
1.

На основи члена 12. пасус 1. Покраїнскей уредби о фаховим 
усовершованю и оспособйованю службенїкох у покраїнских 
орґанох управи и фахових службох Покраїнскей влади («Служ-
бени новини АПВ», число 12/19 и 53/22) и члена 35. и 36. пасус 2. 
Покраїнскей скупштинскей одлуки о Покраїнскей влади («Служ-
бени новини АПВ», число 37714),

Покраїнска влада, на схадзки хтора отримана 11. януара 2023. 
року, п р и н є с л а

ОДЛУКУ

Члeн 1.

Утвердзує ше Общу програму оспособйованя за 2023. рок, хто-
ра часц тей одлуки.

Члeн 2.

Утвердзує ше Програму оспособйованя руководительох за 
2023. рок, хтора состойна часц тей одлуки.

Члeн 3.

Тота одлука ступа на моц осми дзень по обявйованю у «Служ-
бених новинох Автономней покраїни Войводини». 
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1.  ОБЛАСЦ ФАХОВОГО УСОВЕРШОВАНЯ: ОСОБНИ РОЗВОЙ

Назва програми 
оспособйованя 1.1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Компетенция справованя: Управянє з информациями

Окремна функционална компетенция за обласц роботи одношеня з явносцу

Циль програми Обезпечиц нащивительом увид до того цо ше трима за добру презентацию и хтори то єй нєприятелє. 
Оспособиц их же би успишно тримали презентацию на професионални и модерни способ

Опис програми и тематичних 
цалосцох

Структура презентациї; Елементи и алатки презентациї; Контрола гласа; Контрола цела; Процес 
пририхтованя презентациї (технїка 5П); Тактики и методолоґия добрей презентациї; Управянє з 
трему; Технїки за триманє презентациї; Интерактивне одношенє з публику; Тайни вершинских 
презентерох

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна Шицки службенїки

Назва програми 
оспособйованя 1.2. ТЕХНЇКИ ЗА РОСНУЦЕ ПРОДУКТИВНОСЦИ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Компетенция справованя: Управянє зоз задатками и витворйованє резултатох

Циль програми Унапредзенє знаня и схопносцох руководительох за ефикаснєйше планованє часу и орґанизованє 
роботи

Опис програми и тематичних 
цалосцох

Управянє зоз часом – поняце, стили и модели; Повязаносц управяня зоз часом з посцигованьом 
успиху; Лїстина дньових активносцох; Поставянє цильох; Планованє часу у роботним штредку; 
Паретов принцип за звекшанє продуктивносци; Ефикасне управянє зоз приоритетами; Фокус 
питаньох за дефинованє приоритетох; Планованє и имплементация; Часово блоки; Идентификация 
и елиминация трошачох часу; Ришованє дїловних кризох; Делеґованє – хасновитосц и значенє 
делеґованих роботних задаткох; Стратеґиї и технїки управяня зоз часом

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна Шицки службенїки
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Назва програми 
оспособйованя 1.3. УПРАВЯНЄ З ПРЕМЕНКАМИ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Компетенция справованя: Ориєнтация ґу ученю и пременком

Циль програми
Моцнєнє капацитетох нащивительох за применьованє розличних приступох управяня зоз пременками 
у роботним окруженю прейґ ученя и за применьованє здобутих схопносцох у зменшаню одупераня 
ґу пременком

Опис програми и тематичних 
цалосцох

Прeменка, функциї пременки и значносц за розвой орґанизациї; Типолоґия пременкох – файти и 
характеристики пременкох; Потреба за пременку и способи реаґованя на пременки; Ученє и пременки 
у дїловним окруженю; Знанє и конкурентносц у сучасним швеце; Одуперанє ґу пременком; Модел 
управяня з пременку; Елементи плана управяня з пременку; Аґенти пременки – особа або тим хтори 
управяю з процесом пременки; Креированє процесу пременки – рамик за управянє зоз пременками

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна Шицки службенїки

2. ОБЛАСЦ ФАХОВОГО УСОВЕРШОВАНЯ: ДОБРА УПРАВА

Назва програми 
оспособйованя 2.1. ЕЛЕКТРОНСКЕ КАНЦЕЛАРИЙНЕ ДЇЛОВАНЄ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Обща функционална компетенция: Орґанизация и робота орґанох автономней покраїни, односно 
локалней самоуправи у Републики Сербиї

Окремна функционална компетенция за обласц роботи административни роботи

Циль програми Моцнєнє капацитетох службенїкох у обласци применьованя правилох и процедурох канцеларийного 
дїлованя

Опис програми и тематичних 
цалосцох

Поняце и значенє канцеларийного дїлованя; Основни поняца у канцеларийним дїлованю; Софтверске 
ришенє за окончованє роботох канцеларийного дїлованя; Приманє, препатранє, розпоредзованє 
и евидентованє документох и диґитализованє документох; Состойни часци службеного акта; 
Хаснованє електронского подпису и печаца; Єдинствена евиденция о предметох; Ознаки за 
розводзенє актох; Провадзенє ефикасносци и ажурносци роботи орґану явней управи; Доручованє 
електронских документох и посиланє пошти; Архивованє предметох; Електронски документ 
(полноважносц, доказна моц, ориґинал, копия и оверйованє); Електронска идентификация (шеми 
електронскей идентификациї хтори ше хасную у одношеню з орґанами явней управи); Услуги од 
довирия; Хаснованє електронского подпису; Електронски печац

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна Шицки службенїки

Назва програми 
оспособйованя 2.2. ПРИМЕНЬОВАНЄ КОДЕКСУ СПРАВОВАНЯ СЛУЖБЕНЇКОХ И НАМЕСЦЕНЇКОХ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Компетенция справованя: Совисносц, пошвеценосц и интеґритет

Циль програми

Унапредзенє знаня и схопносцох службенїкох за активну учасц у применьованю Кодексу справованя 
службенїкох и намесценїкох у орґанох АПВ

Опис програми и тематичних 
цалосцох

Етика явней служби илустрована зоз стандардами и праксу Совиту Европи; Кодекс справованя 
службенїкох и намесценєнїкох у орґанох АПВ; Предмет и наменка применьованя кодексу за 
гражданох; Oсновни начала и правила кодексу; Притримованє одредбох кодексу, як и надпатрунок 
и провадзенє применьованя; Потенциялни ефекти применьованя кодексу

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна Шицки заняти
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3. ОБЛАСЦ ФАХОВОГО УСОВЕРШОВАНЯ: ЗАЩИТА ЛЮДСКИХ ПРАВОХ

Назва програми 
оспособйованя 3.1. ЗАЩИТА ЛЮДСКИХ ПРАВОХ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Обща функционална компетенция: Орґанизация и робота орґанох автономней покраїни, односно 
локалней самоуправи у РС

Циль програми
Унапредзенє знаня нащивительох о витворйованю и защити людских правох и шлєбодох, почитованю 
начала добрей управи як и о значносци интерних механїзмох контроли з аспекту людских правох и 
начала добрей управи

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Поняце Людски права: Прегляд медзинародного рамику у контексту медзинародних обовязкох 
нашей держави; Mеханїзем информованя контрактових целох УН за людски права и Совиту УН 
за людски права; Поняце, овласценя и обовязки Совиту за провадзенє применьованя препорукох 
механїзмох УН за людски права; Улога и значенє хаснованя препорукох механїзмох УН за людски 
права як оперативного алата у роботи и релевантней основи за креированє активносцох и документох 
у контексту унапредзеня и защити людских правох припаднїкох чувствительних дружтвених ґрупох; 
Уставни, законодавни и стратеґийни рамик у обласци людских правох; Начала добрей управи; 
Гражданє у окреме чувствительним положеню – одношенє орґану управи ґу гражданом у окреме 
чувствительним положеню; Специфични мири потримовки, помоци и защити гражданох у окреме 
чувствительним положеню; Поступок контроли законїтосци и правилносци роботи орґанох управи; 
Партиципация цивилного дружтва у промовованю и защити людских правох

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна Шицки службенїки

Назва програми 
оспособйованя 3.2. ПРАВА ПРИПАДНЇКОХ НАЦИОНАЛНИХ МЕНШИНОХ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Обща функционална компетенция: Орґанизация и робота орґанох автономней покраїни, односно 
локалней самоуправи у РС

Циль програми
Упознаванє нащивительох з правами припаднїкох националних меншинох хтори ґарантовани з 
позитивно правнима предписанями, як и улогу и обовязками покраїнских орґанох у витворйованю 
правох припаднїкох националних меншинох

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Прегляд институционалних и нормативних (уключуюци и стратеґийни документи) рамикох о правох 
припаднїкох националних меншинох; Прегляд медзинародного рамика (8 ключни медзинародни 
контракти у обласци людских правох, у хторих Република Сербия держава учашнїца у контракту) 
у контексту медзинародних обовязкох нашей держави; Упознаванє з механїзмом информованя 
контрактових целох УН-а за людски права и Совиту УН за людска права (технїка писаня прилогу за 
державни звит и реализация конкретних препорукох у звитодавним периодзе); Совит за провадзенє 
применьованя препорукох механїзмох УН за людски права (поняце, овласценя и обовязки); Улога 
и значенє хаснованя препорукох механїзмох УН за людски права як оперативного алата у роботи и 
релевантней основи за креированє активносцох и документох у контексту унапредзеня и защити людских 
правох припаднїкох чувствительних дружтвених ґрупох на локалу; Обласци (култура, информованє, 
образованє, службене хаснованє язика и писма) и способ и защита правох и шлєбодох националних 
меншинох; Улога єдинкох локалней самоуправи у защити правох националних меншинох; Значносц 
мултикултуралносци; Поняце и улога националних совитох националних меншинох, поступок вибора 
членох националних совитох и їх овласценя; Поступок упису до окремного виберанкового списку 
националней меншини; Стратеґийни документи за витворйованє правох припаднїкох националних 
меншинох; Совит за медзинационални одношеня (поняце, овласценя и обовязки)

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна Шицки службенїки

Назва програми 
оспособйованя 3.3. ЗАЩИТА ПРАВОХ ОСОБОХ З ИНВАЛИДИТЕТОМ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Обща функционална компетенция: Орґанизация и робота орґанох автономней покраїни, односно 
локалней самоуправи у РС

Циль програми
Упознаванє нащивительох зоз специфичносцами сензорних, моторичних и интелектуалних 
инвалидитетох, як и зоз примеранима и доцильнима способами за превозиходзенє препреченьох у 
комуникациї з особами з инвалидитетом пре защиту їх правох

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Медицинска и социялна дефиниция инвалидитету; Файти инвалидитету и їх специфичносци у контексту 
потребох за прилагодзованьом; Защита од дискриминациї особох з инвалидитетом у законодавстве 
Републики Сербиї; Преценьованє уплїву явних политикох на витворйованє правох особох з розличнима 
файтами инвалидитетох; Доступносц обєктох и поверхносцох явней наменки, информация и услуга 
за особи з моторичним и сензорним инвалидитетом; Доступносц информацийох и услугох за особи 
з интелектуалним инвалидитетом и менталнима завадзанями; Асертивна комуникация з особами з 
инвалидитетом; Особи з инвалидитетом у роботним окруженю
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Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна Шицки службенїки

Назва програми 
оспособйованя 3.4. ОСПОСОБЙОВАНЄ ОСОБОХ ХТОРИ ЗАДЛУЖЕНИ ЗА РОДОВУ РОВНОПРАВНОСЦ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи фахово-оперативни роботи

Циль програми Упознаванє з новосцами Закона о родовей ровноправносци и унапредзенє постояцих знаньох 
нащивительох з обласци родовей ровноправносци

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Медзинародни и национални нормативни и стратеґийни рамик за витворйованє родовей 
ровноправносци – предписаня, релевантни стратеґиї, ратификовани конвенциї; Основни поняца 
з обласци родовей ровноправносци, хтори облапени у Закону о родовей ровноправносци; Мири 
за витворйованє и унапредзованє родовей ровноправносци (общи и окремни мири); Обовязки 
покраїнских орґанох у одредзованю и запровадзованю общих и окремних мирох за витворйованє 
и унапредзованє родовей ровноправносци; Запровадзованє политикох и мирох за витворйованє и 
унапредзованє родовей ровноправносци з дїлокругу покраїнских орґанох у хторих заняти особи 
задлужени за родову ровноправносц; Мири за зоперанє родово заснованого насилства и других 
формох насилства и обовязки покраїнских орґанох у превенциї и зопераню истого; Провадзенє стану 
на основи евиденцийох о полней структури занятих и роботно анґажованих особох у покраїнских 
орґанох; Виробок звиту о утвердзеним стану у погладзе досцигнутого уровня витворйованя родовей 
ровноправносци у покраїнских орґанох и подношенє истогого ресорному Министерству; Хаснованє 
родовей анализи у роботи особох хтори задлужени за родову ровноправносц; Методи уключованя 
перспективи родовей ровноправносци до процесу планованя у покраїнских орґанох; Институционални 
механїзми и цела за запровадзованє политики родовей ровноправносци; Пририхтованє податкох, 
анализа и материяли потребни за роботу цела за родову ровноправносц на покраїнским уровню; Файти 
и змист под̓законских документох за применьованє Закона о родовей ровноправносци и обовязки 
особи задлуженей за родову ровноправносц; Виробок плану за управянє з ризиками од потупеня 
принципох родовей ровноправносци у покраїнских орґанох и информованє ресорного Министерства; 
Улога орґанох явней власци и роботодавцох, политичних странкох, синдикалних орґанизацийох и 
здруженьох у запровадзованю политики родовей ровноправносци

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна Шицки службенїки

Назва програми 
оспособйованя 3.5. ЗАЩИТА ПОДАТКОХ О ОСОБИ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи фахово-оперативни роботи

Циль програми
Моцнєнє капацитетох учашнїкох у применьованю Закона о защити податкох о особи и упознаванє 
з основами у обласци защити податкох о особи яки предписани з Общу уредбу о защити податкох 
(GDPR), як и з єй усоглашеносцу зоз Законом о защити податкох о особи 

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Предмет, применьованє и циль Закона о защити податкох о особи; Начала Закона о защити податкох 
о особи; Зберанє, обробок, анализа и чуванє податкох о особи у складзе зоз законску реґулативу; 
Права особох на хтори ше податки одноша; и Обовязки рукователя и обрабяча податкох о особи; 
Одредзованє, положенє и обовязки особи за защиту податкох о особи; Преношенє податкох о особи 
до другей держави и медзинародней орґанизациї; Надпатрунок над запровадзованьом Закона о защити 
податкох о особи и механїзми защити правох особох по Закону; Одношенє Закона о защити податкох о 
особи и других законох; Усоглашеносц Общей уредби о защити податкох о особи (GDPR) зоз Законом 
о защити податкох о особи; Крочаї за успишну и дїлотворну имплементацию Общей уредби о защити 
податкох (GDPR) 

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна

Службенїки хтори провадза обробок податкох о особи (ткв. овласцени особи за защиту податкох о 
особи), службенїки хтори водза бази податкох хтори облапяю податки о особи, односно службенїки 
хтори запровадзую практичне применьованє Закона о защити податкох о особи, як и службенїки хтори 
поступаю по вимаганю за шлєбодни приступ ґу информацийом од явней значносци

Назва програми 
оспособйованя 3.6. ВИТВОРЙОВАНЄ ПРАВОХ ДЗЕЦКА

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Обща функционална компетенция: Орґанизация и робота орґанох автономней покраїни, односно 
локалней самоуправи у РС

Циль програми
Оспособйованє нащивительох за унапредзенє витворйованя правох дзецка прейґ упознаваня з каталоґом 
правох дзецка, нормативним рамиком за витворйованє правох дзецка, улогу, одвичательносцами и 
можлївосцами покраїнских орґанох у запровадзованю и унапредзеню права дзецка
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Опис програми и 
тематичних цалосцох

