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ПОСЕБНИ ДЕО

71.

На основу члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Педагошког за-
вода Војводине („Службени лист АПВ”, број: 14/03), као и чл. 35. и 
36. став 6. Покрајинскe скупштинскe одлукe о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14),Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 1. фебруара 2023. године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Педагошког завода 
Војводине за 2023. годину, који је усвојио Управни одбор Педа-
гошког завода Војводине, на седници одржаној 26. јануара 2023. 
године. 

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-24/2023
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

72.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. фе-
бруара 2023. године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Педагошког завода Војво-
дине за 2023. годину, који је донео Управни одбор Педагошког 
завода Војводине, на седници одржаној 26. јануара 2023. годи-
не.  

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-83/2023
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

73.

На основу члана 32. тачка 6, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 1. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 18/10),  Покрајинска влада, на седници одржаној 1. фебруара 
2023. године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Покрајинског завода 
за заштиту споменика културе за 2023. годину, који је усвојио Уп-
равни одбор Покрајинског завода за заштиту споменика културе, 
на 19. седници одржаној 17. јануара 2023. године. 

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-6/2023-01
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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74.

На основу члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске 
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које 
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне По-
крајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 1. фебруара 2023. године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Покрајинског завода за 
заштиту споменика културе за 2023. годину, који је усвојио Уп-
равни одбор Покрајинског завода за заштиту споменика културе, 
на 19. седници одржаној 17. јануара 2023. године. 

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-20/2023-1
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

75.

На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за из-
бегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону („Служ-
бени лист АПВ”, број: 19/06 и 66/20), те чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14),  Покрајинска влада, на седници одржаној 
1. фебруара 2023. године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Фонда за избегла, ра-
сељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2023. годину, 
који је Управни одбор Фонда за избегла, расељена лица и за са-
радњу са Србима у региону, усвојио на 1. седници у 2023. години 
одржаној 16. јануара 2023. године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-21/2023
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

76.

На основу члана 16. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке од-
луке о оснивању Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са 
Србима у региону („Службени лист АПВ”, број: 19/06 и 66/20), те 
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  Покрајинска влада, 
на седници одржаној 1. фебруара 2023. године, д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Фонда за избегла, расељена 
лица и за сарадњу са Србима у региону за 2023. годину, који је 
донео Управни одбор Фонда за избегла, расељена лица и за са-
радњу са Србима у региону, на 1. седници одржаној 16. јануара 
2023. године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 025-4/2023
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

77.

На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14),  Покрајинска влада, на седници одржаној 
1. фебруара 2023. године,             д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Правилник о другој измени и допуни 
Правилника о организацији и систематизацији послова Устано-
ве за смештај и збрињавање старих лица Геронтолошки центар 
Панчево, који је донео вршилац дужности директора Установе за 
смештај и збрињавање старих лица Геронтолошки центар Панче-
во, 26. децембра 2022. године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-952/2022
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

78.

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Центра за по-
родични смештај и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ”, 
број: 6/14) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 1. фебруара 2023. године, 
д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Центра за породични 
смештај и усвојење Нови Сад за 2023. годину, који је усвојио Уп-
равни одбор Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, 
на седници одржаној 16. јануара 2023. године.



1. фебруар 2023. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 4 - Страна 99

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-17/2023 
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

79.

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Центра за по-
родични смештај и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ”, 
број: 6/14), члана 32. став 1. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
1. фебруара 2023. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Центра за породични 
смештај и усвојење Нови Сад за 2023. годину, који је донео Управ-
ни одбор Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, на 
седници одржаној 4. јануара 2023. године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-15/2023 
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

80.

На основу члана 11. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Суботица 
(„Службени лист АПВ”, број: 60/18) и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
1. фебруара 2023. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I 

Даје се сагласност на Финансијски план Центра за породични 
смештај и усвојење Суботица за 2023. годину, који је усвојио Уп-
равни одбор Центра за породични смештај и усвојење Суботица, 
на седници одржаној 13. јануара 2023. године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-16/2023 
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

81.

На основу члана 11. став 2. Покрајинске скупштинске Одлуке 
о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Суботица 
(„Службени лист АПВ”, број: 60/18), члана 32. став 1. тачка 6. и чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 1. фебруара 2023. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I 

Даје се сагласност на Програм рада Центра за породични 
смештај и усвојење Суботица за 2023. годину, који је донео Уп-
равни одбор Центра за породични смештај и усвојење Суботица, 
на седници одржаној 13. јануара 2023. године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-49/2023 
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

82.

На основу члана 14. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о ос-
нивању Канцеларије за инклузију Рома („Службени лист АПВ”, број:  
8/06 и 46/17) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  Покрајинска 
влада, на седници одржаној 1. фебруара 2023. године, д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Канцеларије за инклузију 
Рома за 2023. годину, који је усвојио Управни одбор Канцеларије за 
инклузију Рома, на седници одржаној 23. јануара 2023. године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-26/2023
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

83.

На основу члана 14. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о ос-
нивању Канцеларије за инклузију Рома („Службени лист АПВ”, број: 
8/06 и 46/17), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  Покрајинска 
влада, на седници одржаној 1. фебруара 2023. године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Канцеларије за инклузију 
Рома за 2023. годину, који је донео Управни одбор Канцеларије 
за инклузију Рома, на седници одржаној 23. јануара 2023. године. 
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II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-70/2023
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

84.

На основу члана 17. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за 
социјалну заштиту („Службени лист АПВ“, број: 1/06), члана 32. 
став 1. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) а у 
вези с чланом 163. став 3. Закона о социјалној заштити („Службе-
ни гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 1. фебруара 2023. године, д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Покрајинског завода за 
социјалну заштиту за 2023. годину, који је донео Управни одбор 
Покрајинског завода за социјалну заштиту, на седници одржаној 
12. јануара 2023. године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-69/2023
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

85.

