оверен
извода банке да је дигнута готовина непосредно пред
плаћање рачуна, фискалних рачуна, оверених уговора,
уговора о радном ангажовању, и других конкретне доказе о наменском трошењу новца) и наративног извештаја
;
- пријаве удружења која су користила подстицајна средства овог Секретаријата или Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а нису оправдала наменско и законито коришћење тих средстава – неће се разматрати.
- плаћања путем компензације и цесије неће бити призната;
- Пријаве које су поднела лица која немају право да учествују на Конкурсу, које су поднете након истека рока који
је прописан Конкурсом, које су поднете за инвестиције
које нису предмет Конкурса неће се разматрати и биће
одбачене;
- бесповратна средства исплаћиваће се у складу с приливом средстава у буџет АП Војводине;
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9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Пријаве с траженом документацијом доставити ПОШТОМ НА
АДРЕСУ:
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду
и шумарство
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад с назнаком
„ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ
ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У ЧИЈЕМ СУ ДЕЛОКРУГУ ПОЉОПРИВРЕДНА АКТИВНОСТ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ“ или можете доставити лично
на писарници покрајинских органа Управе у згради Покрајинске
владе АП Војводине, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
10. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
- Додатне информације можете добити путем телефона:
021/487- 46-01 од 10 до 14 часова.
11. ИНФОРМАЦИЈЕ О МОГУЋНОСТИ ПРЕУЗИМАЊА
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ
Текст конкурса, образац пријаве, образац листе чланова удружења, образац изјаве и Правилник се могу се преузети са (www.
psp.vojvodina.gov.rs).
НАПОМЕНА: Све одредбе Уредбе о средствима за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, а које нису
предвиђене конкурсом, примењиваће се у овом Јавном конкурсу.

1472.
На основу члaна 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14‒
испр., 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), Покрајински секретаријат за
привреду и туризам, oбјављује
ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ
СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У
ТУРИЗМУ АПВ У 2021. ГОДИНИ-НАБАВКА МАШИНА И
ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА
У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ
ОБЈЕКАТА
Члан 1.
У Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката у туризму АПВ у 2021.
години- набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација
у промоцији и пословању угоститељских објеката број: 144-401-194II/2021-04, објављеним на сајту Секретаријата, дневном листу „Дневник“ 16.09.2021. године и „Службеном листу АПВ“ број 39/2021,
тачка 4. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНОС СРЕДСТАВА
ПРЕМА НАМЕНИ, речи „Секретаријат додељује средства у укупном
износу од 20.000.000,00 динара“, мењају се и гласе: „Секретаријат
додељује средства у укупном износу од 38.563.371,00 динара“.
Члан 2.
У осталом делу Јавни конкурс остаје непромењен.
ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ
Број:144-401-194-II/2021
Датум:19.10.2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Ненад Иванишевић
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1473.
ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
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
Члан 1.
У Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава удружењима грађана и другим непрофитним организацијама са
територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање
пројеката од заначаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2021.години-манифестације број:
144-401-196-II/2021-04, објављеним на сајту Секретаријата, дневном листу „Дневник“ 16.09.2021. године и „Службеном листу
АПВ“ број 39/2021, тачка 4. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА
И ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕМА НАМЕНИ, речи „Секретаријат
додељује средства у укупном износу од 44.000.000,00 динара,
мењају се и гласе: „Секретаријат додељује средства у укупном
износу од 46.000.000.00 динара“.
Члан 2.
У осталом делу Јавни конкурс остаје непромењен.