Модул 1. Людски права и права дзецка як людски права

Конвенция о правох дзецка – значенє, структура и принципи Конценциї; Каталоґ правох дзецка; 
Нормативни рамик за реализацию правох дзецка; Плански рамик за реализацию правох дзецка; 
Компетенциї, одвичательносци и улога покраїнских орґанох у витворйованю и унапредзеню правох 
дзецка; Улога и важносц дружтвених актерох од значносци за унапредзенє правох дзецка у АПВ; 
Улога и значносц нєзависних целох за защиту правох дзецка

Модул 2. Общи мири применьованя Конвенциї о правох дзецка на локалним уровню

Управянє по мири дзецка – значенє, вимаганя и принципи; Приступ засновани на правох дзецка; 
Управянє по мири дзецка – крочаї, планованє, реализация и провадзенє; Найлєпши интерес дзецка

Модул 3. Права дзецка на защиту од шицких формох дискриминациї и принцип єднаких шансох

Права дзецка на защиту од шицких формох дискриминациї и принцип єднаких шансох (сензибилизация); 
Ризики з якима ше зочую дзеци з окреме чувствительних ґрупох и їх фамелиї и дзеци у окреме 
чувствительних ситуацийох, окремна потримовка и защита їх правох; Мапованє ресурсох у АПВ за 
унапредзенє права дзецка и форми потримовки у заєднїци дзецом у окреме чуствительних ситуацийох 
и з окреме чувствительних ґрупох

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна

Руководителє и заняти у чиєй компетенциї роботи социялней защити, здравственей защити и явного 
здравя, образованя, дружтвеного стараня о дзецох, стараня о фамелиї, култури, спорту, о младих, 
защиту животного штредку, информованя

4. ОБЛАСЦ ФАХОВОГО УСОВЕРШОВАНЯ: ДИҐИТАЛНА ПИСМЕНОСЦ

Назва програми оспособйованя 4.1. НАПРЕДНИ ОБРОБОК ТЕКСТУ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Обща функционална компетенция: Диґитална писменосц

Циль програми Оспособйованє нащивительох за хаснованє напредних технїкох у обробку текста

Опис програми и тематичних 
цалосцох

Ушорйованє тексту (применьованє ефектох на текст, скриванє и ориєнтация тексту, анимация тексту, 
WordArt); Зредзованє виривкох (циньованє и орубйованє пасусох, структурованє, креированє нових 
и применьованє постояцих стилох тексту и одламкох); Шаблони; Коментари; Таблїчка змисту, 
секциї, слупчки; Референцованє; Заглавє документу; Фусноти; Сиґурносц; Робота зоз обєктами у 
документу (таблїчки, формулари/форми, рисунки, наслови сликох и таблїчкох); Циркуларни писма; 
Макро розкази; Друкованє документу; Алтернативни апликациї

Цильна ґрупа хторей програма 
наменєна Шицки службенїки

5. ОБЛАСЦ ФАХОВОГО УСОВЕРШОВАНЯ: ДЇЛОВНА КОМУНИКАЦИЯ

Назва програми оспособйованя 5.1 СХОПНОСЦИ КОМУНИКАЦИЇ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Обща функционална компетенция: Дїловна комуникация

Циль програми Унапредзенє знаня и схопносцох службенїкох за витворйованє успишней комуникациї у роботним 
окруженю

Опис програми и тематичних 
цалосцох

Значносц и циль интерперсоналней комуникациї; Основни аспекти интерперсоналней комуникациї; 
Вербална и нєвербална комуникация; Дїловна комуникация у писаней и усней форми; Значносц 
и улога електронскей комуникациї у сучасним дїловним швеце; Телефонска комуникация; 
Предусловия за успишну комуникацию; Самодовириє у комуникациї; Асертивносц у комуникациї 
як и схопносц справованя; Антидискриминация у комуникациї; Перши упечаток; Технїка поставяня 
питаня; Активне слуханє – характеристики и применьованє; Ефективна и мотивацийна повратна 
информация; Хаснованє дружтвених мрежох за дїловни наменки
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Цильна ґрупа хторей програма 
наменєна Шицки службенїки

Назва програми оспособйованя 5.2. МОЦ ПОВРАТНЕЙ ИНФОРМАЦИЇ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Компетенция справованя: Управянє з людскима ресурсами 

Компетенция справованя: Вибудов и отримованє професионалних одношеньох

Циль програми Унапредзенє знаньох и схопносцох нащивительох за успишне даванє и приманє повратних 
информацийох

Опис програми и тематичних 
цалосцох

Дефиниция поняца «повратна информация»; Значенє повратней информациї у роботним окруженю; 
Вигодни момент за даванє повратней информациї; Модел конструктивного feedback – у (сендвич 
технїка) – информациї о тим цо добре, хтори то нєдостатки и як их превозисц; Гришки при даваню 
feedback – у; Потенциялни препреченя при даваню повратней информациї; Приманє повратней 
информациї (совити и хаснованє feedback)

Цильна ґрупа хторей програма 
наменєна Шицки службенїки

Назва програми оспособйованя 5.3. УПРАВЯНЄ З КОНФЛИКТОМ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Компетенция справованя: Вибудов и отримованє професионалних одношеньох

Циль програми Унапредзенє знаньох, схопносцох и становискох службенїкох за витворйованє успишней дїловней 
комуникациї з конфликтнима ситуациями у роботним штредку

Опис програми и тематичних 
цалосцох

История и дефиниция поняца «комуникация»; Значенє и наменка интерперсоналней комуникациї; 
Основни аспекти медзилюдскей комуникациї; Филтрованє информацийох з вонкашнього швета; 
Предусловия за успишну комуникацию; Вербална и нєвербална комуникация; Перши упечаток; 
Феноменолоґия конфликтох на роботи; Причини конфликтох; Файти конфликтох на роботи; 
Функциї конфликтох на роботи; Стили справованя у конфликту; Стили управяня з конфликтом; 
Технїка поставяня питаня; Активне слуханє; Асертивна комуникация; Медияция; Технїки за 
претворйованє конфликтних ситуацийох до прегваркох

Цильна ґрупа хторей програма 
наменєна Шицки службенїки

Назва програми оспособйованя 5.4. ЕЛЕКТРОНСКА ДЇЛОВНА КОМУНИКАЦИЯ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Обща функционална компетенция: Дїловна комуникация

Циль програми Унапредзенє знаня и схопносцох нащивительох о правилох, формох и способох хаснованя 
електронскей комуникациї у роботним окруженю

Опис програми и тематичних 
цалосцох

Значенє и улога електронскей комуникациї у сучасним дїловним швеце; Значносц розвою online 
компетенцийох; Хаснованє язика у електронскей комуникациї и розлики у одношеню на тип 
комуникацийного каналу; Хаснованє сликох у дїловней електронскей комуникациї; Правила 
за писанє порукох и приклади добрей и подлей пракси; Форма и змист дїловного e-mail писма; 
Хаснованє дружтвених мрежох за дїловни наменки (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Instagram); 
Ефикасне хаснованє телефона, додатних услугох (SMS, MMS) и апликацийох (Viber, WhatsApp); 
Водзенє видео-конференцийох; Креированє Wikipedia; Як водзиц блоґ?; Хаснованє Newsletter або 
билтену; Безпечносни аспекти електронскей комуникациї

Цильна ґрупа хторей програма 
наменєна Шицки службенїки

6. ОБЛАСЦ ФАХОВОГО УСОВЕРШОВАНЯ: УПРАВЯНЄ З НОРМАТИВНИМ ПРОЦЕСОМ

Назва програми оспособйованя 6.1. ПРЕЦЕНЬОВАНЄ РИЗИКУ КОРУПЦИЇ У ПРЕДПИСАНЬОХ ЯК МЕХАНЇЗМУ ЗА 
ПРЕВЕНЦИЮ КОРУПЦИЇ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Компетенция справованя: Совисносц, пошвеценосц и интеґритет

Окремна функционална компетенция за обласц роботи нормативни роботи
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Циль програми Оспособйованє нащивительох за преценьованє ризику корупциї при пририхтованю нарису и 
предлогу предписаня

Опис програми и тематичних 
цалосцох

Одредзованє поняца ризику корупциї у предписаньох; Значенє и цилї преценьованя ризику корупциї 
у предписаньох за превенцию корупциї; Поровнуюца пракса; Подобносц з другима механїзмами и 
огранїченями; Нормативни рамик; Улога Аґенциї за зоперанє корупциї; Приклади ризику корупциї 
у предписаньох и провадзенє посцигнутих резултатох

Цильна ґрупа хторей програма 
наменєна Службенїки хтори участвую у виробку нарису и предлогу предписаня

7. ОБЛАСЦ ФАХОВОГО УСОВЕРШОВАНЯ: ПРЕВЕНЦИЯ КОРУПЦИЇ

Назва програми 
оспособйованя 7.1. ЕТИКА И ИНТЕҐРИТЕТ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Обща функционална компетенция: Орґанизация и робота державних орґанох Републики Сербиї

Компетенция справованя: Совисносц, пошвеценосц и интеґритет

Циль програми Упознаванє службенїкох з вредносцами и стандардами жаданого справованя и моцнєнє їх 
конпетенцийох за препознаванє и ришованє етичних виволанкох у роботним окруженю

Опис програми и тематичних 
цалосцох

Вредносци явней управи; Одношенє вредносци, морала и етики; Улога занятого у явней управи; 
Интеґритет и наставанє корупциї на особним уровню; Етични кодекс – чувар етики у роботним 
окруженю; Орґанизацийна култура – етична култура (модел лядового брегу); Явни и приватни 
интерес, зраженє интересу занятих; Ризични ситуациї за наставанє корупциї у роботним окруженю: 
окончованє додатних роботох, приманє дарункох, поступанє з информациями, заключованє 
контракту; Правила за управянє з ризичнима ситуациями; Етична дилема; Анализа етичней дилеми 
и приношенє одлукох; Хаснованє етичного кодексу при ришованю дилемох; Потеров модел 
ришованя етичних дилемох; Одвичательносц и одвичательне справованє у роботним окруженю; 
Класификованє одвичательного и нєодвичательного справованя – квадранти одвичательносци; 
Трансформация нєодвичательного до одвичательного справованя – драбинка одвичательносци; 
Промовованє етичного справованя и мотивованє поєдинцох же би поступали професионално 

Цильна ґрупа хторей програма 
наменєна Шицки службенїки

Назва програми 
оспособйованя

7.2. ЗОПЕРАНЄ ЗРАЖЕНЯ ИНТЕРЕСОХ, КОНТРОЛА МАЄТКУ ФУНКЦИОНЕРОХ И 
РЕҐИСТРИ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Компетенция справованя: Совисносц, пошвеценосц и интеґритет;

Окремна функционална компетенция за обласц роботи руководзеня

Циль програми Здобуванє знаня у вязи зоз зопераньом зраженя интересох и контролу маєтку функционерох

Опис програми и тематичних 
цалосцох

Поняце и файти зраженя интересох; Нєзлучуюцосц и кумулация функцийох; Обовязка приявйованя 
о постояню зраженя интересох; Забрана учленьованя до орґанох здруженьох; Преношенє 
управяцких правох под час окончованя явней функциї; Реґистри и евиденциї хтори водзи Аґенция; 
Преверйованє звиту о маєтку и приходох явних функционерох; Поступок утвердзованя потупеня 
одредбох Закона о зопераню корупциї; Улога цивилного дружтва у провадзеню зраженя интересох

Цильна ґрупа хторей програма 
наменєна

Службенїки на положеню и службенїки хтори спред орґану задлужени за поступанє у складзе зоз 
Законом о зопераню корупциї

Назва програми 
оспособйованя

7.3. ВИРОБОК, ЗАПРОВАДЗОВАНЄ И ПРОВАДЗЕНЄ ЗАПРОВАДЗОВАНЯ ПЛАНОХ 
ИНТЕҐРИТЕТУ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Компетенция справованя: Совисносц, пошвеценосц и интеґритет

Циль програми Оспособйованє нащивительох за виробок, запровадзованє и провадзенє запровадзованя планох 
интеґритету

Опис програми и тематичних 
цалосцох

План интеґритету поняце, значенє и наменка його виробку; Ризични обласци и процеси; Ризики од 
корупциї; Интензитет ризику од корупциї; Способ дефинованя превентивних мирох за зоперанє 
ризику од корупциї (як одредзиц адекватну миру за зоперанє препознатих ризикох, одредзованє 
терминох и одвичательних особох за їх запровадзованє); Виробок плану интеґритету; Запровадзованє 
плану интеґритету (начин запровадзованя превентивних мирох); Провадзенє запровадзованє плану 
интеґритета (задатки особи одвичательней за запровадзенє плану интеґритету)
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Цильна ґрупа хторей програма 
наменєна Службенїки хтори уключени до процесу виробку и реализациї плану интеґритету

Назва програми 
оспособйованя 7.4. ЗАЩИТА АЛАРМОВАЧОХ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи фахово-оперативни роботи

Циль програми Упознаванє службенїкох з особами хтори согласно Закону о защити алармовачох маю защиту як 
алармоваче и други права яки маю зоз Закона о защити алармовачох

Опис програми и тематичних 
цалосцох

Уводна часц – смисел аламованя и циль защити алармовачох; Правни рамик у обласци аламованя 
защити алармовача (медзинародни стандарди и национални правни рамик); Основни поняца зоз 
Закону о защити алармовача; Файти алармованя и змист информациї; Способ и поступок алармованя; 
Алармованє кед у информациї облапени тайни податки; Форми защити алармовача, односно особох 
хтори уживателє защити як алармоваче и защити идентитету алармовачох; Обовязки роботодавца 
предписани зоз Законом и под̓законскима актами и каребна одвичательносц; Улога и поступанє 
овласценей особи за приманє приявох о алармованю и способ поступаня; Судска защита алармовача 
– приклади з пракси

Цильна ґрупа хторей програма 
наменєна Шицки службенїки 

Назва програми 
оспособйованя 7.5. ПРАВО НА ПРИСТУП ҐУ ИНФОРМАЦИЙОМ ОД ЯВНЕЙ ЗНАЧНОСЦИ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи фахово-оперативни роботи

Циль програми Здобуванє знаня службенїкох у вязи зоз потребнима мирами пре творенє одвитуюцих условийох за 
витворйованє права на шлєбодни приступ ґу информацийом од явней значносци

Опис програми и тематичних 
цалосцох

Историят и жридла права з хторима реґулована обласц приступу ґу информацийом од явней значносци; 
Поняце информациї од явней значносци и поняце орґану явней власци; Проактивне обявйованє 
информацийох и други мири, односно обовязки орґанох власци на унапредзеню отвореносци и 
одвичательносци роботи; Поступок витворйованя правох на приступ ґу информацийом од орґанох 
явней власци; Поступанє орґанох явней власци на основи приятей одлуки/акту Поверенїкох; Судска 
защита права на приступ ґу информацийом; Єдинствена информацийна система информаторох о 
роботи; Рочни звит о роботох орґанох, яки подняти з цильом применьованя закону; Условия за 
огранїчованє и виключованє права на приступ ґу информацийом од явней значносци («тродїлни 
тест» – тест явного интересу); Одношенє права на шлєбодни приступ ґу информацийом и правом на 
защиту податкох о особох; Потупова одвичательносц 

Цильна ґрупа хторей програма 
наменєна

Шицки службенїки, а першенствено овласцени особи за ришованє по вимаганьох на шлєбодни 
приступ ґу информацийом од явней значносци 

8. ОБЛАСЦ ФАХОВОГО УСОВЕРШОВАНЯ: УПРАВНИ ПОСТУПОК

Назва програми оспособйованя 8.1. ОБЩИ УПРАВНИ ПОСТУПОК

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи фахово-оперативни роботи

Окремна функционална компетенция за обласц роботи инспекцийни роботи

Циль програми Унапредзенє знаня и схопносцох службенїкох за водзенє управного поступку и ришованє у управних 
стварох