На основу члана 15. став 2. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о оснивању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта 
(„Службени лист АПВ”, број: 10/02 и 1/12) и чл. 35. и 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 1. фебруара 2023. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I 

Даје се сагласност на Финансијски план Покрајинског завода за 
спорт и медицину спорта за 2023. годину, који је усвојио Управ-
ни одбор Покрајинског завода за спорт и медицину спорта, на 61. 
седници одржаној 17. јануара 2023. године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-25/2023 
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

86.

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и  36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14) и члана 124. став 2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС”, број: 25/19), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 1. фебруара 2023. године, д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I 

Даје се сагласност на Статут Дома здравља Кањижа у Кањижи, 
који је донео Управни одбор Дома здравља Кањижа у Кањижи, на 
седници одржаној 7. јуна 2022. године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-726/2022
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

87.

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у ау-
тономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - др. закон, 
95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон, 157/20 - др. закон и 123/21-др. 
закон), члана 26. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 54/14 – 
друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) и чл. 35. и 36. став 6 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 1. фебруара 2023. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Aлександру Пановском, вршиоцу дужности подсекретара 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство, 2. фебруара 2023. године, престаје рад на положају, 
протеком времена на које је постављен.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-15/2023
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

88.

На основу члана 26. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 54/14 – 
друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), а у вези с чланом 
56. ст. 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 
95/18, 114/21, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон 
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157/20 – др. закон и 123/21 – др. закон) и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
1. фебруара 2023. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Александар Пановски, дипломирани правник, поставља се за 
вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, почев од 3. фебруара 
2023. године, на период од три месеца.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-16/2023
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

89.

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у ау-
тономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - др. закон, 
95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон, 157/20 - др. закон и 123/21-др. 
закон), члана 26. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 54/14 – 
друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) и чл. 35. и 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 1. фебруара 2023. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Немањи Ивановићу, вршиоцу дужности помоћника покрајин-
ског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 2. 
фебруара 2023. године, престаје рад на положају, протеком време-
на на које је постављен.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-17/2023
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

90.

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14, 54/14 
– др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), а у вези с чланом 
56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 
21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, , 
86/19 – др. закон, 157/20 – др. закон и 123/21 – др. закон), као и с чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 1. фебруара 2023.године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Немања Ивановић, доктор ветеринарске медицине, поставља 
се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, почев од 3. фебруара 
2023.године, на период од три месеца.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-18/2023
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

91.

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 
86/19 - др. закон, 157/20 - др. закон и 123/21-др. закон), члана 26. став 
3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14, 54/14 – друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 
66/20 и 38/21) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 1. фебруара 2023. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Јадранки Савин, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секре-
тара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 2. фебруара 2023. го-
дине, престаје рад на положају, протеком времена на које је постављена.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-19/2023
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

92.

На основу члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14, 54/14 
– др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), а у вези с чланом 
56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 
21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, , 
86/19 – др. закон, 157/20 – др. закон и 123/21 – др. закон), као и с чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 1. фебруара 2023. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Јадранка Савин, дипломирана правница, поставља се за вршио-
ца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривре-
ду, водопривреду и шумарство, почев од 3. фебруара 2023. године, 
на период од три месеца.
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II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-20/2023
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

93.

На основу члана 32. тачка 8, члана 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ″, број: 37/14), као и члана 27. став 3. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ″, број: 
37/14, 54/14, др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), По-
крајинска влада, на седници одржаној 1. фебруара 2023. године, 
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Мр Драган Трапарић, магистар правних наука, поставља се за 
вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за кул-
туру, јавно информисање и односе с верским заједницама, на пе-
риод од три месеца.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-21/2023
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

94.

На основу члана 3. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
установљавању Награде Аутономне покрајине Војводине и по-
крајинских признања („Службени лист АПВ”, број: 54/18) и чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, бро:ј 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 1. фебруара 2023. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

1. Именује се Комисија за доделу награде Аутономне по-
крајине Војводине и покрајинских признања (у даљем 
тексту: Комисија).

2. У Комисију се именују:

1) за председника:
– др Ненад Крстић, редовни професор у пензији на 

Филозофском факултету Универзитета у Новом 
Саду;

2) за чланове:
– др Павле Будаков, редовни професор у пензији на 

Медицинском факултету Универзитета у Новом 
Саду и посланик у Скупштини Аутономне покраји-
не Војводине;

– Драгана Милошевић, покрајинска секретарка за кул-
туру, јавно информисање и односе с верским зајед-
ницама;

– Бошко Вучуревић, председник Привредне коморе 
Војводине;

– Слободан Бошкан, спортски директор Одбојкашког 
клуба Војводина;

– др Агота Виткаи Кучера, редовна професорка Акаде-
мије уметности Универзитета у Новом Саду;

– Нада Вујовић, главна и одговорна уредница листа 
„Дневник”.

3. Председник и чланови Комисије, именују се на период 
од четири године.

4. Комисија доноси одлуку о додели награде Аутономне 
покрајине Војводине и одлуку о додели покрајинског 
признања.

5. Председник и чланови Комисије имају право на накнаду 
за рад, чију висину одређује Покрајинска влада.

6. Стручне и административно-техничке послове за пот-
ребе Комисије обавља Покрајински секретаријат за кул-
туру, јавно информисање и односе с верским заједница-
ма.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-8/2023
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

95.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон и 138/22), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист 
АПВ”, број 54/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. фебруара 2023. 
године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 16 Покрајинском секретаријату за 
привреду и туризам, Програм 1507 Уређење и развој у области 
туризма, Програмска активност 1001 Развој туристичког потен-
цијала АП Воводине, функционална класификација 473 Тури-
зам, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџе-
та, економска класификација 423 Услуге по уговору, односно 
4235 Стручне услуге, износ од 15.000.000,00 динара (словима: 
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петнаест милиона динара и 00/100), због недовољно планира-
них средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 
2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 15.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за привреду и туризам по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за финансирање 
израде Студије одрживог развоја туризма Фрушке горе. 