1474.
На основу Програма рада и Финансијског плана за 2021. годину
Канцеларије за инклузију Рома и члана 2. Правилника о додели
студентских стипендија за школску 2021/2022 годину („Службени лист АП Војводине“, бр. 42/21 од 6.10.2021. године) Канцеларија за инклузију Рома, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
У ШКОЛСКОЈ 2021/2022 ГОДИНИ
СТУДЕНТИМА ПРИПАДНИЦИМА РОМСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ КОЈИ СУ УПИСАНИ НА
ВИСОКУ ШКОЛУ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА „МИХАИЛО ПАЛОВ“ У
ВРШЦУ
- НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ : СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА,
КОЈИ ПОХАЂАЈУ НАСТАВУ НА РОМСКОМ ЈЕЗИКУ
- НА МАСТЕР СТРУКОВНE СТУДИЈE
Укупна средства која Канцеларија додељује по овом Конкурсу износе 1.200.000,00 динара. Средства за исплату стипендија
у 2021. години обезбеђена су Финансијским планом Канцеларије за 2021. годину на позицији студентске стипендије, док
ће средства за исплату стипендија у 2022. години Канцеларија обезбедити у складу са приливом средстава из буџета АП
Војводине.
Циљеви финансирања:
1. Унапређења образовне структуре Рома и Ромкиња у АП
Војводини кроз подршку студентима и студенткињама,
припадницима ромске националне заједнице.
2. Унапређење положаја Рома у области образовања кроз
институционално очување и неговање језика, културе,
традиције и историје припадника ромске националне
заједнице.
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УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
Право учешћа на Конкурсу имају студенти припадници ромске националне мањине уписани на Високу школу струковних
студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу (у
даљем тексту: Висока школа) и то на:
- основне струковне студије: студијски програм: Васпитач деце предшколског узраста, који похађају наставу на
ромском језику;
- на мастер струковне студије.
Студент прве године основних струковних студија остварује
право на стипендију у оквиру овог Конкурса у школској 2021/2022
години уколико благовремено поднесе све Конкурсом прописане
образце по процедури предвиђеној овим Конкурсом под условом:
- да је у школској 2021/2022 године уписан први пут на
прву годину студија, студијски програм васпитач деце
предшколског узраста и да похађа наставу на ромском
језику у статусу студента који се финансира из буџета
- да је припадник ромске националне мањине
- да има пребивалиште на територији Републике Србије
У школској 2021/2022 укупан број расположивих стипендија је
10 на десетомесечном нивоу. Висина стипендије је 6.000,00 динара.
Студент друге и треће године основних струковних студија остварују право на стипендију у оквиру овог Конкурса у школској 2021/2022
години уколико благовремено поднесе све Конкурсом прописане образце по процедури предвиђеној овим Конкурсом уз следеће услове:
- да је у школској 2021/2022 године уписан први пут на
годину студија, студијски програм васпитач деце предшколског узраста и да похађа наставу на ромском језику у
статусу студента који се финансира из буџета
- да током студија није обновио ни једну годину студија
- да је припадник ромске националне мањине
- да има пребивалиште на територији Републике Србије
У школској 2021/2022 укупан број расположивих стипендија је
6 на десетомесечном нивоу. Висина стипендије је 6.000,00 динара.
Студент мастер струковних студија остварује право на стипендију у оквиру овог Конкурса у школској 2021/2022 години
уколико благовремено поднесе све Конкурсом прописане образце по процедури предвиђеној овим Конкурсом уз следеће услове:
- да је дипломирао на Високој школи струковних студија
за образовање васпитача „Mихаило Палов“ у Вршцу,
студијски програм васпитач деце предшколског узраста
и да је похађао наставу на ромском језику
- да је у школској 2021/2022 године уписан први пут на
мастер струковне студије на прву односно другу годину
- да је припадник ромске националне мањине
- да има пребивалиште на територији Републике Србије
- да је завршио специјалистичке струковне студије на Високој школи струковних студија за обрзовање „Mихаило
Палов“ у Вршцу (за студенте који су завршили и специјалистичке струковне студије)
У школској 2021/2022 обезбеђена су средства за 4 стипендије
на десетомесечном нивоу 2 за студенте прве и 2 за студенте друге
године мастер струковних студија.
Висина стипендије је 6.000,00 динара.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА
КАНДИДАТА
Редослед кандидата утврђује се на основу постигнутог успеха
током сутудија осим за студенте прве године, за које је Канцеларија обезбедила стипендије за све студенте уписане на буџет
(10 стипендија) а рангирање ће се извршити према редоследу достављања пријава на Конкурс.
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Изузетно, уколико су на другу годину мастер струковних студија уписани и студенти са претходно завршеним специјалистичким струковним студијама, рангирање кандидата ће се вршити
према успеху постигнутом на основним студијама.
Рангирање судената вршиће се по годинама студија.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС
Пријаве на Јавни конкурс са осталом потребном документацијом подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“ и на интернет