Опис програми и тематичних 
цалосцох

Закон о общим управним поступку; Е-управа и утаргованє печаца; Поняце управного поступку; Уводни 
одредби и основни начала управного поступку; Хаснованє язика и писма у управним поступку – 
хаснованє язикох националних меншинох у управним поступку; Управне поступанє: поняце управней 
ствари; Поняце управного акта; Файти управного поступку; Странка у управним поступку; Особа з 
правним интересом же би участвовала у поступку и єй заступанє; Управни контракт; Ґарантни акт; 
Управни дїї; Даванє явних услугох; Єдинствене управне место; Контактованє одзелєньох и странкох; 
Информованє; Термини; Трошки поступку; Порушованє управного поступку и цек поступку по 
приношенє ришеня; Ришенє; Заключок; Жалба у управним поступку; Робота першоступньового и 
другоступньового орґану у поступку по жалби – приклади зоз пракси и обачени проблеми; Поняце 
и файти позарядових правних средствох у управним поступку; Антидискриминация у управним 
поступку; Oкончованє конєчних управних актох; Каребни одредби; Запровадзованє Закону и 
преходни и закончуюци одредби; Анализа и розпатранє прикладох управней пракси (по можлївосци, 
зоз хаснованьом прикладох и тестох зоз програми е-обуки за Закон о общим управним поступку)
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Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна

Шицки службенїки, при чим приоритет маю службенїки хтори розпоредзени на роботох водзеня 
управного поступку и одлучованя о управних стварох

Назва програми 
оспособйованя 8.2. ПРИМЕНЬОВАНЄ ЗУП У ПРАКСИ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи инспекцийни роботи

Окремна функционална компетенция за обласц роботи фахово-оперативни роботи

Циль програми Унапредзенє знаня и схопносцох службенїкох за водзенє управного поступку и ришованє у управних 
стварох

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Применьованє начала управного поступку у пракси – поступанє управних орґанох под лупу 
Управного суду, Верховного касацийного суду, Уставного суду и Европского суду за людски 
права; Значенє поняца управней ствари и управного акта зоз становиска практичного применьованя 
– спорни ситуациї зоз пракси; Управни контракт, ґарантни акт, управни дїї, даванє явних услугох 
– применьованє у домашнєй и реґионалней пракси; Комуникованє орґанох и странкох – искуства 
у применьованю нових формох комуникациї; Ришенє и заключенє – дилеми зоз потерашнього 
применьованя ЗУП; Жалба и поступанє першоступньового и другоступньового орґану по жалби – 
першенства и нєдостатки законскей реґулативи у пракси; Антидискриминация у запровадзованю 
управного поступку; Позарядово правни средства и вивершенє управних актох – потерашнї искуства

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна

Шицки службенїки, при чим приоритет маю службенїки хтори розпоредзени на роботох водзеня 
управного поступку и одлучованя о управних стварох

9. ОБЛАСЦ ФАХОВОГО УСОВЕРШОВАНЯ: ИНСПЕКЦИЙНИ НАДПАТРУНОК

Назва програми 
оспособйованя

9.1. СХОПНОСЦИ ЯКИ ПОТРЕБНИ ЗА ОКОНЧОВАНЄ ИНСПЕКЦИЙНОГО 
НАДПАТРУНКУ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи инспекцийни роботи

Циль програми Унапредзенє знаня и схопносцох службенїкох за окончованє инспекцийного надпатрунку

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Перши контакт инспекциї и надпатраного субєкту – значенє першого контакту, першей схадзки 
и раозгварки з одвичательнима, овласценима и другима особами надпатраюцого субєкту и 
ефективна комуникация у рамикох першого контакту. Технїки активного слуханя, сиґурносци до 
себе, професионалного и етичного (моралного) одношеня и справованя и тактичней комуникациї. 
Нєвербална комуникация – форми и значенє. Розуменє розличних психолоґийних типох особи. Як 
препознац и превозисц подозривосц, нєкооперативносц и нєтолеранцию, фалшиви викази, наводзенє 
на погришни заключки и други форми манипулациї, стереотипи, предросудки, предпрешвеченя и други 
завадзаня за ефективну комуникацию. Запровадзованє и будованє одношеня довирия. Комуникация у 
напартих и високо напартих ситуацийох и способи ришованя нєлагодних и конфликтних ситуацийох. 
Стрес и превозиходзенє стресу.

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна

Заняти хтори окончую роботи инспекцийного надпатрунку и хтори ше пририхтую за покладанє 
испиту за инспекторох

Назва програми 
оспособйованя 9.2. ИНСПЕКЦИЙНИ НАДПАТРУНОК

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи инспекцийни роботи

Циль програми Унапредзенє знаня и схопносцох службенїкох за окончованє инспекцийного надпатрунку
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Опис програми и 
тематичних цалосцох

Применьованє Закона о инспекцийним надпатрунку и одношенє ґу другим законом. Сотруднїцтво 
инспекциї з другима орґанами, маюцима явних овласценьох и правнима и физичнима особами. 
Файти и форми инспекцийного надпатрунку. Провадзенє стану у обласци инспекцийного 
надпатрунку. Преценьованє ризику. Планованє и план инспекцийного надпатрунку. Усоглашованє 
инспекцийного надпатрунку. Координация инспекцийного надпатрунку. Превентивне дїйствованє; 
Контролна лїстина. Налог за инспекцийни надпатрунок. Зберанє податкох од значносци за 
окончованє инспекцийного надпатрунку над одредзеним субєктом надпатрунку, информованє о 
предстояцим инспекцийним надпатрунку и час инспекцийного надпатрунку. Порушованє поступку 
и час окончованя инспекцийного надпатрунку. Права и длужносци надпатраного субєкта и трецих 
особох. Овласценя инспектора за утвердзованє фактох и поступанє инспекциї у поглядзе дїялносци 
або активносци надпатраного субєкту хтора у дїлокругу другей инспекциї. Прикрита куповина. 
Увидзованє у квартельним просторе

Дочасне одберанє предметох за обезпечованє доказох. Мири унапрямени ґу надпатраному субєкту 
– превентивни мири и мири за одстраньованє нєзаконїтосци. Мири унапрямени ґу надпатраному 
субєкту – окремни мири розказу, забрани и заплєньованя и мири за защиту правох трецих особох. Акт о 
применьованю предписаньох. Инспекцийни надпатрунок у нєпознатого субєкта и у случаю нєпознатей 
овласценей особи надпатраного субєкту. Инспекцийни надпатрунок над нєреґистрованим субєктом. 
Записнїк о инспекцийним надпатрунку и зауваги на записнїк. Ришенє, закончованє поступку без 
приношеня ришеня, жалба и управни спор. Вивершенє ришеня. Виновна приява, приява за привредне 
потупенє, вимаганє за порушованє потупового поступку, потупови налог и други дїї и мири на хтори 
инспектор овласцени. Евиденция о инспекцийним надпатрунку и реґистер податкох о инспекцийним 
надпатрунку. Рочни звит о роботи инспекциї и указателє дїлотворносци инспекцийного надпатрунку. 
Службена особа яка овласцена за окончованє инспекцийного надпатрунку (руководитель инспекциї, 
инспектор, даванє овласценя службенїку хтори нє инспектор и зверйованє фахових роботох другей 
особи хтора нє инспектор, фахове усовершованє и службена леґитимация). Одвичательносц и 
самостойносц у роботи службених особох, фахове усовршованє, притужби на роботу службених 
особох, окремни случаї одвичательносци службених особох, нукашня контрола. Инспекцийни 
надпатрунок хтори окончує управна инспекция. Потупеня надпатраного субєкту, нєреґистрованого 
субєкту и трецей особи. Потупеня руководителя инспекциї, инспектора и службенїка яки овласцени за 
окончованє инспекцийного надпатрунку и одвичательней особи у компетентним державним орґану, 
орґану автономней покраїни и єдинки локалней самоуправи и другого маюцого явних овласценьох.

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна

Заняти хтори окончую роботи инспекцийного надпатрунку и хтори ше пририхтую за покладанє 
испиту за инспекторох

Назва програми 
оспособйованя 9.3. ҐУ ЕФИКАСНЄЙШИМ ИНСПЕКЦИЙОМ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи инспекцийни роботи

Циль програми Унапредзенє знаня и схопносцох службенїкох за окончованє инспекцийного надпатрунку.

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Овласценя инспекторох (окремне овласценє шлєбодней оцени; самостойносц у роботи и терха 
доказованя потупеня и потуповей одвичательносци); Превентивне дїйствованє инспекциї з цильом 
витворйованя инспекцийного надпатрунку и зопераня наставаня нєзаконїтосци и чкоди по явни 
интерес; Нормативни рамик з домену електронского дїлованя и утаргованя печацу; Преценьованє 
ризику и зрозмирносц (приоритизация инспекцийного надпатрунку и вибор субєктох при хторих ше 
окончи инспекцийну контролу); Поступок инспекцийного надпатрунку як окремни управни поступок 
(заєднїцке и супсидиярне применьованє Закону о общим управним поступку и Закону о инспекцийним 
надпатрунку); Права и обовязки учашнїкох у инспекцийним надпатрунку (окончованє права и 
виполньованє обовязкох надпатраюцих субєктох и инспекторох у инспекцийним надпатрунку); 
Иницированє и порушованє потупового поступку (подношенє вимаганя за порушованє потупового 
поступку; Доказованє потупеня и потуповей одвичательносци (доказни дїї потупового поступку); 
Спорозуменє о припознаню потупеня з обласци инспекцийного надпатрунку (условия за заключованє 
спорозуменя о припознаню потупеня и критериюми и мерадла за утвердзованє потуповей санкциї).

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна Инспекторе и службенїки хтори овласцени за окончованє инспекцийного надпатрунку 
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Назва програми 
оспособйованя

9.4. ИНСПЕКЦИЙНИ НАДПАТРУНОК – СХОПНОСЦИ КОМУНИКАЦИЇ И 
ПРОФЕСИОНАЛНОГО СПРАВОВАНЯ ИНСПЕКТОРОХ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи инспекцийни роботи

Компетенция справованя: Совисносц, пошвеценосц и интеґритет

Циль програми Унапредзенє комуникацийних схопносцох яки нєобходни за успишне окончованє инспекцийного 
надпатрунку и здобуванє знаньох и увидох у вязи з етичним поступаньом при надпатрунку.

Опис програми и тематичних 
цалосцох

Характеристики вербалней и нєвербалней комуникациї; Активне слуханє; Витворйованє одношеня 
довирия з надпатраним субєктом и значносц першого контакту; Конструктивне ришованє конфликтох; 
Робота зоз «чежкима» клиєнтами; Предрозсудки и стереотипи и способи реаґованя; Превозиходзенє 
стресних ситуацийох; Тип справованя надпатраних субєктох; Бихейвиорални приступ инспекцийного 
надпатрунку; Анти-дискриминация у поступаню инспектора; Начала и правила професионалного и 
етичного справованя и стандарди интеґритету инспекторох у Кодексу справованя и етики инспекторох 
у Кодексу справованя и етики инспекторох.

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна Инспекторе и службенїки хтори овласцени за окончованє инспекцийного надпатрунку 

Назва програми 
оспособйованя 9.5. Е-ИНСПЕКТОР

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи инспекцийни роботи

Циль програми Овладованє зоз схопносцами роботи у информацийней системи е-Инспектор яки нєобходни за 
ефикасне планованє и запровадзованє надпатрунку над субєктами/обєктами надпатрунку.

Опис програми и тематичних 
цалосцох

Приява – евиденция новей прияви; Одлучованє по прияви; Креированє Плану надпатрунку – з 
постояцей прияви; Креированє налогу; Порушованє предмету; Предмет – креированє обвисценя; 
Робота зоз контролним лїстком; Креированє потвердзеня о дочасно однятих предметох; Креированє 
записнїку; Приманє вияшньованя надпатраного субєкту; Приношенє ришеня о одстраньованю 
нєправилносцох; Контролни инспекцийни надпатрунок; Порушованє вимаганя за потуповим 
поступком; Закончованє предмету.

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна Инспекторе и службенїки хтори овласцени за окончованє инспекцийного надпатрунку 

10. ОБЛАСЦ ФАХОВОГО УСОВЕРШОВАНЯ: ФИНАНСИЙНО-МАТЕРИЯЛНЕ ДЇЛОВАНЄ

Назва програми 
оспособйованя 10.1. ФИНАНСИЙНЕ УПРАВЯНЄ И КОНТРОЛА

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

окремна функционална компетенция за обласц роботи финансийно-материялни роботи

Циль програми
Унапрямованє нащивительох у поглядзе приступа ґу виробку и применьованю ФУК документациї 
(План активносцох за запровадзованє и розвой системи ФУК, Лїстини и Мапи дїловних процесох, 
Реґистру ризикох, Рочного звиту самопреценьованя о системи ФУК и Виява о интерних контролох)

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Интерна контрола у явним секторе – улоги и одвичательносци (управяцка одвичательносц; улога 
и одвичательносц и занятих при запровадзованю, применьованю и дальшим розвою системи ФУК, 
улога интерней ревизиї и ЦЯХ); Улога и наменка системи ФУК (основнеи дефинициї, улога и 
наменка ФУК, законски и под̓законски рамик за запровадзованє, розвой и провадзенє ФУК); Рамик 
за запровадзованє системи ФУК – COSO модел; Елементи системи ФУК: 1. Контролне окруженє. 
Управянє з ризиками 3. Контролни активносци 4. Информациї и комуникация 5. Надпатрунок 
(провадзенє) рамика; Орґанизацийне запровадзованє системи ФУК (одредзованє задлуженя и 
одвичательносцох – одредзованє руководителя яки задлужени за ФУК и руководзенє з Роботну 
ґрупу за ФУК, одредзованє членоох Роботней ґрупи за ФУК, одредзованє способу роботи роботней 
ґрупи, одредзованє других занятих за потримовку роботи Роботней ґрупи за ФУК); Хаснованє находу 
и препорука интерней ревизиї; Виробок «алатох» за систему ФУК – змист, координация виробку и 
значенє плану активносцох за запровадзованє и ажурованє системи ФУК, Лїстина и карти, дияґрам 
цеку дїловних процесох, поняце и значенє, стратеґия управяня з ризиками и функция реґистру ризикох; 
Самооценьованє – креированє Рочного звиту о системи ФУК и Вияви о интерних контролох и значенє 
за дальши розвой и унапредзенє системи ФУК; Основни характеристики квалитетних системох ФУК 
и значенє комуникациї и черанє информацийох 
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Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна

Члени Роботней ґрупи за запровадзованє финансийного управяня и контроли (ФУК), односно 
координаторе за ФУК, други заинтересовани руководителє и службенїки

Назва програми 
оспособйованя 10.2. БУДЖЕТНЕ РАХУНКОВОДСТВО И ДАВАНЄ ЗВИТОХ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи финансийно-материялни роботи

Циль програми Моцнєнє капацитетох занятих хтори ше занїмаю з буджетним рахунководством за евидентованє 
дїловних пременкох пре доставанє квалитетних и релевантних финансийних звитох

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Правна основа за буджетне рахунководство; Поняце и значенє буджетного рахунководства; 
Рахунководствени документ и облапянє дїловних пременкох; Составянє финансийних звитох

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна Заняти у рахуководительним секторе и орґанизацийней єдинки за финансиї

Назва програми 
оспособйованя 10.3. РОДОВЕ БУДЖЕТОВАНЄ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи финансийно-материялни роботи

Циль програми Оспособйованє нащивительох за квалитетне применьованє родового одвичательного буджетованя у 
шицких фазох буджетного циклусу

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Правни рамик за применьованє принципу родовей ровноправносци у пракси през процеси планованя 
и буджетованя; Родна анализа буджету; План поступного уводзея РОБ; Лоґика/способи/опциї за 
уродньованє; Применьованє принципу родовей ровноправносци у пракси през процеси планованя и 
буджетованя; Подношенє звиту о применьованю РОБ 

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна

Заняти у орґанизацийних єдинкох уключени до процесу виробку програмного буджету, програмних 
информацийох и виробку звиту о резултатох програмох, т.є. заняти и аналитичаре за виробок 
програмох, програмних активносцох и проєктох, як и заняти хтори робя на роботох за родову 
ровноправносц.