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-84/2023-6
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

96.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон и 138/22), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист 
АПВ”, бр: 54/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 1. фебруара 2023. годи-
не,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 16 Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, 
Програм 1507 Уређење и развој у области туризма, Програмска 
активност 1001 Развој туристичког потенцијала АП Воводине, 
функционална класификација 473 Туризам, извор финансирања 
01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класифика-
ција 511 Зграде и грађевински објекти, односно 5114 Пројектно 
планирање, износ од 5.000.000,00 динара (словима: пет милиона 
динара и 00/100), због непланираних средстава на апропријацији 
за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 5.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 

и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за привреду и туризам по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за финансирање 
израде пројектно-техничке документације за реконструкцију и 
доградњу објекта: туристичког Инфо центра на Иришком венцу, 
који се налази у оквиру Националног парка Фрушка гора, као и за 
капију на улазу у Национални парк Фрушка гора.

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-84/2023-7
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

97.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон и 138/22), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист 
АПВ”, бр. 54/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 1. фебруара 2023. годи-
не,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
09 Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демогра-
фију и равноправност полова, Програм 0902 Социјална заштита, 
Програмска активност 1016 Подршка раду на спровођењу јавних 
овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војво-
дине, функционална класификација 090 Социјална заштита не-
класификована на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, економскa класификацијa 481 Дотације 
невладиним организацијама, 4819 Дотације осталим непрофитним 
институцијама, износ од 7.285.476,00 динара (словима: седам мили-
она две стотине осамдесет пет хиљада четири стотине седамдесет 
шест динара и 00/100), због недовољно планираних средстава на 
апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 7.285.476,00 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
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и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2.  Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за социјалну политику, демографију и равноправност поло-
ва, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у из-
носу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. 
овог решења, усмериће се Црвеном крсту Србије – Црвеном крсту 
Војводине, Нови Сад, за обнову кухињске опреме у одмаралишту 
Црвеног крста у Вршцу.

3.  О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за социјалну политику, де-
мографију и равноправност полова и Покрајински секретаријат 
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова преу-
зеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, 
уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-84/2023-8
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

98.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 ‒ др. закон и 138/22), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист 
АПВ”, бр. 54/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 1. фебруара  2023. годи-
не,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 11 Покрајинском секретаријату за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Програм 0608 
Систем локалне самоуправе, Програмска активност 1003 Подрш-
ка развоју локалне самоуправе, функционална класификација 180 
Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, еко-
номска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, 
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 
143.400.000,00 динара (словима: једна стотина четрдесет три ми-
лиона четири стотине хиљада динара и 00/100) због непланира-
них средстава за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
за 143.400.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота 
– увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 

и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске резер-
ве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из 
тачке 1. овог решења, усмериће се Граду Новом Саду, за финанси-
рање набавке возила (два камиона аутосмећара, три аутоцистер-
не и један аутоподизач) за потребе обављања делатности Јавног 
комуналног предузећа „Чистоћа”, Нови Сад.

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-84/2023-9
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

99.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон и 138/22), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист 
АПВ”, број: 54/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. фебруара 2023. 
године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.  Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разде-
лу 05 Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство, Програм 0101 – Уређење и надзор у области 
пољопривреде, Програмска активност 1001 Администрација, уп-
рављање и инспекцијски надзор, функционална класификација 
421 Пољопривреда, извор финансирања 01 00 Општи приходи и 
примања буџета, економска класификација 483 Новчане казне и 
пенали по решењу судова, односно 4831 Новчане казне и пенали 
по решењу судова, у износу од 7.000.000,00 динара (словима: седам 
милиона динара и 00/100), а због недовољно планираних средстава 
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 7.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
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и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, по основу 
употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распо-
реду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, 
намењено је за измирење обавеза на име накнаде штете по пресу-
ди Апелационог суда у Новом Саду, пословни број Гж 1962/22, од 
16.11.2022. године. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Покрајински секретаријат за финансије.

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-84/2023-10
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

100.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон и 
138/22), те члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Служ-
бени лист АПВ”, број 54/2022), као и члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. фе-
бруара 2023. године,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 

1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 16 – Покрајинском секретаријату за привре-
ду и туризам, Програм 1507 Уређење и развој у области туризма, 
Програмска активност 1001 Развој туристичког потенцијала АП 
Воводине, функционална класификација 473 Туризам, извор фи-
нансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета,  економска 
класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским преду-
зећима и организацијама, односно 4512 Капиталне субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама, износ од 
8.175.570,00 динара (словима: осам милиона сто седамдесет пет 
хиљада пет стотина седамдесет динара и 00/100), због неплани-
раних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 
2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 8.175.570,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за привреду и туризам по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се ЈП Национал-
ном парку „Фрушка гора”, Сремска Каменица, за финансирање 
опремања туристичког мобилијара у Националном парку „Фруш-
ка гора”, као и уређења излетничких локалитета на територији 
тог националног парка, ради очувања природе и повећања броја 
туриста.

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-84/2023-11
Нови Сад, 1. фебруар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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На основу чл. 11. и 23. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Служ-
бени лист АПВ”, брoj 54/22) и Решења о покретању поступка за 
доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секрета-
ријата за здравство број:138-401-254/2023 од 20. јануара 2023. го-
дине, а у вези с чланом 12. став 2. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС”, број 25/19), Покрајински секретаријат за 
здравство расписује

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

ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА
И ОПРЕМАЊА  ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У 2023. 

ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за здравство, у складу с чланом 12. 
став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, 
број 25/19), Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист 
АПВ”, број 54/22) и Финансијским планом Покрајинског секре-
таријата за здравство за 2023. годину, финансираће односно су-
финансираће у 2023. години изградњу, одржавање и опремање 
здравствених установа чији је оснивач Аутономна покрајина 
Војводина, у складу са законом и планом мреже здравствених 
установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционо одржа-
вање просторија, медицинске, немедицинске опреме, превозних 
средстава и опреме у области интегрисаног здравственог инфор-
мационог система, укључујући и потребну пројектну документа-
цију, изузев трошкова текућег одржавања објеката и просторија 
и текућег сервисирања медицинске, немедицинске опреме, пре-
возних средстава и опреме у области интегрисаног здравственог 
информационог система, – са укупно 1.965.000.000,00 динара. 
Обезбеђење средстава за финансирање односно суфинансирање 
наведених намена су предмет конкурса.

По овом јавном конкурсу, средства ће се доделити у складу с 
Одлуком о поступку и критеријумима за доделу буџетских сред-
става Покрајинског секретаријата за здравство за изградњу, одр-
жавање и опремање здравствених установа чији је  оснивач АП 
Војводина („Службени лист АПВ”, број 2/23), која је доступна 
и на огласној табли Покрајинског секретаријата за здравство и 
објављена на интернет страници www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним 
могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. 
годину. Корисници средстава дужни су да додељена средства ут-
роше до 31. децембра 2023. године.

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

Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку, на 
обрасцу пријаве који се може преузети у Покрајинском секрета-
ријату за здравство Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, II 
спрат, канцеларија 42 (тел. 487-4514), као и на интернет страници 
наведеног секретаријата: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за здравство, 
Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад – поштом или 
лично у Писарници покрајинских органа управе у згради По-
крајинске владе, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови 
Сад, с назнаком – „За конкурс”.

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

Рок за подношење пријава на јавни конкурс

Јавни конкурс отворен је од дана објављивања у „Службеном 
листу АПВ ,ˮ односно у јавном гласилу које покрива целу терито-
рију Аутономне покрајине Војводине – дневном листу „Српски 
телеграф” до  утрошка средстава предвиђених за доделу по овом 
јавном конкурсу а најкасније до 15. децембра 2023. године.  

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

– степен неопходности реализације тражене изградње, одр-
жавања, односно опремања здравствене установе за орга-
низацију рада и обављање делатности здравствене уста-
нове – укупан број бодова који се може доделити јесте 30;

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

– степен хитности у односу на пружање здравствених услу-
га – укупан број бодова који се може доделити јесте 10;

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

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

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

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

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Број: 138-401-254/2023-2
Дана: 1. фебруара 2023. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
ЗА ЗДРАВСТВО

проф. др Зоран Гојковић, с.р.

OGLASNI DEO
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102.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
У 2023. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА

ЗА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТО ОПЛОЂЕЊЕ

I

На основу члана 11, 22. и 23. став 3. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину 
(„Службени лист АП Војводине“, број: 54/2022), Покрајински се-
кретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова у 2023. години планирана средства од 40.000.000,00 дина-
ра усмериће:

1. за реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о праву на 
суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оп-
лођење („Службени лист АПВ“, број: 54/19).

II

Услови за стицање права по јавном огласу:

• Право на суфинансирање трошкова за биомедицински 
потпомогнуто оплођење (са могућношћу замрзавања ем-
бриона) у износу од 240.000,00 динара и право на суфи-
нансирање трошкова криоембриотрансфера у износу од 
100.000,00 динара једнократно може да оствари поро-
дица (парови) за услуге које се пружају у здравственим 
установама које имају важећу дозволу издату од стра-
не здравствене инспекције Министарства здравља Репу-
блике Србије за обављање поступака БМПО. Ово пра-
во могу да остваре брачни, односно ванбрачни партне-
ри (корисници средстава), када жена нема више од 45 го-
дине старости и када подносиоци захтева имају преби-
валиште на територији Аутономне покрајине Војводи-
не најмање годину дана од дана позитивног мишљења 
Стручне комисије за БМПО Клиничког центра Војводи-
не у Новом Саду. 

Неопходна документација/право на суфинансирање трош-
кова за биомедицински потпомогнуто оплођење остварује се на 
основу поднетог захтева корисника средстава и следећих доказа:

а) извод из матичне књиге венчаних или изјава оверена од 
стране јавног бележника као доказ о ванбрачној заједни-
ци;

б) уверења за оба партнера о месту пребивалишта на тери-
торији АП Војводине најмање годину дана непрекидно 
до дана позитивног мишљења Стручне комисије за ван-
телесну оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство 
Клиничког центра Војводине у Новом Саду, издата од на-
длежног  МУП-а;

ц) извод/изводи из матичне књиге рођених за сву рођену 
децу за кориснике средстава за друго, треће  свако наред-
но дете;

д) фотокопије личних карата оба партнера;
е) позитивно мишљење Стручне комисије за вантелесну 

оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство Кли-
ничког центра Војводине у Новом Саду;

ф) уверење Републичког фонда за здравствено осигурање 
о неиспуњености услова за спровођење лечења неплод-
ности поступцима биомедицински потпомогнутог оп-
лођења на терет Републичког фонда за здравствено оси-
гурање, за кориснике средстава за прво и друго дете;

г) фотокопија валидног документа о броју текућег рачу-
на једног од партнера на који ће бити уплаћена новчана 
средства.

Неопходна документација/право на суфинансирање трош-
кова за криоембриотрансфер за кориснике средстава код којих 
је БМПО финансиран средствима секретаријата остварује се на 
основу поднетог захтева корисника средстава и следећих дока-
за:

а) извештај здравствене установе о постојању замрзнутих 
ембриона који су похрањени на чување које је финанси-
рано средствима секретаријата;

б) позитивно мишљење Стручне комисије за вантелесну 
оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство Кли-
ничког центра Војводине у Новом Саду.