страници Канцеларије www.inkluzijaromavojvodina.rs
Јавни конкурс објавиће се и на интернет страници Канцеларије.
ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА
Јавни Конкурс спроводи Конкурсна комисија, коју именује директор Канцеларије.
По истеку рока, Конкурсна комисија на основу извршеног рангирања сачињава предлог ранг листе најкасније у року од 3 дана
од истека рока за подношење пријава и исту објављује на интернет страници Канцеларије www.inkluzijaromavojvodina.rs
Примерак предлога ранг листе се доставља и Викокој школи.
Студент има право приговора на ранг листу из претходног става у року од 8 дана од дана објављивања на интернет страници.
Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити
достављена одговарајућа документација.
Комисија разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу
која се објављује на интернет страници Канцеларије.
Одлуку о додели стипендија доноси директор и иста се
објављује на интернет страници на основу коначне ранг листе.
Одлука из претходног става је коначна.
Након Одлуке о додели стипендија Канцеларија ће позвати
студенте да потпишу Уговор и доставе фотокопију картице динарског текућег рачуна.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву на Конкурс студенти подносе и следећу документацију:
Студенти прве године основних струковних студија:
1. фотокопију личне карте односно испис очитане биометријске личне карте
2. потписану изјаву да је припадник ромске националне
мањине,
3. уверење Високе школе да је уписан у текућој школској
години први пут на прву годину студија студијски програм васпитач деце предшколског узраста и да похађа наставу на ромском језику, у статусу студента који се финансира из буџета,
Студенти II и III године основних струковних студија:
1. фотокопију личне карте односно испис очитане биометријске личне карте
2. потписану изјаву да је припадник ромске националне
мањине,
3. уверење Високе школе да је уписан у текућу школску годину, први пут, на одговарајућу годину студија, студијски
програм васпитач деце предшколског узраста и да похађа
наставу на ромском језику, у статусу студента који се финансира из буџета, са просечном оценом током студија,
4. уверење Високе школе да током студија студент није обнављао ни једну годину,
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Студенти прве године мастер струковних студија:
1. фотокопију личне карте односно испис очитане биометријске личне карте
2. потписану изјаву да је припадник ромске националне
мањине,
3. уверење Високе школе струковних студија „Михаило
Палов“ да је у текућој школској години уписан, први
пут, на прву годину мастер студија,
4. диплому о завршеној Високој школи струковних студија
за васпитаче или Уверење о дипломирању, уколико диплому није преузео,
Студенти II године мастер струковних студија:
1. фотокопију личне карте односно испис очитане биометријске личне карте
2. потписану изјаву да је припадник ромске националне
мањине,
3. уверење Високе школе струковних студија „Михаило
Палов“ да је у текућој школској години уписан, први
пут, на другу годину мастер студија,
4. диплому о завршеној Високој школи струковних студија
за васпитаче или Уверење о дипломирању, уколико диплому није преузео,
5. диплому о завршеним специјалистичким струковним
студијама на Високој школи струковних студија или Уверење о завршеним специјалистичким струковним студијама, уколико диплому није преузео (за студенте са завршеним специјалистичким струковним студијама)
6. уверење Високе школе струковних студија „Михаило
Палов“ о успеху постихнутом током прве године мастер
струковних студија- просечној оцени (за студенте који су
похађали мастер струковне студије)
ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Пријаве на конкурс подноси се у једном примерку, искључиво
на образцу пријаве који се може преузети са интернет странице
www.inkluzijaromavojvodina.rs односно у просторијама Канцеларије Булевар Михајла Пупина 25, канцеларија бр. 9, приземље.
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Образац Изјаве о припадности ромској националној мањини
преузима се са интернет странице Канцеларије.
Пријаве на конкурс са припадајућом документацијом, се подносе путем поште или лично на адресу Канцеларија за инклузију
Рома, Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад, са назнаком
за Конкурс за доделу студентских стипендија.
Неблаговремене, непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу, пријаве
које нису поднете од стране овлашћених лица и пријаве које нису
предмет конкурса неће се разматрати.
ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СТИПЕНДИЈЕ
- да редовно похађа наставу и извршава све предиспитне
обавезе
- да по извршеној овери зимског, односно летњег семестра
текуће школске године достави Канцеларији фотокопију
индекса о извршеној овери
- да благовремено обавести Канцеларију о свакој промени
насталој након закључења уговора о стипендирању
Рок за подношење конкурсне документације је 4.11.2021. године.
Информације у вези са конкурсом могу се добити у Канцеларији за инклузиј Рома на телефон 021/4881-723
Број:414 /21
Датум: 15.10.2021.