Назва програми 
оспособйованя 10.4. КАПИТАЛНЕ БУДЖЕТОВАНЄ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи финансийно-материялни роботи

Циль програми
Оспособйованє учашнїкох за всеоблапяюце планованє капиталних т.є. явних инвестицийох, на основи 
Уредби, почитуюци методолоґию програмного буджетованя и повязуюци капитални инвестициї з 
будицима планскима документами и секторскима политиками на основи Закона о планскей системи

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Капиталне буджетованє – поняце и наменка; Уредба о управяню з капиталнима проєктами; 
Применьованє Уредби и основни поняца; Облапенє и подзелєнє капиталних проєктох; Бази капиталних 
проєктох; Єдинка за управянє з капиталнима проєктами и Комисия за капитални инвестициї; 
Инвестицийна документация; Фази проєктного циклусу; Студия оправданосци/виводлївосци як 
жридло податкох; Национални/локални плански документи/стредньорочни план як жридло податкох; 
Планованє програми буджету – розпатранє идейох и уключованє капиталних проєктох до буджету; 
Процес консултацийох и уключованя заинтересованих бокох под час пририхтованя предлога 
финансийного плану, як и у орґанизованю явней розправи о инвестицийней часци Нарису одлуки о 
буджету АПВ

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна

Руководителє и заняти хтори окончую роботи плавнованя явних инвестицийох и роботи планованя 
т.є. виробку покраїнских стратеґийох и штредньорочних планох.
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11. ОБЛАСЦ ФАХОВОГО УСОВЕРШОВАНЯ: ЯВНИ НАБАВКИ

Назва програми 
оспособйованя 11.1. ЯВНИ НАБАВКИ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи явни набавки

Циль програми Розвиванє капацитетох службенїкох за ефикасне планованє и запровадзованє поступку явних набавкох

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Составянє конкурсней документациї у поступку явней набавки – студиї случаю; Критериюм за 
додзельованє контракту – найлєпше одношенє цени и квалитету (добра пракса и приклади); Хаснованє 
технїкох у поступкох явних набавкох – рамиково спорозуменя, електронска лицитация и електронски 
каталоґи; Фахова оцена понукнуцох у поступку явней набавки – студиї случайох; Желєни явни 
набавки; Вименки контракту о явней набавки – студиї случайох; Защита правох у поступкох явних 
набавкох – препатрунок обовязкох и дїйох наручительох; Обачени нєдостатки у поступкох явних 
набавкох (препатрунок пракси компетентних орґанох) 

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна

Службенїки за роботи явних набавкох и други заняти у покраїнских орґанох хтори анґажовани на 
роботох явних набавкох

Назва програми 
оспособйованя 11.2. ПОРТАЛ ЯВНИХ НАБАВКОХ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи явни набавки

Циль програми Циль реализациї тей програми оспособиц нащивительох же би самостойно управяли з процесами 
явних набавкох прейґ Порталу явних набавкох 

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Закон о явних набавкох и одредби о електронских явних набавкох; Составянє Плану явних набавкох 
прейґ Порталу явних набавкох; Составянє конкурсней документациї и доручованє додатних 
информацийох и пояшнєня у вязи зоз документацию о набавки; Способ подношеня понукнуца; 
Поступок отвераня понукнуцох; Фахове оценьованє понукнуцох – комуникация зоз понукачами/
подношителями приявох; Фахове оценьованє понукнуца – составянє звиту о поступку явней набавки 
и одлуки; Составянє обвисценя о вименки контракту о явней набавки; Управянє з поступком правней 
защити з угла наручителя 

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна

Службенїки за роботи явних набавкох и други заняти у покраїнских орґанох хтори анґажовани на 
роботох явних набавкох

12. ОБЛАСЦ ФАХОВОГО УСОВЕРШОВАНЯ: УПРАВЯНЄ З ПРОГРАМАМИ И ПРОЄКТАМИ И МЕДЗИНАРОДНУ 
РОЗВОЙНУ ПОМОЦУ

Назва програми 
оспособйованя 12.1. УПРАВЯНЄ З ПРОЄКТНИМ ЦИКЛУСОМ И ЖРИДЛА ФИНАНСОВАНЯ ПРОЄКТОХ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи управянє з програмами и проєктами

Циль програми
Оспособйованє учашнїкох за поступанє по основних принципох проєктного циклусу и їх применьованє 
у дїлованю, як и упутйованє на розполагаюци жридла финансованя проєктох од значносци за розвой 
покраїни

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Представянє основних фазох проєктного циклусу, їх характеристикох, специфичносцох и 
медзизависносцох; Идентификация и одредзованє приоритетних проєктних идейох у контексту 
покраїнских орґанох (плански документи як основа за идентификацию приоритетох, мири/проєкти у 
цеку, розполагаюци и проєктовани буджетни средства); Детальне планованє проєкту, запровадзованє, 
провадзенє запровадзованя проєкту, информованє и вреднованє – координация розличних актрох 
локалней администрациї; Управянє з проєктним циклусом прейґ подзелєня улогох/компетенцийох 
администрациї на прикладу проєктох; Инструмент предприступней помоци ЕУ (ИПА II), ґрант шеми 
у контексту програми националней закритосци, програми прейґгранїчного и транснационалного 
сотруднїцтва, Други главни жридла медзинародней помоци доступни покраїнским орґаном (средства 
других розвойних партнерох – актуални програми); Применьованє ПЦМ при домашнїх жридлох 
финансованя – буджет АПВ, апликованє за средства яки ше додзелює по конкурсох институцийом 
на других уровньох власци, конкурсне розподзельованє средствох зоз буджету АПВ за орґанизациї 
цивилного дружтва 

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна

Руководителє и службенїки у орґанизацийних єдинкох за управянє з проєктами, орґанизацийних 
єдинкох за економски розвой у покраїни, як и служби за финансийне планованє и буджет
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Назва програми 
оспособйованя

12.2. ПРИРИХТОВАНЄ ПРЕДКЛАДАНЬОХ ПРОЄКТОХ ПО ПРОЦЕДУРОХ ЕВРОПСКЕЙ 
УНИЇ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи управянє з програмами и проєктами

Циль програми Оспособйованє учашнїкох за квалитетне формулованє приоритетох за финансованє и за пририхтованє 
проєктних предкладаньох по процедурох ЕУ

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Проєктни приступ – общи прикмети и специфичносци у контексту финансованя зоз средствох ЕУ; 
Приступ лоґичного рамику – анализа заинтересованих бокох; Приступ лоґичного рамику – анализа 
проблемох и цильох; Приступ лоґичного рамику – анализа алтернативних ришеньох и лоґика 
интервенциї/ланц резултатох; Матрица лоґики проєкту – индикатори и жридла верификациї; Матрица 
лоґики проєкту – предпоставки и ризики; Проєктни формулар; Буджет проєкту; Окремносци у приступу 
при пририхтованю предлогох локалних инфраструктурних проєктох (препоручованє Методолоґиї за 
приоритизацию и селекцию инфраструктурних проєктох); 

Потенциялни проєкти покраїни хтори прикладни за конкурованє за финансованє зоз средствох ЕУ

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна

Руководителє и службенїки у орґанизацийних єдинкох за управянє з проєктами, орґанизацийнима 
єдинками за економски розвой покраїни, як и служби за финансийне планованє и буджет

Назва програми 
оспособйованя 12.3. ЗАПРОВАДЗОВАНЄ ПРОЄКТОХ У СКЛАДЗЕ ЗОЗ ПРОЦЕДУРАМИ ЕВРОПСКЕЙ УНИЇ

Компетенциї хторим 
розвой програми 
оспособйованя доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи управянє з програмами и проєктами

Циль програми Оспособйованє учашнїкох за квалитетне запровадзованє проєктох у складзе зоз вимаганями и 
процедурами Европскей униї

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Планованє запровадзованя проєкту – план активносцох, план видлївосци, план набавки, установйованє 
проєктного тиму; Финансиї проєкта – рахунок проєкта, уплацованя, оправданосц трошкох, принципи 
финансованя, рахунководство; Основи явних набавкох и управяня з контрактами у складзе з правилами 
ЕУ; Провадзенє (мониторинґ) и вреднованє (евалуация) проєктох и корективни поступки за осиґурованє 
посцигованя резултатох проєкту; Финансийне даванє звитох – периодични (интерим) звити и финални 
звит, хронолоґийни прегляд трошкох, документация хтора провадзи звит; Наративне даванє звиту ˗ 
периодични (интерим) звити и финални звит, виполнєносц индикаторох, прецена резултатох проєкту, 
програмна документация хтора провадзи звит; Явносц и видлївосц проєктох у складзе зоз правилами 
ЕУ; Черанка искуствох и становискох о важносци интерней комуникациї у управяню з проєктами. 

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна

Руководителє и службенїки у орґанизацийних єдинкох за управянє з проєктами, орґанизацийних 
єдинкох за економски розвой покраїни, як и служби за финансийне планованє и буджет.

13. ОБЛАСЦ ФАХОВОГО УСОВЕРШОВАНЯ: УПРАВЯНЄ З ЛЮДСКИМА РЕСУРСАМИ

Назва програми 
оспособйованя

13.1. УЛОГА КАДРОВИХ ЄДИНКОХ У УПРАВЯНЮ З ЛЮДСКИМА РЕСУРСАМИ ЯКА 
ЗАСНОВАНA НА КОМПЕТЕНЦИЙОХ

Компетенциї хторим 
розвой програми 
оспособйованя доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи управянє з людскима ресурсами

Циль програми Здобуванє знаня о компетенцийох и розвой схопносцох за одредзованє компетенцийох за роботу 
занятих у покраїнских орґанох

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Значносц уводзеня компетенцийох до процесу управяня з людскима ресурсами у покраїнских орґанох; 
Управянє з людскима ресурсами базоване на компетенцийох; Розликованє поняцох компетенцийох и 
указателє компетенцийох; Препознаванє розличних файтох компетенцийох у описох роботних местох; 
Поступок одредзованя компетенцийох справованя; Поступок одредзованя общих функционалних 
компетенцийох; Поступок одредзованя окремних функционалних компетенцийох у Формуларе 
компетенцийох; Поступок одредзованя окремних функционалних компетенцийох за одредзене роботне 
место; Поступок одредзованя компетенцийох у процесу виробку Правилнїка о систематизациї роботних 
местох; Пополньованє Формулара компетенцийох; Значносц и улога єдинки за кадри и руководительох 
у одредзованю компетенцийох 

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна

Службенїки на положеню, руководителє узших нукашнїх єдинкох и заняти хтори окончую роботи 
управяня з людскима ресурсами
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Назва програми 
оспособйованя

13.2. ПРЕДПИСАНЯ И ПРОЦЕДУРИ У ПРОЦЕСУ ОБЕЗПЕЧОВАНЯ И МЕТОДИ И ТЕХНЇКИ 
У ВИБОРЕ КАДРОХ

Компетенциї хторим 
розвой програми 
оспособйованя доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи управянє з людскима ресурсами

Циль програми Унапредзенє знаня о специфичносцох применьованя предписаньох з якима ше ушорює питаня у вязи 
зоз планованьом и обезпечованьом роботи кадрох и моцнєнє капацитетох занятих у тей обласци

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Правни рамик з хторим реґуловане пополньованє празних роботних местох у покраїнских орґанох; 
Допущеносц пополньованя роботного места и одлука о пополньованю; Рядошлїд пополньованя 
роботного места и способи пополньованя; Прицагованє кадрох; Оглашованє и змист оглашки; Приява 
и докази; Состав и робота конкурсней комисиї; Фази виборного поступку; Компетенциї – поняце и 
индикатори; Преверйованє и методи проверйованя у каждей фази виборного поступку и вреднованє; 
Закончуюци интервю; Улога єдинкох за управянє з людскима ресурсами/занятих хтори ше занїмаю з 
роботами УЛР у процесу обезпечованя – фахова потримовка конкурсним комисийом, водзенє евиденциї 
и подношенє звитох; Принцип мериторносци и значенє вибору кадрох у контексту модерного управяня 
з людскима ресурсами; Интервю за преценьованє мотивациї кандидатох; Применьованє афирмативиних 
мирох у конкурсним поступку; Улога интерного тарґовища роботи; Добра пракса у обласци управяня 
з людскима ресурсами

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна

Службенїки хтори участвую у роботи конкурсних комисийох, як и гевти хтори робя на роботох управяня 
з людскима ресурсами

Назва програми 
оспособйованя

13.3. УТВЕРДЗОВАНЄ РОБОТНИХ ЦИЛЬОХ И ОЦЕНЬОВАНЄ СЛУЖБЕНЇКОХ И 
КАРИЄРНИ РОЗВОЙ

Компетенциї хторим 
розвой програми 
оспособйованя доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи одношеня з явносцу

Компетенция справованя: Управянє з людскима ресурсами

Циль програми Унапредзенє знаня нащивительох о системи оценьованя службенїкох и дзвиганє свидомосци о 
значносци, цилю и наменки оценьованя

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Важносц и гиєрархия цильох и поставянє мерацих цильох; Кому ше утвердзую цилї, поступок и период 
утвердзованя и вименки цильох; Повязаносц утвердзованя роботних цильох зоз планскима документами 
и другима документами од значносци за роботу орґанох; Приклади роботних цильох; Улоги єдинки/
занятого за УЛР и руководительох у поступку утвердзованя роботних цильох; Способ информованя 
службенїкох о поставених цильох як и обчекованя руководительох; Препознаванє гришкох у 
дистрибуциї оценох; Комуникация з руководителями у дистрибуциї оценох; Место оценьованя у 
системи управяня з людскима ресурсами; Провадзенє роботи службенїкох; Одвичательносц учашнїкох 
у поступку оценьованя; Час оценьованя и винїмки од оценьованя; Мерадла за оценьованє и способ їх 
вреднованя; Файти оценох и поступок оценьованя; Дочасне и позарядове оценьованє; Пририхтованє 
звиту о оценьованю; Водзенє закончуюцей розгварки и приношенє ришеня о оценьованю; Пошлїдки 
оценьованя (напредованє и наградзованє); Анализа и подношенє звиту о резултатох оценьованя на 
уровню орґану

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна

Службенїки на положеню, руководителє узших нукашнїх єдинкох и заняти хтори окончую роботи 
управяня з людскима ресурсами

Назва програми 
оспособйованя 

13.4. АНАЛИЗА ОПИСУ РОБОТОХ РОБОТНИХ МЕСТОХ И ВИРОБОК ПРАВИЛНЇКА О 
НУКАШНЇМ УШОРЙОВАНЮ И СИСТЕМАТИЗАЦИЇ РОБОТНИХ МЕСТОХ ХТОРЕ ШЕ 

СНУЄ НА КОМПЕТЕНЦИЙОХ

Компетенциї хторим 
розвой програми 
оспособйованя доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи управянє з людскима ресурсами

Компетенция справованя: Управянє з людскима ресурсами

Циль програми Унапредзенє знаня и розвой схопносцох за запровадзованє анализи роботи, виробок опису роботох за 
роботни места и класованє роботних местох

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Препознаванє циля роботного места у рамикох орґана и дефинованє наменки роботох и длужносцох 
занятого на одредзеним роботним месце; Методи за анализу роботи; Мерадла за прецену роботного 
места и їх толкованє; Анализа Правилнїка о нукашнїм ушореню и систематизациї роботних местох 
и составянє предходного опису роботного места; Значенє и улога єдинки/занятого за управянє з 
людскима ресурсами и руководителя у одредзованю предходного опису роботного места; Одредзованє 
званя; Повязаносц формулара конєчного опису роботного места и Правилнїка о нукашнїм ушореню 
и систематизациї роботних местох; Документацийна основа за виробок правилнїка; Компетенциї 
справованя и указателє їх виражованя; Окремни функционални компетенциї у одредзеней обласци 
роботи и за одредзене роботне место; Формулар компетенцийох и його елементи; Повязаносц 
предходного опису роботох роботного места зоз компетенциями; Значенє правилного одредзованя 
компетенцийох; Добра пракса у обласци управяня з людскима ресурсами
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Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна

Службенїки на положеню, руководителє узших нукашнїх єдинкох и заняти хтори окончую роботи 
управяня з людскима ресурсами

Назва програми 
оспособйованя 13.5. ДИСЦИПЛИНСКА ОДВИЧАТЕЛЬНОСЦ

Компетенциї хторим 
розвой програми 
оспособйованя доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи управянє з людскима ресурсами

Компетенция справованя: Управянє з людскима ресурсами

Циль програми
Унапредзенє знаня нащивительох о специфичносцох применьованя предписаньох з якима ушорена 
дисциплинска одвичательносц службенїкох и дзвиганє свидомосци о потупеньох длужносци з роботного 
одношеня

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Поняце дисциплинскей одвичательносци и взаємне одношенє виновней и дисциплинскей 
одвичательносци; Файти потупеньох длужносци зоз роботного одношеня; Порушованє дисциплинского 
поступку, компетенция дисциплинскей комисиї и дисциплински поступок процив службенїка на 
положеню; Водзенє дисциплинского поступку и одлучованє о дисциплинскей одвичательносци; Правни 
лїки, застареносц и усна розправа; Вибор, одмерйованє и компетенция за виреканє дисциплинскей мири; 
Файти дисциплинских мирох и оддальованє з роботи; Уписованє дисциплинскей кари до кадровей 
евиденциї и єй сцеранє; Дисциплинска одвичательносци намесценїкох

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна Службенїки на положеню, руководителє узших нукашнїх єдинкох и други заняти

Назва програми 
оспособйованя 13.6. ЗОПЕРАНЄ МАЛТРЕТОВАНЯ НА РОБОТИ – МОБИНҐ

Компетенциї хторим 
розвой програми 
оспособйованя доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи управянє з людскима ресурсами

Циль програми Упознаванє службенїкох зоз зопераньом малтретованя на роботи, як и обовязками, правами, поступками 
и способами зопераня и защити од малтретованя на роботи

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Историят, смисел и значенє защити од зопераня малтретованя на роботи; Правни рамик – Закон о 
зопераню малтретованя на роботи и Правилнїк о правилох справованя роботодавцох и занятих у вязи 
зоз превенцию и защиту од злохаснованя на роботи, медзинародни акти и зродни закони хтори щица 
особу занятого – родовоправни аспект Закона о защити податкох о особи (потупенє приватносци 
занятого як мобируюца активносц), Закон о защити алармовача (алармованє як мотив мобинґу), Закон 
о забрани дискриминациї (зоз цильом розгранїчованя мобинґу од дискриминациї); Права, обовязки 
и одвичательносци роботодавца и занятого у вязи зоз малтретованьом; превенция од малтретованя и 
злохаснованя права на защиту од злохаснованя; правила справованя у вязи зоз защиту од злохаснованя; 
Поступок за защиту од злохаснованя у роботодавца и винїмки; Запровадзованє поступка постредованя 
и улога и схопносци постреднїкох у находзеню заєднїцкого прилаплївого ришеня; Справованє хторе 
може указац на малтретованє на роботи; Поступок за утвердзованє одвичательносци занятого; Мири 
за зоперанє малтретованя по закончованє поступку и защита учашнїкох у поступку; Судска защита и 
приклади добрей пракси; Специфичносц доказного поступку – закон и пракса 

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна Шицки службенїки

14. ОБЛАСЦ ФАХОВОГО УСОВЕРШОВАНЯ: УПРАВЯНЄ З ПОДАТКАМИ

Назва програми 
оспособйованя 14.1. ЯК КРЕИРОВАЦ ДОБРИ ЗВИТ

Компетенциї хторим 
розвой програми 
оспособйованя доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи студийно-аналитични роботи

Циль програми Розвой знаня нащивительох за применьованє напредних функцийох у Екселу

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Як випатра добри звит; Основи визуализациї и звичайни гришки при визуализациї; Типи ґрафиконох 
у Excel и як их вибрац, фине намесцанє ґрафиконох; Командни табли (dashboard), Ключни питаня при 
креированю dashboard, Креированє dashboard, приклади добрей и подлей пракси

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна

Заняти хтори робя на роботох збераня и обробку податкох, виробку анализох, звитох и других материялох, 
як и гевти хтори пририхтую звити за приношительох одлукох
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15. ОБЛАСЦ ФАХОВОГО УСОВЕРШОВАНЯ: КОМУНИКАЦИЯ И ОДНОШЕНЯ З ЯВНОСЦУ

Назва програми 
оспособйованя 15.1. ОДНОШЕНЯ З ЯВНОСЦУ

Компетенциї хторим 
розвой програми 
оспособйованя 
доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи одношеня з явносцу

Циль програми Здобуванє нових и унапредзенє постояцих знаньох и схопносцох за добре управянє з одношенями з 
явносцу

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Одношеня з явносцу – дефинованє поняца, медийска писменосц, медийски порученя и ефекти; Технїки и 
алати у PR; Даванє вияви за медиї; Писанє сообщеня за явносц; Методолоґия и алати за зберанє и анализу 
податкох: press clipping и media monitoring и прегляд податкох; Реґулация и самореґулация медийох 
(конвенциї, национални закони, етичне и професионалне справованє медийох); Потенциялно чкодлїви 
медийски змисти, фалшиви висти и спинованє; Правна защита институциї од нєправдивих информацийох; 
Цо новинаре жадаю и цо им треба – як най ше интереси поклопя?; Креированє плану интерних 
одношеньох з явносцу; Стратеґиї лобираня, прегварки и ришованя конфликтох; Нови технолоґиї и їх 
дружтвена улога (интерактивна комуникация и нови медийски змисти: блоґ, влоґ и подобне); Креированє 
змисту сайту, пририхтованє текстох и сликох, найчастейши гришки; Ефикасне и практичне хаснованє 
дружтвених мрежох у одношеньох з явносцу (хаснованє Web 2.0 апликацийох у одношеньох з явносцу – 
Facebook, Twitter и под.); Фази розвою кризней комуникациї; План комуникациї у кризних ситуацийох; 
Технїки управяня з кризну ситуацию; Приклади кризней комуникациї у орґану; Oтворене и прикрите 
застрошованє з помоцу технїчних медийох (cyberbullying) и як на ньго одвитовац; Антидискриминация у 
одношеньох з явносцу; Партиципация цивилного дружтва у одношеньох з явносцу

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна

Службенїки заняти у орґанизацийних єдинкох за комуникациї у орґанох, заняти на роботох одношеня з 
явносцу

Назва програми 
оспособйованя 15.2. МЕНАДЖМЕНТ ПОДЇЇ

Компетенциї хторим 
розвой програми 
оспособйованя 
доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи одношеня з явносцу

Циль програми Здобуванє нєобходних знаньох и схопносцох за успишне орґанизованє и управянє з подїями 

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Утвердзованє цильней ґрупи подїйох; Планованє часу подїї; Дефинованє адекватней локациї подїї 
(готелски сали и ресторани, шветочни сали и простор институцийох, отворени простор); Управянє з тимом 
хтори роби на реализациї подїї; Пририхтованє «сцени» подїї (бина, видео-бим, мур з лоґом институциї, 
ошвиценє и простор за даванє виявох); Водзенє check-лїстини подїйох; Планованє буджету подїї; 
Планованє и поволованє госцох и медийох; Орґанизация специфичних файтох подїйох (Press-конференциї, 
коктели, приєми, подїї за вецей як 150 людзох и виртуални подїї); И цо кед дацо пойдзе по злу (одказованє 
и пожнєнє учашнїкох, учашнїки «прекорачую» час, викладанє учашнїкох нє у складзе зоз тему або є 
увредлїве, гласна публика, нєприємне питанє з публики або нєт питаня з публики) – моц импровизациї; 
Пририхтованє друкованого и електронского материялу за учашнїкох подїї и представительох медийох; 
Обовязки ґу учашнїком и медийом по законченю подїї (вияви, посиланє сообщеня, фотоґрафийох и 
знїмкох); Антидискриминация у орґанизациї и реализациї подїйох

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна

Службенїки заняти у орґанизацийних єдинкох за комуникациї у орґанох, заняти на роботох одношеня з 
явносцу

16. ОБЛАСЦ ФАХОВОГО УСОВЕРШОВАНЯ: ИНФОРМАТИЧНИ РОБОТИ

Назва програми 
оспособйованя 16.1. БАЗА ПОДАТКОХ

Компетенциї хторим 
розвой програми 
оспособйованя 
доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи информатични роботи

Циль програми Продуктивнєйше хаснованє постояцих апликацийох розвитих у MS Access окруженю як и оспособйованє 
нащивительох за хаснованє основних технїкох дефинованя и манипулованя з податками з помоцу SQL

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Основни поняца о базох податкох; Розуменє основного концепту базох податкох; Таблїчки (основни 
операциї, структура, типи податкох, дефинованє ключох, индексованє); Вязи медзи таблїчками (файти 
и розуменє вязох, нормализация таблїчкох); Питаня (структура и робота зоз SQL язиком); Повязованє 
податкох (увоженє, вивоженє).

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна

Заняти хтори окончую информатични роботи, окреме заняти хтори робя на програмох розвитих у системи 
за управянє з базами податкох
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Назва програми оспособйованя 16.2. ВЕБ-ПРЕЗЕНТАЦИЇ ОРҐАНОХ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи информатични роботи

Циль програми Унапредзенє знаньох и схопносцох нащивительох за самостойни виробок и ажурованє интернет-
презентациї орґанох

Опис програми и тематичних 
цалосцох

Уредба о блїзших условийох за виробок и отримованє веб-презентациї орґанох; Ключни елементи 
виробку веб-презентациї: змист, услуги, доступносц, язик и писмо, ґрафичне ришенє и дизайн, 
навиґация, хасновлївосц и доступносц, безпечносц, одредзованє домену и отримованє; Приклади 
добрей пракси; Усоглашеносц веб-презентацийох; Технїки за звекшанє видлївосци интернет-
презентацийох орґану

Цильна ґрупа хторей програма 
наменєна

Заняти хтори окончую информатични роботи, окреме тоти хтори робя на роботох отримованя веб- 
сайтох або пририхтованя змисту за исти
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ОБЛАСЦ ФАХОВОГО УСОВЕРШОВАНЯ:

1. КОМУНИКАЦИЯ И ОДНОШЕНЯ З ЯВНОСЦУ

Назва програми 
оспособйованя 1.1. ДЇЛОВНИ ПРОТОКОЛ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи одношеня з явносцу 

Окремна функционална компетенция за обласц роботи руководзеня

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Увод до протоколу (историят и типи протоколу); Правила дїловно-дипломатичного протоколу; 
Терминолоґия и норми (упознаванє, представянє, комуникованє и ословйованє); Дипломатична 
комуникация у писаней и усней форми; Типи подїї (державни нащиви, схадзки, медзинародни 
конференциї, национални швета, хованя и церемониї кладзеня венцох, шветочни церемониї 
подписованя спорозуменьох, планованє, пририхтованє и реализация нащиви, зберанє информацийох, 
дочек, випровадзанє, безпечносни аспект, змесценє, превоженє); Орґанизация и лоґистика 
(визначованє заставох; интеркултурна комуникация); Госцопримство (планованє и пририхтованє, 
поволованє и вибор госцох, файти шветочних полудзенкох, правила пресеанса, розпорядок шедзеня, 
правила справованя под час полудзенку, єдловнїки, плац карти, дрес код; Ресурси (анґажованє 
екстерних професионалцох, опрема, превожаци средства, технїка); Антидискриминация у дїловним 
протоколу

Циль програми Унапредзенє знаньох и схопносцох нащивительох у вязи зоз основнима правилами дїловного 
справованя

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна Службенїки на положеню и службенїки на руководзацих роботних местох
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Назва програми 
оспособйованя 1.2. ЯВНИ НАСТУП

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Окремна функционална компетенция за обласц роботи одношеня з явносцу 

Окремна функционална компетенция за обласц роботи руководзеня

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Композиция або рядошлїд викладаня у датим часовим рамику; Хаснованє гласу, дикциї и бешеди 
цела; Контакт з очми и уключованє нащивительох до дискусиї; Важносц гумору; Вигодни ситуациї 
за бешеду руководителя, односно служби за одношеня з явносцу; Страх и трема и як их превозисц; 
Технїки за розвой сиґурносци до себе и сиґурносци у наступу; Знаходзенє у часу и реакция на зауваги, 
питаня и напади нащивительох; Типични гришки у презентацийох и як их обкеровац; Догварянє 
госцованя и утвердзованє питаньох; Правила пририхтованя вияви за медиї; Антидискриминация 
у явним наступу; Кодекс облєканя за медийни наступи; Даванє вияви за медиї; Конференция за 
новинарох; Симулация и знїманє даваня интервюох у студию – директно

Циль програми Унапредзенє презентацийних схопносцох занятих же би цо ефикаснєйше, прешвечлївше и 
професионалнєйше явно наступали

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна Службенїки на положеню и службенїки на руководзацих роботних местох

ОБЛАСЦ ФАХОВОГО УСОВЕРШОВАНЯ:

2. СХОПНОСЦИ РУКОВОДЗЕНЯ И ОСОБНИ РОЗВОЙ

Назва програми 
оспособйованя 2.1. КОРИҐОВАНЄ ПОДЛОГО РОБОТНОГО РЕЗУЛТАТУ И СПРАВОВАНЯ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Компетенция справованя: Управянє з людскима ресурсами

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Проблем и причини подлого роботного резултату занятого; Информованє занятого о подлим 
роботним резултату; Часови рамик акциї; Исправна комуникцийна сцена; Продуктивни и позитивни 
стил комуникациї; Кориґованє, а нє критикованє; Модел тренинґ дискусиї; Довириє занятого; Модел 
корективней акциї; Добри и подли резултати; Медзилюдски одношеня у тиму; Управянє зоз стресом 
и конфликтом

Циль програми

Овладованє зоз схопносцу кориґованя, а нє критикованя подлого роботного резултату и справованя на 
способ хтори зменшує стрес и нєлагодносц и руководительови и занятому у тим процесу. Креированє 
позитивней, мотивацийней интеракциї медзи лидером и занятим хтора моцнї двонапрямне довириє 
хторе предусловиє за успишне сотруднїцтво и модерне руководзенє зоз людзми

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна Службенїки на положеню и службенїки на руководзацих роботних местох

Назва програми 
оспособйованя 2.2. ПОСТАВЯНЄ ЦИЛЬОХ

Компетенциї хторим розвой 
програми оспособйованя 
доприноши

Компетенция справованя: Управянє зоз задатками и витворйованє резултатох

Компетенция справованя: Стратеґийне управянє

Опис програми и 
тематичних цалосцох

Прецо поставянє цильох важне за успих у роботи? Визия успишней особи и успишного тиму; Типи и 
подзелєнє цильох; Шейсц крочаї за ефективне поставянє цильох; Характеристики ефективних цильох; 
Поставянє цильох вєдно з тимом; Управянє по задаткох и цильох; Основни правила за ефективне 
планованє; Контрола тимского вивершеня цильох; Спознаня науки о мозґу олєгчую поставянє цильох; 
Совити за успишне поставянє цильох

Циль програми
Розуменє значносци поставяня цильох за успих у окончованю роботи, овладованє з технїками за 
ефективне поставянє особних и тимских цильох и технїкох за управянє з приоритетами и провадзенє 
вивершеня тимских задаткох и цильох

Цильна ґрупа хторей 
програма наменєна Службенїки на положеню и службенїки на руководзацих роботних местох
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2.