У случају да је протекао временски период од шест месеци од 
дана подношења захтева за БМПО, неопходно је доставити и сле-
дећу документацију:

в) извод из матичне књиге венчаних или оверену изјаву од 
стране јавног бележника као доказ о ванбрачној заједни-
ци;

г) фотокопије личних карата оба партнера;
д) извод/изводе из матичне књиге рођених за сву рођену 

децу за кориснике средстава за друго, треће и свако на-
редно дете;

ђ) уверења за оба партнера о месту пребивалишта на тери-
торији АП Војводине најмање годину дана  непрекидно 
до дана позитивног мишљења Стручне комисије за ван-
телесну оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство 
Клиничког центра Војводине у Новом Саду, издата од на-
длежног  МУП-а;

Неопходна документација/право на суфинансирање трош-
кова за криоембриотрансфер за кориснике средстава код којих 
БМПО није финансиран средствима секретаријата остварује се на 
основу поднетог захтева корисника средстава и следећих доказа:

а) извод из матичне књиге венчаних или изјава оверена од 
стране јавног бележника као доказ о ванбрачној заједни-
ци;

б) уверења за оба партнера о месту пребивалишта на тери-
торији АП Војводине најмање годину дана непрекидно 
до дана позитивног мишљења Стручне комисије за ван-
телесну оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство 
Клиничког центра Војводине у Новом Саду, издата од на-
длежног  МУП-а;

ц) извод/изводи из матичне књиге рођених за сву рођену 
децу за кориснике средстава за друго, треће  свако наред-
но дете;

д) фотокопије личних карата оба партнера;
е) позитивно мишљење Стручне комисије за вантелесну 

оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство Кли-
ничког центра Војводине у Новом Саду;

ф) уверење Републичког фонда за здравствено осигурање 
о неиспуњености услова за спровођење лечења не-
плодности поступцима биомедицински потпомогну-
тог оплођења на терет Републичког фонда за здравст-
вено осигурање, за кориснике средстава за прво и дру-
го дете;

г) фотокопија валидног документа о броју текућег рачу-
на једног од партнера на који ће бити уплаћена новчана 
средства;

х) извештај здравствене установе о постојању замрзнутих 
ембриона који су похрањени на чување.

Корисници средстава дужни су да о свакој промени пребива-
лишта и боравишта обавесте Комисију за БМПО Покрајинског 
секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправ-
ност полова у року од осам дана од дана промене пребивалишта, 
односно боравишта.

III

Овај јавни оглас отворен је током целе године.
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IV

Сва лица која испуњавају услове за остваривање наведеног 
права могу да поднесу захтев с потребном документацијом на 
писарници Покрајинске владе, или да га пошаљу писменим пу-
тем на адресу: Покрајински секретаријат за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова с назнаком за Комисију за 
БМПО, Булевар Михајла Пупина бр. 16, Нови Сад, као и да се де-
таљно информишу о условима, критеријумима, начину и поступ-
ку остваривања права на суфинансирање трошкова за биомеди-
цински потпомогнуто оплођење путем телефона 021/487-4073 као 
и на званичној интернет презентацији Покрајинског секретарија-
та за социјалну политику, демографију и равноправност полова 
- www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs.

V

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова - на основу поднетих захтева и прило-
жене документације, у складу с расположивим средствима по-
крајинског буџета за 2023. годину - доделиће средства у складу с 
наведеном одлуком у јавном огласу.

VI

Јавни оглас објављује се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“, дневном листу „Alo“ и на интернет страници 
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова: www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

103.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
У 2023. ГОДИНИ ЗА ДЕЦУ И ПОРОДИЦУ

I

На основу члана 11, 22. и 23. став 3. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину 
(„Службени лист АП Војводине“, број: 54/2022), Покрајински се-
кретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова у 2023. години планирана средства од 360.000.000,00 ди-
нара усмериће:

1. за реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о ма-
теринском додатку за незапослене мајке за треће или 
четврто дете („Службени лист АП Војводине“, број: 
60/2018).

II

Услови за стицање права по јавном огласу:

• Право на матерински додатак за незапослене мајке 
за треће или четврто дете остварује незапослена мајка 
која је држављанка Републике Србије, која је почев од 
01. јула 2018. године родила треће или четврто дете, која 
у тренутку рођења трећег, односно, четвртог детета има 
пребивалиште најмање годину дана на територији Ауто-
номне покрајине Војводине, која непосредно брине о де-
тету за које је поднела захтев, чија деца претходног реда 
рођења нису смештена у хранитељску породицу или 
дата на усвојење и која није лишена родитељског права 
у односу на децу претходног реда рођења, као и која се 

налази на евиденцији Националне службе за запошља-
вање најмање годину дана до дана рођења детета као и од 
дана рођења детета до дана подношења захтева, непре-
кидно. Исплата материнског додатка почевши од 01. ја-
нуара 2023. године врши се у износу од по 22.500,00 ди-
нара за сваки месец, а може да траје најдуже 24 месеца 
непрекидно.

 
Неопходна документација/матерински додатак за незапосле-

не мајке за треће или четврто дете остварује се на основу подне-
тог захтева мајке и следећих доказа:

1. фотокопије личне карте мајке (уколико се ради о чипова-
ној исправи, неопходно је да иста буде очитана);

2. уверења о држављанству Републике Србије за мајку (не 
старијег од шест месеци);

3. уверења надлежног органа МУП-а којим се потврђује да 
мајка има место пребивалишта на територији Аутономне 
покрајине Војводине у трајању од најмање годину дана 
непрекидно до дана рођења трећег, односно, четвртог де-
тета;

4. извода из матичне књиге рођених за сву децу издатих 
у складу са Законом о матичним књигама („Службени 
гласник РС“, број: 20/09, 145/14 и 47/18);

5. уверења надлежног органа старатељства о чињеници да 
се мајка непосредно брине о новорођеном трећем или 
четвртом детету, да њена деца претходног реда рођења 
нису смештена у хранитељску породицу или дата на ус-
војење као и да мајка није лишена родитељског права у 
односу на децу претходног реда рођења;

6. потврде да се мајка трећег, односно, четвртог детета 
налази на евиденцији Националне службе за запошља-
вање најмање годину дана до дана рођења детета као и 
од дана рођења детета до дана подношења захтева, не-
прекидно.