В.Д ДИРЕКТОРКЕ
Љиљана Михајловић

Страна 2014 - Броj 44

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

20. октобар 2021.

20. октобар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 44 - Страна 2015

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ОПШТИ ДЕО

Предмет

Страна

1445. Одлука о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1438. Одлука о промени назива Клиничког центра Војводине
1439. Одлука о изменама Одлуке о образовању Буџетског
фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине
1440. Одлука о изменама Одлуке о образовању Буџетског
фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине
1441. Одлука о изменама Одлуке о образовању Буџетског
фонда за воде Аутономне покрајине Војводине
1442. Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за
председавање Аутономне покрајине Војводине Радном заједницом подунавских регија 2021-2022. године
1443. Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за
отуђење грађевинског земљишта из јавне својине Аутономне покрајине Војводине
1444. Одлука о покретању поступка за избор директора
Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“,
Нови Сад, путем јавног конкурса

Редни број

1993
1993
1993
1994

1994
1994
1995

1996

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
1446. Правилник о додели бесповратних финансијских
средстава за реализацију активности удружења грађана са територије АП Војводине у чијем су делокругу
пољоприврена активност и рурални развој;

1997

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1447. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Архива Војводине у Новом
Саду
1448. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Војвођанског симфонијског оркестра за 2021. годину

2000
2000

Страна 2016 - Броj 44

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

20. октобар 2021.

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

1449. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра
за 2021. годину
1450. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Фонда за избегла, расељена лица
и за сарадњу са Србима у региону за 2021. годину
1451. Решење о давању сагласности на Измену и допуну
Програма рада Фонда за избегла, расељена лица и за
сарадњу са Србима у региону за 2021. годину
1452. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
1453. Решење о разрешењу члана Скупштине друштва са
ограниченом одговорношћу „Научно-технолошки
парк Нови Сад“
1454. Решење о именовању члана Скупштине друштва са
ограниченом одговорношћу „Научно-технолошки
парк Нови Сад“
1455. Решење о разрешењу председника Управног одбора
Института за низијско шумарство и животну средину
у Новом Саду
1456. Решење о именовању председника Управног одбора
Института за низијско шумарство и животну средину
у Новом Саду
1457. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Алибунар“ Алибунар
1458. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Алибунар“ Алибунар
1459. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Алибунар“ Алибунар
1460. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Алибунар“ Алибунар
1461. Решење о разрешењу председника Управног одбора
Завода за јавно здравље Сремска Митровица
1462. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-141
1463. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-142
1464. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-143
1465. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-144
1466. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-145
1467. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-146
1468. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-147

2000

Редни број

Предмет

Страна

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

2001

1469. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Историја 1, за први разред
гимназије, писан на словачком језику и писму;

2001

ОГЛАСНИ ДЕО

2001

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА

2001
2001
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006

1470. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2021. години;

2007

2008

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
1471. Конкурс за доделу бесповратних финансијских средстава за реализацију активности удружења грађана
са територије АП Војводине у чијем делокругу су
пољоприврена активност и рурални развој;

2009

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ
1472. Измена Јавног конкурса за доделу бесповратних
средстава привредним субјектима за суфинансирање
пројеката у туризму АПВ у 2021. години-набавка машина и опрема и увођење технолошких иновација у
промоцији и пословању угоститељских објеката;
1473. Измена Јавног конкурса 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
Војвоидне у 2021. години--манифестације;

2011

2011

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА
1474. Јавни конкурс за доделу студентских стипендија у
школској 2021/2022. години;

2006

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ Д.o.o. Мађар Со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр. 1,
Текст огласа, са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Д.о.о. Мађар Со Кфт, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021 487 44 27
Штампа: Д.о.о. Мађар Со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад. Телефони; редакција 064 805 5142,
Служба претплате: 021 557 304, Огласно оделење: 021 457 633, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs
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