На основи члена 32. точка 13. и члена 35. и 36. пасус 8. Покраїнскей скупштинскей одлуки о Покраїнскей влади («Службени новини 
АП Войводини», число 37/14), а у вязи зоз членом 99. пасус 5. Закона о планованю и вибудови («Службени глашнїк РС», число 72/09, 
81/09 – випр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 
– др. закон и 9/20), як и зоз членом 33. Покраїнскей уредби о будовательней жеми у явней власносци Автономней покраїни Войводини 
(«Службени новини АП Войводини», число 42/18),

Покраїнска влада, на схадзки хтора отримана 11. януара 2023. року, зоз Заключеньом о програми одцудзеня будовательней жеми у 
явней власносци Автономней покраїни Войводини за 2023. рок, 127 число: 46-493/2022, утвердзела

ПРОГРАМУ
ОДЦУДЗЕНЯ БУДОВАТЕЛЬНЕЙ ЖЕМИ У ЯВНЕЙ ВЛАСНОСЦИ АВТОНОМНЕЙ ПОКРАЇНИ ВОЙВОДИНИ ЗА 2023. РОК

ПОРЯДКОВЕ 
ЧИСЛО

КАТАСТЕРСКА 
ОПШТИНА

КАТАСТЕРСКА 
ПАРЦЕЛА

АДРЕСА/
ПОТЕС

ПОВЕРХНОСЦ 
У М2 НАМЕНКА

Врдник 936/1 Валал 809 фамелийне биванє

Врдник 936/2 Валал 1306 фамелийне биванє

Врдник 1148 Нова Колония 369 фамелийне биванє

Врдник 2038/6 Стара 
Колония 304 фамелийне биванє

Врдник 2075 Стара 
Колония 1317 фамелийне биванє

Врдник 2149 Стара 
Колония 1813 фамелийне биванє

Врдник 2163/2 Стара 
Колония 397 фамелийне биванє

Врдник 2171/2 Стара 
Колония 2803 фамелийне биванє

Врдник 2272 Рекечаш 1445 фамелийне биванє

Врдник 1995/2 Сиверна 
Колония 2095 зона фамелийного биваня

Врдник 1996/4 Сиверна 
Колония 2123 зона фамелийного биваня

Мол 3404 Петефи 
Шандора 309 фамелийне биванє

Чуроґ 6513 Форланд 1 541 зона хижох за одпочивок и рекреацию

Чуроґ 6516 Форланд 1865 зона хижох за одпочивок и рекреацию

Чуроґ 6518 Форланд 1458 зона хижох за одпочивок и рекреацию

Чуроґ 6523 Форланд 2762 зона хижох за одпочивок и рекреацию

Чуроґ 6526 Форланд 2838 зона хижох за одпочивок и рекреацию

Чуроґ 6528 Форланд 1370 зона хижох за одпочивок и рекреацию

Чуроґ 6529 Форланд 2992 зона хижох за одпочивок и рекреацию

Чуроґ 6534 Форланд 1189 зона хижох за одпочивок и рекреацию

Чуроґ 6538 Форланд 2684 зона хижох за одпочивок и рекреацию

Чуроґ 6540 Форланд 1444 зона хижох за одпочивок и рекреацию

Чуроґ 6541 Форланд 1186 зона хижох за одпочивок и рекреацию

Чуроґ 6543 Форланд 2326 зона хижох за одпочивок и рекреацию

Чуроґ 6545 Форланд 3503 зона хижох за одпочивок и рекреацию

Чуроґ 6547 Форланд 2628 зона хижох за одпочивок и рекреацию

Чуроґ 6555 Форланд 1685 зона хижох за одпочивок и рекреацию

Чуроґ 6557 Форланд 4523 зона хижох за одпочивок и рекреацию

Чуроґ 6558 Форланд 1882 зона хижох за одпочивок и рекреацию

Стари Лец 138 Сут’єска 424 зона централних змистох

Яша Томич 1382 Маршала 
Тита 4623 зона фамелийного биваня

Колут 354/2 Станка 
Опсеници 1387 зона фамелийного биваня
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3.

На основи члена 24. пасус 1. точка 17. Покраїнскей скупштин-
скей одлуки о Явним водопривредним подприємстве «Води 
Войводини» Нови Сад («Службени новини АПВ», число 53/2016 
и 8/2019), члена 28. пасус 1. точка 17. Статута Явного водоприв-
редного поприємства «Води Войводини» Нови Сад, а у вязи зоз 
членом 107. пасус 2. Закона о надополнєньох за хаснованє явних 
доброх («Службени глашнїк РС», число 95/2018, 49/2019, 86/2019 – 
усоглашени дин. суми, 156/2020 – усоглашени дин. суми и 15/2021 
– доп. усоглашених дин. сумох) и членом 7. Одлуки о защити 
Парку природи «Белянска Бара» («Службени новини општини 
Србобран», число 6/2013 и «Службени новини општини Бечей», 
число 7/2013), Надпатраюци одбор Явного водопривредного под-
приємства «Води Войводини» Нови Сад, на 6. схадзки, хтора от-
римана 28. децембра 2022. року, принєсол

ОДЛУКУ
О НАДОПОЛНЄНЬОХ ЗА ХАСНОВАНЄ ЗАЩИЦЕНОГО 

ПОДРУЧА ПАРКУ ПРИРОДИ «БЕЛЯНСКА БАРА» У 2023. 
РОКУ

I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Члeн 1.

Зоз тоту одлуку ше утвердзує висину надополнєньох за хас-
нованє защиценого подруча Парку природи «Белянска Бара» (у 
дальшим тексту: Защицене подруче) у 2023. року, у складзе зоз 
Законом о надополнєньох за хаснованє явних доброх (у дальшим 
тексту: Закон).

Члeн 2.

За хаснованє Защиценого подруча, привредни дружтва и други 
правни особи, поднїмателє и гражданє (у дальшим тексту: хас-
нователє) хтори хасную вигодносци того защиценого подруча и 
його вредносци, хтори окончую дїялносц на Защиценим подручу 

або розполагаю з нєрухомосцами и другима стварами на Защи-
ценим подручу, нащивюю Защицене подруче пре одпочивок, 
спорт, рекреацию и подобни потреби и на други способ хасную 
Защицене подруче, плаца надополнєнє Явному водопривредному 
подприємству «Води Войводини» Нови Сад, як управячови За-
щиценого подруча (у дальшим тексту: Управяч) и то за:

1. окончованє дїялносцох у Защиценим подручу;
2. поставянє викендицох и других нєкомерциялних обєктох за 

одпочивок у защиценим подручу;
3. спортско-рекреативни активносци, отримованє манифеста-

цийох;
4. хаснованє мена и знака защиценого подруча;
5. нащиву защиценому подручу, його часцох и обєктох.

Як викендица и други нєкомерциялни обєкти у смислу пасуса 
1. точки 2. того члена ше трима обєкти хтори служа за почасове 
пребуванє особох и з чиїм хаснованьом хаснователь нє витворює 
приходи.

Члeн 3.

Основка и висина надополнєньох за хаснованє Защиценого 
подруча утвердзени у складзе зоз членом 107. Закона и Прилогом 
5. Закона.

II ВИСИНА НАДОПОЛНЄНЯ ЗА ХАСНОВАНЄ 
ЗАЩИЦЕНОГО ПОДРУЧА

Члeн 4.

Висину надополнєня за хаснованє Защиценого подруча у 2023. 
року ше утвердзує за: 

Таблїчка 1: Висина надополнєня за хаснованє защиценого под-
руча за окончованє дїялносци, односно на други способ хаснова-
ня защиценого подруча

ПЧ Предмет надополнєня
Основка

Висина у 
РСДЄдинка мери Обрахункови 

период

1. Поставянє погосцительних обєктох за услуги змесценя, костираня и напою

1.1. Кампи m² рочне 
надополнєнє 22,00

1.2.
Стаємни и стационарни обєкти за даванє услугох поживи и напою (ресторан, 
карчма, бар, бифе, обєкт швидкей поживи, печенярня и инше) уключуюци и 
поверхносц припадаюцей тераси, односно загради

m² рочне 
надополнєнє 500,00

2. Поставянє обєктох за окончованє тарґовини, ремеселства, услугох и 
индустриї

2.1.

Поставянє обєктох за обток поживових и других продуктох (текстил, 
козметика, санитарни и хемийни средства за обисце и польопривреду, лїки, 
нашенє и др.) и предаванє поживових продуктох на пияцу, сувенирох и 
другей роби

2.1.1. Рухоми столїки за предаванє рижней роби m² дньове 
надополнєнє 300,00

3. Окончованє дїялносцох експлоатациї минералних сировинох

3.1. Експлоатация нафти m³ рочне 
надополнєнє 15,00

3.2. Нафтовод m рочне 
надополнєнє 105,00

4. Хаснованє обєктох за поставянє обєктох за окончованє енерґетскей 
дїялносци (енерґетика)

4.1. Преношенє и дистрибуция електричней енерґиї

4.1.1. Над’жемни електроенерґетични вод 400 kV, ширина коридору 25 m m2 рочне 
надополнєнє 40,00
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4.1.2. Над’жемни електроенерґетични вод 220 kV, ширина коридору 20 m m2 рочне 
надополнєнє 40,00

4.1.3. Над’жемни електроенерґетични вод 110 kV, ширина коридору 15 m m2 рочне 
надополнєнє 45,00

4.1.4. Над’жемни електроенерґетични вод 35 kV, ширина коридору 10 m m2 рочне 
надополнєнє 40,00

4.1.5. Над’жемни електроенерґетични вод 20 або 10 kV, ширина коридору 5 m m2 рочне 
надополнєнє 40,00

4.1.6. Под’жемни електроенерґетски води – дроти m рочне 
надополнєнє 85,00

4.1.7. Трафостанїца висшого (уходного) напруженя 35 и 110 kV m2 400,00

4.1.8. MBTS 10 (20)/0,4 kV и слупова трафостанїца обєкт рочне 
надополнєнє 1.400,00

4.1.9. Розводзаце пошоренє m2 рочне 
надополнєнє 240,00

4.2. Цивоводни транспорт води и ґазу

4.2.1. Примарна мрежа ґазоводу m рочне 
надополнєнє 100,00

4.2.2. Транспорт води зоз и през защицене подруче m рочне 
надополнєнє 350,00

5. Транспорт, будовательство и телекомуникациї

5.1.
Хаснованє защиценого подруча за електронски

комуникациї

5.1.1. Поставянє примарней телефонскей мрежи над’жемни вод m рочне 
надополнєнє 100,00

5.1.2. Поставянє примарней телефонскей мрежи под’жемни вод m рочне 
надополнєнє 50,00

5.1.3. Поставянє електронскей комуникацийней опреми (цо су у статусу закупа 
або службеносци)

m2 повер. спод 
базней станїци

рочне 
надополнєнє 3.000,00

5.2. Хаснованє защиценого подруча за радио и телевизийни комуникациї

5.2.1. Телевизийни релеї, репетитори, давачи з обєктами и опрему (цо су у статусу 
закупа або службеносци) m2 рочне 

надополнєнє 4.500,00

5.2.2. Радио комуникациї (хаснователє радио-релею и одпосилача) окрем 
радиоаматерох, СУП и войска (хтори маю статус закупу або службеносци) m2 рочне 

надополнєнє 600,00

5.2.3. Мрежа за телекомуникацию (оптични дроти) m рочне 
надополнєнє 75,00

6. Знїманє

6.1.1. Бавени филми дзень 12.000,00

6.1.2. Документарни филми дзень 3.000,00

6.1.3. Рекламни филми дзень 15.000,00

6.1.4. Фотоґрафованє дзень 2.000,00

6.1.5. Знїманє звучних записох дзень 2.000,00

7. Хаснованє флори и фауни и други дїялносци

7.1. Зберанє печаркох, лїковитих рошлїнох и рошлїнох за єдзенє, других 
лєсових плодох и животиньох (шлїмаки и инше)

7.1.1. Зберанє, односно тарганє на защиценим подручу цо окончую физични 
особи период хаснованя

рочне 
надополнєнє по 

зазберачови
1.500,00

7.2.1. Зберанє, односно тарганє на защиценим подручу цо окончую физични 
особи период хаснованя

тижньове 
надополнєнє по 

зазберачови
450,00

7.1.3. Зберанє, односно тарганє на защиценим подручу цо окончую физични 
особи период хаснованя

дньове 
надополнєнє по 

зазберачови
120,00

7.2. Хаснованє лєсох и дєпох

7.2.1. Хаснованє наду сноп контрактовани 
период 10,00

7.3. Лови на дзивину
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ПЧ Предмет надополнєня
Основка

Висина у 
РСДЄдинка мери Обрахункови 

период

7.3.2. Лови на дзивину дньово по 
ловарови

дньове 
надополнєнє 150,00

8. Поставанє рекламох

8.1. Поставянє рекламних и информативних ознакох на защиценим подручу, 
окрем ознакох транспортней и туристичней сиґнализациї m2 15.000,00

8.2. Поставянє билбордох m2 35.000,00

Таблїчка 2: Хаснованє жеми Защиценого подруча за поставянє викендицох и других нєкомерциялних обєктох за одпочивок у защиценим 
подручу

ПЧ Предмет надополнєня
Основка

Висина у 
РСД

Єдинка мери Обрахункови 
период

1. Викендици, вили и други фамелийни обєкти за одпочивок m2 рочне 
надополнєнє 100,00

2. Кампери, камп-прикочи обєкт рочне 
надополнєнє 3.500

3. Шаторнї m² поверхносци 
шаторнї

дньове 
надополнєнє 30

Таблїчка 3: Хаснованє Защиценого подруча за спортско-рекреативни активносци, отримованє манифестацийох

ПЧ Предмет надополнєня
Основка

Висина у 
РСД

Єдинка мери Обрахункови 
период

1. Хаснованє жеми за спорт

1.1. Дереґлї, платформи по m² рочне 
надополнєнє 500,00

2. Хаснованє жеми защиценого подруча за спортски, туристични и културни 
манифестациї

2.1.
За спортски, туристични и културни манифестациї (зберанє рошлїнох и 
плодох, косидба, лов и риболов, реґати и други змаганя на води, културна 
подїя, швето)

дзень дньове 
надополнєнє 20.000,00

2.2. Погосцителє цо даваю услуги поживи и напою звонка погосцительних 
обєктох, на вашарох и других явних манифестацийох m² дньове 

надополнєнє 300,00

2.3.
Погосцителє цо даваю услуги костираня и напою у почасових и рухомих 
погосцительних обєктох уключуюци и поверхносц припадаюцей тераси, 
односно загради

m² дньове 
надополнєнє 500,00

Таблїчка 4: Хаснованє мена и знака Защиценого подруча

ПЧ Предмет надополнєня
Основка

Висина у 
РСД

Єдинка мери Обрахункови 
период

1. Хаснованє мена и знака защиценого добра, у мену правней особи, дїловних 
актох, ознаки продукта, реклами и друге

по 
контракту

2. Хаснованє мена и знака защиценого добра, у мену правней особи, дїловних 
актох, ознаки продукта, реклами и друге, кед нє истує согласносц

рочни приход 
яки витворени 
з хаснованьом 
мена и знака 
защиценого 

подруча

1%

Таблїчка 5: Нащива Защиценого подруча, його часцох и обєктох
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ПЧ Предмет надополнєня
Основка

Висина у 
РСД

Єдинка мери Обрахункови 
период

1. Нащива защиценого подруча, його часцох и обєктох

1.1. за полнолїтного нащивителя по особи дзень 100,00

1.2. за дзеци од 8 по 18 роки по особи дзень 50,00

Члeн 5.

 У поглядзе способу утвердзованя и плаценя надополнєньох 
зоз члена 4. тей одлуки, як и за шицки други питаня у вязи зоз 
тима надополнєнями ше применює Закон.

Члeн 6.

Надополнєня утвердзени зоз тоту одлуку представяю приход 
Управяча у складзе зоз Законом и уплацує их ше на рахунок Уп-
равяча, а средства витворени зоз надополнєньох по тей одлуки 
ше хаснує за защиту, розвой и унапредзенє Защиценого подруча.