Захтев за остваривање права на матерински додатак са потреб-
ном документацијом подноси се најкасније до навршених шест 
месеци живота трећег, односно, четвртог детета, општинској, 
односно, градској управи у којој је пребивалиште подносиоца 
захтева.

III

Овај јавни оглас отворен је током целе године.

IV

Незапослене мајке које испуњавају услове за остваривање 
наведеног права могу да поднесу захтев са потребном докумен-
тацијом у општинској-градској управи у којој је њихово преби-
валиште, као и да се детаљно информишу о условима и начи-
ну остваривања права на матерински додатак путем телефона 
021/452-371 и 021/452-339 као и на интернет страници Покрајин-
ског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноп-
равност полова: www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs.

V

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова - на основу поднетих захтева и прило-
жене документације, у складу с расположивим средствима по-
крајинског буџета за 2023. годину - доделиће средства у складу с 
наведеном одлуком у јавном огласу.

VI

Јавни оглас објављује се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“, дневном листу „Ало“ и на интернет страници 
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова: www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић
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На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана 41. став 1. 
тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покраји-
не Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09, 67/12 - одлука 
УС, 18/20 - др. закон и 111/21 – др. закон), члана 11. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину 
(„Службени лист АПВ”, бр. 54/22), члана 24. став 2. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ”, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) 
и у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину из-
бора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају 
из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно једи-
ница локалне самоуправе  („Службени гласник РС”, бр. 105/16 и 
112/17), Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање 
и односе с верским заједницама расписује

К О Н К У Р С
ЗА ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА 

ОД ИЗДАВАЧА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ 
У 2023. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама (у даљем тексту: Секретаријат) ће у 
2023. години извршити откуп одабраних наслова публикација на 
српском језику и језицима националних мањина у АП Војводини, 
у штампаној форми, за мрежу јавних библиотека на територији 
АП Војводине, у укупном износу од 20.000.000,00 динара.

Откупљиваће се публикације од значаја за културу и уметност 
из следећих категорија:

1. домаћа књижевност;
2. преводна књижевност;
3. књижевност за децу;
4. уметнички стрип;
5. уметност (публикације које представљају националну 

културну баштину и савремену културу и уметност; пуб-
ликације које представљају позната дела светске култур-
не баштине);

6. хуманистичке и друштвене науке (научна и научно-по-
пуларна издања, лексикографска и референтна литерату-
ра).

Приликом  откупа неће се узимати у обзир уџбеници, као ни 
публикације које по свом формату и из других техничких разлога 
нису погодне за библиотечко коришћење.

Публикација намењена откупу треба да испуњава издавач-
ке и библиотечке стандарде, и то:

• мора садржати ознаку каталошког записа CIP и међуна-
родни стандардни број (ISBN);

• мора бити означено име аутора, имена сарадника, реце-
зента, име уредника публикације, наслов, односно на-
слов на изворном језику и остали подаци о изворнику ако 
је публикација превод, име преводиоца, година издања, 
које је издање по реду, број страна, назив и седиште изда-
вача, место и година штампања, број примерака публика-
ције (тираж);

Избор откупљених публикација биће извршен на следећи 
начин:

• Предлог о избору наслова и количини публикација које 
ће бити откупљене за јавне библиотеке доноси стручна 
Комисија коју образује Секретаријат (у даљем тексту: 
Комисија) и која ће избор вршити на основу Уредбе о 
критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у 
култури који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, односно једи-
ница локалне самоуправе.

• Избор публикација на српском језику Комисија ће извр-
шити уз консултовање јавних библиотека којима је на-
мењен овај откуп. 

• Избор публикација на језицима националних мањина 
Комисија ће извршити уз консултовање националних са-
вета националних мањина и јавних библиотека којима је 
намењен овај откуп.

• Комисија ће саставити и посебни списак изабраних пуб-
ликација од значаја за фондове јавних библиотека које 
ће бити обавезно откупљене од стране издавача у по јед-
ном примерку за сваку библиотеку која учествује у овом 
откупу, и на располагању за овај избор имаће до 40% од 
укупних средстава на свакој буџетској апропријацији на-
мењеној за овај конкурс. 

• На основу избора публикација од стране јавних библи-
отека са списка публикација који је сачинила Комисија, 
као и на основу списка публикација од значаја за фондо-
ве јавних библиотека које ће бити обавезно откупљене од 
стране издавача, Комисија доноси Образложени предлог 
о избору публикација, односно њихових издавача, које ће 
бити откупљене за потребе јавних библиотека на терито-
рији АП Војводине.

• На основу донетог Образложеног предлога о избору пуб-
ликација, односно њихових издавача, које ће бити от-
купљене за потребе јавних библиотека на територији АП 
Војводине, и Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
АП Војводине за 2023. годину, покрајински секретар за 
културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама доноси Решење о додели средстава издавачима по 
овом Конкурсу.

Услови конкурса

Право учешћа на Конкурсу имају привредна друштва и пре-
дузетници регистровани за обављање делатности у култури са 
седиштем на територији АП Војводине и удружења у култури са 
седиштем на територији АП Војводине која су издавачи публика-
ција у смислу члана 2. Закона о издавању публикација („Службе-
ни гласник РС” бр. 37/91 , 53/93 - др. закон, 67/93 - др. закон, 48/94 
- др. закон, 135/04, 101/05 - др. закон).