III

ЗАКОНЧУЮЦИ ОДРЕДБИ

Члeн 7.

Тота одлука ступа на моц осми дзень по обявйованю у «Служ-
бених новинох Автономней покраїни Войводини». 

У Новим Садзе, 
Число: V-73/95
Дня: 28. децембра 2022. року

ПРЕДСИДАТЕЛЬ
НАДПАТРАЮЦОГО ОДБОРУ,

Мр Ласло Фегер, с.р.

4.

На основи члена 24. пасус 1. точка 17. Покраїнскей скупштин-
скей одлуки о Явним водопривредним подприємстве «Води 
Войводини» Нови Сад («Службени новини АПВ», число 53/2016 
и 8/2019), члена 28. пасус 1. точка 17. Статута Явного водоприв-
редного подприємства «Води Войводини» Нови Сад, а у вязи 
членом 107. пасус 2. Закона о надополнєньох за хаснованє явних 
доброх («Службени глашнїк РС», число 95/2018, 49/2019, 86/2019 
– усоглашени дин. суми, 156/2020 – усоглашени дин. суми и 
15/2021 – доп. усоглашених дин. сумох) и членом 15. Покраїн-
скей скупштинскей одлуки о защити Парку природи «Єґричка» 
(«Службени новини АПВ», число 49/2022), Надпатраюци од-
бор Явного водопривредного подприємства «Води Войводини» 
Нови Сад, на 6. схадзки, хтора отримана 28. децембра 2022. року, 
принєсол

ОДЛУКУ
О НАДОПОЛНЄНЬОХ ЗА ХАСНОВАНЄ ЗАЩИЦЕНОГО 
ПОДРУЧА ПАРКУ ПРИРОДИ «ЄҐРИЧКА» У 2023. РОКУ

I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Члeн 1.

Зоз тоту одлуку ше утвердзує висину надополнєньох за хасно-
ванє защиценого подруча Парку природи «Єґричка» (у дальшим 
тексту: Защицене подруче) у 2023. року, у складзе зоз Законом 

о надополнєньох за хаснованє явних доброх (у дальшим тексту: 
Закон).

Члeн 2.

За хаснованє Защиценого подруча, привредни дружтва и други 
правни особи, поднїмателє и гражданє (у дальшим тексту: хас-
нователє) хтори хасную вигодносци того защиценого подруча и 
його вредносци, хтори окончую дїялносц на Защиценим подручу 
або розполагаю з нєрухомосцами и другима стварами на Защи-
ценим подручу, нащивюю Защицене подруче пре одпочивок, 
спорт, рекреацию и подобни потреби и на други способ хасную 
Защицене подруче, плаца надополнєнє Явному водопривредному 
подприємству «Води Войводини» Нови Сад, як управячови За-
щиценого подруча (у дальшим тексту: Управяч) и то за:

1. окончованє дїялносцох у Защиценим подручу;
2. поставянє викендицох и других нєкомерциялних обєктох за 

одпочивок у защиценим подручу;
3. спортско-рекреативни активносци, отримованє манифеста-

цийох;
4. хаснованє мена и знака защиценого подруча;
5. нащиву защиценому подручу, його часцох и обєктох.

Як викендица и други нєкомерциялни обєкти у смислу пасуса 
1. точки 2. того члена ше трима обєкти хтори служа за почасове 
пребуванє особох и з чиїм хаснованьом хаснователь нє витворює 
приходи.

Члeн 3.

Основка и висина надополнєньох за хаснованє Защиценого 
подруча утвердзени у складзе зоз членом 107. Закона и Прилогом 
5. Закона.

II ВИСИНА НАДОПОЛНЄНЯ ЗА ХАСНОВАНЄ 
ЗАЩИЦЕНОГО ПОДРУЧА

Члeн 4.

Висину надополнєня за хаснованє Защиценого подруча у 2023. 
року ше утвердзує за:
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Таблїчка 1: Висина надополнєня за хаснованє защиценого подруча за окончованє дїялносци, односно на други способ хаснованя 
защиценого подруча

ПЧ Предмет надополнєня
Основка

Висина у РСД
Єдинка мери Обрахункови 

период

1.
Окончованє дїялносцох туристичних аґенцийох, давателє 
натичнотуристичних, ловнотуристичних и воздухоплївних 
услугох

1.1. Катамарани и ґлисери и други плївни обєкти до 9 м за власни 
потреби плївни обєкт рочне надополнєнє 20.000,00

2. Поставянє погосцительних обєктох за услуги змесценя, 
костираня и напою

2.1. Готели и други погосцительни обєкти, науково-образовни и 
рекреативни центри – репрезентативни обєкти m² рочне надополнєнє 400,00

2.2. Кампи m² рочне надополнєнє 22,00

2.3.

Стаємни и стационарни обєкти за даванє услугох поживи и 
напою (ресторан, карчма, бар, бифе, обєкт швидкей поживи, 
печенярня и инше) уключуюци и поверхносц припадаюцей 
тераси, односно загради

m² рочне надополнєнє 500,00

3. Поставянє обєктох за окончованє тарґовини, ремеселства, 
услугох и индустриї

3.1

Поставянє обєктох за обток поживових и других продуктох 
(текстил, козметика, санитарни и хемийни средства за обисце 
и польопривреду, лїки, нашенє и др.) и предаванє поживових 
продуктох на пияцу, сувенирох и другей роби

3.1.1 Предавальня сувенирох поверхносц простору 
за предаванє у m² рочне надополнєнє 250,00

3.1.2. Рухоми столїки за предаванє рижней роби m² дньове 
надополнєнє 300,00

4. Окончованє дїялносцох експлоатациї минералних сировинох

4.1. Нафтовод (рочне надополнєнє) m рочне надополнєнє 105,00

5. Хаснованє водох и водопривреда

5.1. Потьков рибалов хтори хаснує воду зоз защиценого подруча поверхносц рибалова 
у ha рочне надополнєнє 1.000,00

6. Хаснованє обєктох за поставянє обєктох за окончованє 
енерґетскей дїялносци (енерґетика)

6.1. Преношенє и дистрибуция електричней енерґиї

6.1.1. Над’жемни електроенерґетични вод 400 kV, ширина 
коридору 25 m (рочне надополнєнє) m2 рочне надополнєнє 40,00

6.1.2. Над’жемни електроенерґетични вод 220 kV, ширина 
коридору 20 m m2 рочне надополнєнє 40,00

6.1.3. Над’жемни електроенерґетични вод 110 kV, ширина 
коридору 15 m m2 рочне надополнєнє 45,00

6.1.4. Над’жемни електроенерґетични вод 35 kV, ширина коридору 
10 m m2 рочне надополнєнє 40,00

6.1.5. Над’жемни електроенерґетични вод 20 або 10 kV, ширина 
коридору 5 m m2 рочне надополнєнє 40,00

6.1.6. Под’жемни електроенерґетски води – дроти m рочне надополнєнє 85,00

6.1.7. Трафостанїца висшого (уходного) напруженя 35 и 110 kV m2 400,00

6.1.8. MBTS 10 (20)/0,4 kV и слупова трафостанїца обєкт рочне надополнєнє 1.400,00

6.1.9. Розводзаце пошоренє m2 рочне надополнєнє 240,00
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6.2. Цивоводни транспорт води и ґазу

6.2.1. Примарна мрежа ґазоводу m рочне надополнєнє 100,00

6.2.2. Транспорт води зоз и през защицене подруче m рочне надополнєнє 350,00

7. Транспорт, будовательство и телекомуникациї

7.1. Драгови транспорт и превоженє

7.1.1. Автодрага km рочне надополнєнє 75.000,00

7.1.2. Державна драга I и II шора km рочне надополнєнє 50.000,00

7.1.3. Општинска драга km рочне надополнєнє 20.000,00

7.2. Хаснованє защиценого подруча за електронски комуникациї

7.2.1. Поставянє примарней телефонскей мрежи над’жемни вод m рочне надополнєнє 100,00

7.2.2. Поставянє примарней телефонскей мрежи под’жемни вод m рочне надополнєнє 50,00

7.2.3. Поставянє електронскей комуникацийней опреми (цо су у 
статусу закупа або службеносци)

m2 поверхносци спод 
базней станїци рочне надополнєнє 3.000,00

7.3. Хаснованє защиценого подруча за радио и телевизийни 
комуникациї

7.3.1. Телевизийни релеї, репетитори, даваче з обєктами и опрему 
(цо су у статусу закупа або службеносци) m2 рочне надополнєнє 4.500,00

7.3.2.
Радио комуникациї (хаснователє радио-релею и одпосилача) 
окрем радиоаматерох, СУП и войска (хтори маю статус 
закупу або службеносци)

m2 рочне надополнєнє 600,00

7.3.3. Мрежа за телекомуникацию (оптични дроти) m рочне надополнєнє 75,00

8. Знїманє

8.1.1. Бавени филми дзень 12.000,00

8.1.2. Документарни филми дзень 3.000,00

8.1.3. Рекламни филми дзень 15.000,00

8.1.4. Фотоґрафованє дзень 2.000,00

8.1.5. Знїманє звучних записох дзень 2.000,00

9. Хаснованє флори и фауни и други дїялносци

9.1. Зберанє печаркох, лїковитих рошлїнох и рошлїнох за єдзенє, 
других лєсових плодох и животиньох (шлїмаки и инше)

9.1.1. Зберанє, односно тарганє на защиценим подручу цо окончую 
физични особи период хаснованя рочне надополнєнє 

по зазберачови 1.500,00

9.1.2. Зберанє, односно тарганє на защиценим подручу цо окончую 
физични особи период хаснованя

тижньове 
надополнєнє по 

зазберачови
450,00

9.1.3. Зберанє, односно тарганє на защиценим подручу цо окончую 
физични особи период хаснованя

дньове 
надополнєнє по 

зазберачови
120,00

9.2. Хаснованє лєсох и дєпох

9.2.1. Хаснованє наду сноп контрактовани 
период 10,00
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ПЧ Предмет надополнєня
Основка

Висина у РСД
Єдинка мери Обрахункови 

период

9.3.1. Лови на дзивину рочнє по ловарови рочне надополнєнє 2.100,00

9.3.2. Лови на дзивину дньово по ловарови дньове 
надополнєнє 150,00

10. Хаснованє жеми звонка явней драги за вибудов ушорених 
паркинґох (рочне надополнєнє) m2 рочне надополнєнє 30,00

11. Поставанє рекламох

11.1.
Поставянє рекламних и информативних ознакох на 
защиценим подручу, окрем ознакох транспортней и 
туристичней сиґнализациї

m2 15.000,00

11.2. Поставянє билбордох m2 35.000,00

Таблїчка 2: Хаснованє жеми Защиценого подруча за поставянє викендицох и других нєкомерциялних обєктох за одпочивок у защиценим 
подручу

ПЧ Предмет надополнєня
Основка

Висина у РСД
Єдинка мери Обрахункови 

период

1. Викендици, вили и други фамелийни обєкти за одпочивок m² рочне надополнєнє 100,00

2. Хижи за одпочивок на води, на побрежйох рикох и озерох, 
плївни инсталациї без власней погонскей моци

m² жемовей 
поверхносци обєкту рочне надополнєнє 1.000,00

3. Кампери, камп-прикочи обєкт рочне надополнєнє 3.500,00

4. Шаторнї m² поверхносци 
шаторнї

дньове 
надополнєнє 30,00

Таблїчка 3: Хаснованє Защиценого подруча за спортско-рекреативни активносци, отримованє манифестацийох

ПЧ Предмет надополнєня
Основка

Висина у РСД
Єдинка мери Обрахункови 

период

1. Хаснованє жеми за спорт

1.1. Бавилїщох, отворених базенох, гиподромох, теренох за обуку, 
плажох и подобне по m2 поверхносци рочне надополнєнє 35,00

1.2. Дереґлї, платформи по m2 рочне надополнєнє 500,00

2. Хаснованє жеми защиценого подруча за спортски, туристични и 
културни манифестациї

2.1.
За спортски, туристични и културни манифестациї (зберанє 
рошлїнох и плодох, косидба, лов и риболов, реґати и други 
змаганя на води, културна подїя, швето)

дзень дньове 
надополнєнє 20.000,00

2.2.
Погосцителє цо даваю услуги поживи и напою звонка 
погосцительних обєктох, на вашарох и других явних 
манифестацийох

m2 дньове 
надополнєнє 300,00

2.3.
Погосцителє цо даваю услуги костираня и напою у почасових 
и рухомих погосцительних обєктох уключуюци и поверхносц 
припадаюцей тераси, односно загради

m2 дньове 
надополнєнє 500,00

Таблїчка 4: Хаснованє мена и знака Защиценого подруча

ПЧ Предмет надополнєня
Основка

Висина у РСД
Єдинка мери Обрахункови 

период

1. Хаснованє мена и знака защиценого добра, у мену правней 
особи, дїловних актох, ознаки продукта, реклами и друге по контракту

2.
Хаснованє мена и знака защиценого добра, у мену правней 
особи, дїловних актох, ознаки продукта, реклами и друге, кед 
нє истує согласносц

рочни приход 
яки витворени з 

хаснованьом мена 
и знака защиценого 

подруча

1%
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Таблїчка 5: Нащива Защиценого подруча, його часцох и обєктох

ПЧ Предмет надополнєня
Основка

Висина у РСД
Єдинка мери Обрахункови 

период

1. Нащива защиценого подруча, його часцох и обєктох

1.1. за полнолїтного нащивителя по особи дзень 100,00

1.2. за дзеци од 8 по 18 роки по особи дзень 50,00

Таблїчка 6: Хаснованє простору по основи забераня з обєктами хтори зоз своїм випатрунком нарушую прикмети Защиценого подруча

ПЧ Предмет надополнєня
Основка

Висина у РСД
Єдинка мери Обрахункови 

период

1. Хаснованє простору по основи забераня з обєктами хтори зоз 
своїм випатрунком нарушую прикмети защиценого подруча m2 230,00

Члeн 5.

У поглядзе способу утвердзованя и плаценя надополнєньох зоз 
члена 4. тей одлуки, як и за шицки други питаня у вязи зоз тима 
надополнєнями ше применює Закон.

Члeн 6.

Надополнєня утвердзени зоз тоту одлуку представяю приход 
Управяча у складзе зоз Законом и уплацує их ше на рахунок Уп-
равяча, а средства витворени зоз надополнєньох по тей одлуки 
ше хаснує за защиту, розвой и унапредзенє Защиценого подруча.

III

ЗАКОНЧУЮЦА ОДРЕДБА

Члeн 7.

Тота одлука ступа на моц осми дзень по обявйованю у «Служ-
бених новинох Автономней покраїни Войводини». 

У Новим Садзе, 
Число: V-73/94
Дня: 28. децембра 2022. року

ПРЕДСИДАТЕЛЬ
НАДПАТРАЮЦОГО ОДБОРУ,

Мр Ласло Фегер, с.р.

5.

На основи члена 24. пасус 1. точка 17. Покраїнскей скупштин-
скей одлуки о Явним водопривредним подприємстве «Води 
Войводини» Нови Сад («Службени новини АПВ», число 53/2016 
и 8/2019), члена 28. пасус 1. точка 17. Статута Явного водоприв-
редного подприємства «Води Войводини» Нови Сад, а у вязи 
членом 107. пасус 2. Закона о надополнєньох за хаснованє явних 
доброх («Службени глашнїк РС», число 95/2018, 49/2019, 86/2019 – 
усоглашени дин. суми, 156/2020 – усоглашени дин. суми и 15/2021 
– доп. усоглашених дин. сумох) и членом 10. Одлуки о защити 
Парку природи «Беґечка яма» («Службени новини городу Ново-
го Саду», число 5/2022), Надпатраюци одбор Явного водоприв-
редного подприємства «Води Войводини» Нови Сад, на 6. схадз-
ки, хтора отримана 28. децембра 2022. року, принєсол

ОДЛУКУ
О НАДОПОЛНЄНЬОХ ЗА ХАСНОВАНЄ ЗАЩИЦЕНОГО 
ПОДРУЧА ПАРКУ ПРИРОДИ «БЕҐЕЧКА ЯМА» У 2023. 

РОКУ

I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Члeн 1.

Зоз тоту одлуку ше утвердзує висину надополнєньох за хас-
нованє защиценого подруча Парку природи «Беґечка яма» (у 
дальшим тексту: Защицене подруче) у 2023. року, у складзе зоз 
Законом о надополнєньох за хаснованє явних доброх (у дальшим 
тексту: Закон).

Члeн 2.

За хаснованє Защиценого подруча, привредни дружтва и други 
правни особи, поднїмателє и гражданє (у дальшим тексту: хас-
нователє) хтори хасную вигодносци того защиценого подруча и 
його вредносци, хтори окончую дїялносц на Защиценим подручу 
або розполагаю з нєрухомосцами и другима стварами на Защи-
ценим подручу, нащивюю Защицене подруче пре одпочивок, 
спорт, рекреацию и подобни потреби и на други способ хасную 
Защицене подруче, плаца надополнєнє Явному водопривредному 
подприємству «Води Войводини» Нови Сад, як управячови За-
щиценого подруча (у дальшим тексту: Управяч) и то за:

1. окончованє дїялносцох у защиценим подручу;
2. поставянє викендицох и других нєкомерциялних обєктох за 

одпочивок у защиценим подручу;
3. спортско-рекреативни активносци, отримованє манифеста-

цийох;
4. хаснованє мена и знака защиценого подруча;
5. нащиву защиценому подручу, його часцох и обєктох.

Як викендица и други нєкомерциялни обєкти у смислу пасуса 
1. точки 2. того члена ше трима обєкти хтори служа за почасове 
пребуванє особох и з чиїм хаснованьом хаснователь нє витворює 
приходи.

Члeн 3.

Основка и висина надополнєньох за хаснованє Защиценого 
подруча утвердзени у складзе зоз членом 107. Закона и Прилогом 
5. Закона.

II ВИСИНА НАДОПОЛНЄНЯ ЗА ХАСНОВАНЄ 
ЗАЩИЦЕНОГО ПОДРУЧА

Члeн 4.

Висину надополнєня за хаснованє Защиценого подруча у 2023. 
року ше утвердзує за: 
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Таблїчка 1: Висина надополнєня за хаснованє защиценого подруча за окончованє дїялносци, односно на други способ хаснованя защице-
ного подруча

ПЧ Предмет надополнєня
Основка

Висина у 
РСД

Єдинка мери Обрахункови 
период

1. Поставянє погосцительних обєктох за услуги змесценя, костираня и 
напою

1.1. Кампи m² рочне надополнєнє 20,00

1.2.

Стаємни и стационарни обєкти за даванє услугох поживи и напою 
(ресторан, карчма, бар, бифе, обєкт швидкей поживи, печенярня 
и инше) уключуюци и поверхносц припадаюцей тераси, односно 
загради

m² рочне надополнєнє 500,00

2. Поставянє обєктох за окончованє тарґовини, ремеселства, услугох и 
индустриї

2.1

Поставянє обєктох за обток поживових и других продуктох (текстил, 
козметика, санитарни и хемийни средства за обисце и польопривреду, 
лїки, нашенє и др.) и предаванє поживових продуктох на пияцу, 
сувенирох и другей роби

2.1.1. Рухоми столїки за предаванє рижней роби m² дньове 
надополнєнє 300,00

3. Окончованє дїялносцох експлоатациї минералних сировинох

3.1. Нафтовод (рочне надополнєнє) m рочне надополнєнє 105,00

4. Хаснованє водох и водопривреда

4.1. Потьков рибалов хтори хаснує воду зоз защиценого подруча поверхносц 
рибалова у ha рочне надополнєнє 1.000,00

4.2. Каналски мрежи за наводньованє и одводньованє (рочне надополнєнє) m рочне надополнєнє 60,00

5. Хаснованє обєктох за поставянє обєктох за окончованє енерґетскей 
дїялносци (енерґетика)

5.1. Преношенє и дистрибуция електричней енерґиї

5.1.1. Над’жемни електроенерґетични вод 400 kV, ширина коридору 25 m 
(рочне надополнєнє) m2 рочне надополнєнє 40,00

5.2.1. Над’жемни електроенерґетични вод 220 kV, ширина коридору 20 m m2 рочне надополнєнє 40,00

5.1.3. Над’жемни електроенерґетични вод 110 kV, ширина коридору 15 m m2 рочне надополнєнє 45,00

5.1.4. Над’жемни електроенерґетични вод 35 kV, ширина коридору 10 m m2 рочне надополнєнє 40,00

5.1.5. Над’жемни електроенерґетични вод 20 або 10 kV, ширина коридору 
5 m m2 рочне надополнєнє 40,00

5.1.6. Под’жемни електроенерґетски води – дроти m рочне надополнєнє 85,00

5.1.7. Трафостанїца висшого (уходного) напруженя 35 и 110 kV m2 400,00

5.1.8. MBTS 10 (20)/0,4 kV и слупова трафостанїца обєкт рочне надополнєнє 1.400,00

5.1.9. Розводзаце пошоренє m2 рочне надополнєнє 240,00

5.2. Цивоводни транспорт води и ґазу

5.2.1 Транспорт води зоз и през защицене подруче m рочне надополнєнє 350,00

6. Транспорт, будовательство и телекомуникациї

6.1. Драгови транспорт и превоженє

6.1.1. Општинска драга km рочне надополнєнє 30.000,00

6.1.2. Нєкатеґорована лєсова драга km рочне надополнєнє 30.000,00

6.1.3. Превоженє будовательного и другого материялу m3 тура 25,00

6.2. Хаснованє защиценого подруча за електронски комуникациї

6.2.1. Поставянє примарней телефонскей мрежи над’жемни вод m рочне надополнєнє 100,00

6.2.2. Поставянє примарней телефонскей мрежи под’жемни вод m рочне надополнєнє 50,00

6.2.3. Поставянє електронскей комуникацийней опреми (цо су у статусу 
закупа або службеносци)

m2 повер. спод 
базней станїци рочне надополнєнє 3.000,00

6.3. Хаснованє защиценого подруча за радио и телевизийни комуникациї

6.3.1. Мрежа за телекомуникацию (оптични дроти) m рочне надополнєнє 75,00

6.4. Водови транспорт
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6.4.1. Чамци плївадло рочне надополнєнє 2.500,00

6.4.2. Понтони плївадло рочне надополнєнє 10.000,00

6.4.3. Дереґля плївадло рочне надополнєнє 22.000,00

7. Знїманє

7.1.1. Бавени филми дзень 12.000,00

7.1.2. Документарни филми дзень 5.000,00

7.1.3. Рекламни филми дзень 20.000,00

7.1.4. Фотоґрафованє дзень 2.000,00

7.1.5. Знїманє звучних записох дзень 2.000,00

8. Хаснованє флори и фауни и други дїялносци

8.1. Зберанє печаркох, лїковитих рошлїнох и рошлїнох за єдзенє, других 
лєсових плодох и животиньох (шлїмаки и инше)

8.1.1. Зберанє, односно тарганє на защиценим подручу цо окончую физични 
особи

период 
хаснованя

рочне надополнєнє 
по зазберачови 1.500,00

8.1.2. Зберанє, односно тарганє на защиценим подручу цо окончую физични 
особи

период 
хаснованя

тижньове 
надополнєнє по 

зазберачови
450,00

8.1.3. Зберанє, односно тарганє на защиценим подручу цо окончую физични 
особи

период 
хаснованя

дньове 
надополнєнє по 

зазберачови
120,00

8.2. Хаснованє лєсох и дєпох

8.2.1. Рубанє лєсох m3 50,00

8.3. Лови на дзивину

8.3.1. Лови на дзивину рочнє по 
ловарови рочне надополнєнє 2.100,00

8.3.2. Лови на дзивину дньово по 
ловарови

дньове 
надополнєнє 150,00

9. Поставанє рекламох

9.1. Поставянє рекламних и информативних ознакох на защиценим 
подручу, окрем ознакох транспортней и туристичней сиґнализациї m2 15.000,00

9.2. Поставянє билбордох m2 35.000,00

Таблїчка 2: Хаснованє жеми Защиценого подруча за поставянє викендицох и других нєкомерциялних обєктох за одпочивок у защиценим 
подручу

ПЧ Предмет надополнєня
Основка

Висина у 
РСД

Єдинка мери Обрахункови 
период

1. Викендици, вили и други фамелийни обєкти за одпочивок m² рочне надополнєнє 120,00

2. Резиденциялни обєкти m² рочне надополнєнє 250,00

3. Кампери, камп-прикочи обєкт рочне надополнєнє 3.000,00

4. Шаторнї m² поверхносци 
шаторнї

дньове 
надополнєнє 30,00
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Таблїчка 3: Хаснованє Защиценого подруча за спортско-рекреативни активносци, отримованє манифестацийох

ПЧ Предмет надополнєня
Основка

Висина у 
РСД

Єдинка мери
Обрахункови 

период

1. Хаснованє жеми за спорт

1.1. Бавилїщох, отворених базенох, гиподромох, теренох за обуку, плажох и 
подобне

по m2 
поверхносци

рочне надополнєнє 35,00

1.2. Дереґлї, платформи по m2 рочне надополнєнє 1.000,00

2. Хаснованє жеми защиценого подруча за спортски, туристични и културни 
манифестациї

2.1.
За спортски, туристични и културни манифестациї (зберанє рошлїнох и 
плодох, косидба, лов и риболов, реґати и други змаганя на води, културна 
подїя, швето)

дзень
дньове 

надополнєнє 25.000,00

2.2. Погосцителє цо даваю услуги поживи и напою звонка погосцительних 
обєктох, на вашарох и других явних манифестацийох m2 дньове 

надополнєнє 300,00

2.3.
Погосцителє цо даваю услуги костираня и напою у почасових и рухомих 
погосцительних обєктох уключуюци и поверхносц припадаюцей тераси, 
односно загради

m2 дньове 
надополнєнє 500,00

Таблїчка 4: Хаснованє мена и знака Защиценого подруча

ПЧ Предмет надополнєня
Основка

Висина у 
РСДЄдинка мери Обрахункови 

период

1. Хаснованє мена и знака защиценого добра, у мену правней особи, 
дїловних актох, ознаки продукта, реклами и друге

по 
контракту

2. Хаснованє мена и знака защиценого добра, у мену правней особи, дїловних 
актох, ознаки продукта, реклами и друге, кед нє истує согласносц

рочни приход 
яки витворени 
з хаснованьом 
мена и знака 
защиценого 

подруча

1%

Таблїчка 5: Нащива Защиценого подруча, його часцох и обєктох

ПЧ Предмет надополнєня
Основка

Висина у 
РСДЄдинка мери Обрахункови 

период

1. Нащива защиценого подруча, його часцох и обєктох

1.1. за полнолїтного нащивителя по особи дзень 100,00

1.2. за дзеци од 8 по 18 роки по особи дзень 50,00

Таблїчка 6: Хаснованє простору по основи забераня з обєктами хтори зоз своїм випатрунком нарушую прикмети Защиценого подруча

ПЧ Предмет надополнєня
Основка

Висина у 
РСДЄдинка мери Обрахункови 

период

1. Хаснованє простору по основи забераня з обєктами хтори зоз своїм 
випатрунком нарушую прикмети защиценого подруча m2 230,00
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Надпомнуце:

У тих «Службених новинох АПВ» ше нє обявює Окремну часц, у складзе зоз членом 5. пасус 2. Покраїнскей скупштинскей одлуки 
о обявйованю предписаньох и других актох («Службени новини АПВ», число 54/14, 29/17 и 12/18).

Члeн 5.

У поглядзе способу утвердзованя и плаценя надополнєньох зоз 
члена 4. тей одлуки, як и за шицки други питаня у вязи зоз тима 
надополнєнями ше применює Закон.

Члeн 6.

Надополнєня утвердзени зоз тоту одлуку представяю приход 
Управяча у складзе зоз Законом и уплацує их ше на рахунок Уп-
равяча, а средства витворени зоз надополнєньох по тей одлуки 
ше хаснує за защиту, розвой и унапредзенє Защиценого подруча.

III

ЗАКОНЧУЮЦА ОДРЕДБА

Члeн 7.

Тота одлука ступа на моц осми дзень по обявйованю у «Служ-
бених новинох Автономней покраїни Войводини». 

У Новим Садзе, 
Число: V-73/96
Дня: 28. децембра 2022. року

ПРЕДСИДАТЕЛЬ
НАДПАТРАЮЦОГО ОДБОРУ,

Мр Ласло Фегер, с.р.
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ОБЩА ЧАСЦ

ПОКРАЇНСКА ВЛАДА

1. Одлука з яку ше утвердзує Общу програму оспособй-
ованя за 2023. рок и Програму оспособйованя руково-
дительох за 2023. рок; 

2. Заключенє о Програми одцудзеня будовательней 
жеми у явней власносци Автономней покраїни Вой-
водини за 2023. рок.

НАДПАТРАЮЦИ ОДБОР ЯВП «ВОДИ 
ВОЙВОДИНИ» НОВИ САД

3. Одлука о надополнєньох за хаснованє защиценого 
подруча Парку природи «Белянска Бара» у 2023. року;

4. Одлука о надополнєньох за хаснованє защиценого 
подруча Парку природи «Єґричка» у 2023. року;

5. Одлука о надополнєньох за хаснованє защиценого 
подруча Парку природи «Беґечка яма» у 2023. року.

ОКРЕМНА ЧАСЦ

ПОКРАЇНСКА ВЛАДА

6. Ришенє о даваню согласносци на Одлуку о розподзе-
льованю прибутку за 2021. рок ДОО «Парк Палич»; 

7. Ришенє о даваню согласносци на План защити при-
родних доброх Покраїнского заводу за защиту приро-
ди за 2023. рок; 

8. Ришенє о даваню согласносци на Статут Польо-
привредней школи з домом школярох Бачка Тополя; 

9. Ришенє о преставаню роботи на положеню окончова-
теля длужносци директора Служби за буджетну ин-
спекцию Автономней покраїни Войводини; 

10. Ришенє о розришеню помоцнїка покраїнского секре-
тара за финансиї;

11. Ришенє о розришеню члена Управного одбору Ґерoн-
толоґийного центру у Бачкей Паланки;

12. Ришенє о менованю члена Управного одбору Ґерoнто-
лоґийного центру у Бачкей Паланки;

13. Ришенє о розришеню члена Управного одбору Нау-
кового институту за поживово технолоґиї у Новим 
Садзе;

14. Ришенє о менованю члена Управного одбору Науково-
го институту за поживово технолоґиї у Новим Садзе.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И МАНДАТНИ 
ПИТАНЯ СКУПШТИНИ АВТОНОМНЕЙ ПОКРАЇНИ 

ВОЙВОДИНИ

15. Ришенє о преставаню длужносци окончователя длуж-
носци помоцнїка ґенералного секретара Скупштини 
Автономней покраїни Войводини;

17. Ришенє о поставеню окончователя длужносци помо-
цнїка ґенералного секретара Скупштини Автономней 
покраїни Войводини;

18. Ришенє о преставаню длужносци окончователя длуж-
носци помоцнїка ґенералного секретара Скупштини 
Автономней покраїни Войводини;

19. Ришенє о поставеню окончователя длужносци помо-
цнїка ґенералного секретара Скупштини Автономней 
покраїни Войводини.

ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАРИЯТ ЗА ОБРАЗОВАНЄ, 
ПРЕДПИСАНЯ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНИ 
МЕНШИНИ – НАЦИОНАЛНИ ЗАЄДНЇЦИ

20. Ришенє о одобреню видац и хасновац преклад учеб-
нїка Психолоґия 2, за другу класу ґимназиї, хтори на-
писани на словацким язику и писме.

Редни број Предмет Страна Редни број Предмет Страна

1

21

22

25

29
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