Право учешћа на овом конкурсу немаjу установе културе чији 
је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина, односно је-
диница локалне самоуправе које се финансирају сходно члану 74. 
Закона о култури. 

Издавач приликом подношења пријаве прилаже два обрасца:

1. један примерак Обрасца 1 за откуп публикација,
2. за сваку публикацију по један примерак Обрасца 2 за от-

куп публикација; 

Публикације се не достављају Секретаријату.

Обрасци 1 и 2 се могу преузети на интернет страници По-
крајинског секретаријата за културу, јавно информисање и одно-
се с верским заједницама http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/;

Ако суиздавачи конкуришу са истом публикацијом, а разли-
кују се понуђене цене, Комисија ће изабрати публикацију са нај-
нижом ценом.

Ако суиздавачи конкуришу са истом публикацијом и истом 
ценом, све понуђене публикације биће на списку за избор публи-
кација, односно, библиотеке ће проценити од ког издавача желе 
да имају публикацију.

Ако суиздавачи конкуришу са истом публикацијом и истом 
ценом, због могућности избора којим би се пружила неоправдана 
предност једном од суиздавача, Комисија неће публикацију ув-
рстити на посебни списак изабраних публикација од значаја за 
фондове јавних библиотека које ће бити обавезно откупљене од 
стране издавача у по једном примерку за сваку библиотеку која 
учествује у овом откупу.



Страна 110 - Брoj 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 1. фебруар 2023.

Ако два или више издавача понуде исти наслов, Комисија ће 
изабрати публикацију која је допуњено, проширено, унапређено 
или критичко издање, и која више испуњава издавачке и библио-
течке стандарде наведене у овом конкурсу.

Приликом разматрања поновљених издања Комисија ће пред-
ност дати насловима са потврђеном уметничком и научном вред-
ношћу.

Посебна пажња ће се обратити на вредне публикације објавље-
не на ћириличком писму као и на квалитет штампе, повеза и оп-
реме издања. 

Израчунавање откупне цене публикација вршиће се према 
следећим критеријумима:

1. Публикације чија су издавања суфинансирана средствима 
из буџета Републике Србије, аутономне покрајине или је-
диница локалне самоуправе, откупљиваће се по продајној 
књижарској цени умањеној за 60% књижарског рабата.

2. Публикације за чија је издавања издавач обезбедио сред-
ства из сопствених прихода, откупљиваће се по продајној 
књижарској цени умањеној за 40% књижарског рабата.

Под продајном књижарском ценом подразумева се продајна 
цена публикације у књижарама и малопродајним објектима. Об-
везници ПДВ урачунавају законску пореску стопу ПДВ у про-
дајну књижарску цену коју нуде на овом конкурсу. Цене наведене 
у понуди не могу се накнадно мењати.

Издавач је у обавези да приликом испоруке публикација биб-
лиотекама, уз тражене публикације,  достави библиотекама и по-
пуњене потврде/отпремнице са назначеним насловима и бројем 
примерака књига које су послали библиотеци, а које библиотека 
оверава и враћа издавачу као доказ о пријему.

Издавач је у обавези да, као доказ о извршеној обавези, По-
крајинском секретаријату за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама достави поштанске отпремнице са 
назначеним адресама библиотека које примају публикације, као 
и оверене потврде/отпремнице да је библиотека примила тражене 
публикације у количини која је одређена Решењем о додели сред-
става издавачима, и фактуру са насловима, количином и ценом 
испоручених публикација, уз назнаку да ли je у износ урачунат 
ПДВ. Фактура мора бити регистрована у Централном регистру 
фактура. Ако издавач није у могућности да изврши испоруку пуб-
ликација у количини траженој од стране библиотека потребно је 
да умањи износ приказан у фактури тако да одговара броју испо-
ручених публикација и њиховој откупној цени.

Издавач је у обавези да сноси трошкове достављања публика-
ција библиотекама.

Издавачи подносе пријаве за конкурс на адресу: Покрајински 
секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком: 
„Откуп књига”.

Пријаве на Конкурс подносе се од  1. фебруара 2023. године до 
2. марта 2023. године.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране. Уколико су 
пријаве непотпуне и нејасне, Секретаријат ће обавестити под-
носиоца на који начин да уреди пријаву, уз упозорење на правне 
последице ако не уреди пријаву у року који не може бити краћи 
од осам дана.

 Додатне информације се могу добити у Покрајинском секрета-
ријату за културу, јавно информисање и односе с верским зајед-
ницама на бројеве телефона:  021/ 487 4507, 021/ 457 513, или на 
и-мејл: ljubomir.milanovic@vojvodina.gov.rs .

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Драгана Милошевић, с.р.

105.

На основу члана 3. став 1. и члана 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о додели буџетских средстава црквама и верским 
заједницама („Сл. лист АПВ“, бр. 54/14), члана 11. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2023. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/22) и члана 24. став 2.По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Служ-
бени лист АПВ‟, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 
66/20 и 38/21) Покрајински секретаријат за културу, јавно инфор-
мисање и односе с верским заједницама расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА

И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
ЗА 2023. ГОДИНУ

У складу са чланом 4. Покрајинске скупштинске одлуке о до-
дели буџетских средстава црквама и верским заједницама, сред-
ства се одобравају за суфинансирање обављања градитељске, до-
бротворне и научне делатности регистрованих традиционалних 
цркава и верских заједница, као и организација и установа чији су 
они оснивачи, а које делују на територији Аутономне покрајине 
Војводине. 

Укупан износ средстава за расподелу по конкурсу је 
29.000.000,00 динара.

По конфесијама износи су следећи: Српска православна црк-
ва – 15.370.000,00 динара (Бачка епархија – 4.525.000,00 дина-
ра; Банатска епархија – 4.841.000,00 динара; Сремска епархија 
– 5.696.000,00 динара и Шабачка епархија – 308.000,00  динара); 
Римокатоличка црква – 8.410.000,00  динара (Суботичка биску-
пија – 4.205.000,00  динара, Зрењанинска бискупија – 2.336.000,00 
динара и Сријемска бискупија – 1.869.000,00 динара); Исламска 
заједница – 638.000,00 динара; Словачка евангеличка црква а.в. 
– 1.189.000,00 динара; Јеврејска заједница – 609.000,00 динара; Ре-
форматска хришћанска црква – 638.000,00 динара; Евангеличка 
хришћанска црква а.в. – 580.000,00 динара; Гркокатоличка црква 
– 638.000,00 динара и Румунска православна црква – 928.000,00 
динара.

Пријаве на конкурс подносе се на српском језику или језику на-
ционалних мањина – националних заједница који је у службеној 
употреби у Аутономној покрајини Војводини, с прецизном наз-
наком за коју намену се средства траже, у износима заокруженим 
на хиљаде динара.

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања, од-
носно од 28. јануара до 27. фебруара 2023. године.

Пријава мора да садржи:

Основни опис потреба за реализацију пројекта:
 

– обнова храма – цркве: назив храма; место где се на-
лази храм; када је саграђен; датум од када се води као 
заштићени споменик културе и краћи опис инвестицио-
ног захвата са спецификацијом трошкова, 

– добротворне и научне делатности: циљ, очекивани ре-
зултати, динамика реализације са спецификацијом трош-
кова,

– број рачуна отворен у Управи за трезор Министарства 
финансија.

Пријаве се подносе лично, предајом на Писарници покрајин-
ских органа управе у Новом Саду, у приземљу зграде Покрајинске 
владе, на адреси: Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад или 
се упућују поштом на адресу: Покрајински секретаријат за кул-
туру, јавно информисање и односе с верским заједницама, 21 000 
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16. 
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Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који 
се могу добити на поменутим адресама или на интернет адреси 
www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни дока-
зи, неће бити разматране.

Под неблаговременим пријавама сматрају се пријаве:

– пристигле након истека рока предвиђеног у конкурсу.

Под недопуштеним пријавама сматрају се пријаве:

– које су поднела неовлашћена лица и субјекти који нису 
предвиђени текстом конкурса, односно оне које се не од-
носе на конкурсом предвиђене намене.

Под неразумљивим и непотпуним пријавама сматрају се прија-
ве:

– које су непотписане, с непопуњеним рубрикама, попуње-
не графитном оловком;

– које нису поднете на одговарајућем обрасцу;
– без одговарајућег рачуна отвореног у Управи за трезор 

Министарства финансија;
– које садрже неразумљиве и нечитке податке.

Исто тако, пријава подносиоца који је у претходном периоду 
добио финансијска средства, а није их оправдао, тј. није доста-
вио комплетан извештај о утрошку финансијских средстава, неће 
бити разматрана.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и одно-
се с верским заједницама задржава право да од подносиоца пријаве, 
према потреби, затражи додатну документацију и информације. 

Подносилац пријаве обавезује се да делатност за коју су му до-
дељена средства реализује најкасније до 31. децембра 2023. године, 
а да финансијски извештај о утрошку средстава са спецификацијом 
трошкова из својих евиденција, као и финансијску документацију 
о утрошку средстава (уговоре, фактуре, фискалне рачуне, отпрем-
нице и изводе из банке преко које обавља платни промет) доста-
ви Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама у року од 15 дана од дана када је у 
потпуности реализовао делатност за коју су му додељена средства.

Уколико се на корисника средстава из овог Конкурса одно-
си  члан 3. став 1. тачка 4. подтачка 1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС”, бр. 91/19), односно уколико ће се средства 
додељена по овом конкурсу користити за набавку радова, добара 
или услуга, а учешће јавних средстава чини више од 50% вредно-
сти набавке, корисник средстава ће се сматрати наручиоцем и у 
обавези је да примењује Закон о јавним набавкама. Дакле, корис-
ници средстава су дужни да поступе у складу са овим законом.

Решење о додели средстава доноси покрајински секретар. Ре-
зултати конкурса биће објављени на интернет адреси Секрета-
ријата www.kultura.vojvodina.gov.rs.  

Пријаве и приложена документација не враћају се подносио-
цима.

Додатне информациjе могу се добити радним данима од 11 до 
14 часова, на број телефона 021/487-4738.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Драгана Милошевић, с.р.

106.

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС‟, 
бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана 41. став 1. 
тачка 1. 2. и 10. Закона о утврђивању надлежности Аутономне 

Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09, 67/12 
- Oдлука УС, 18/20-др. закон и 111/21-др. закон), члана 11.  По-
крајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. 
годину („Службени лист АП Војводине‟, бр. 54/22), члана 15. и 
24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АП Војводине‟, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 
37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), у складу са Уредбом о крите-
ријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, ауто-
номне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС‟, бр. 105/16 и 112/17), Покрајински секретаријат 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
расписује

КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ

ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА КУЛТУРУ
И УМЕТНОСТ НАЦИОНАЛНИХ

МАЊИНА - НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА
У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама (у даљем тексту: Секретаријат) ће у 
2023. години финансирати - суфинансирати пројекте од значаја за 
културу и уметност националних мањина - националних зајед-
ница у областима заштите нематеријалног културног наслеђа и 
савременог уметничког стваралаштва и издавачке делатности на 
језицима националних мањина - националних заједница у АП 
Војводини у укупном износу од 20.000.000,00 динара.

I РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

1. У области заштите нематеријалног културног наслеђа 
и савременог уметничког стваралаштва националних 
мањина - националних заједница Секретаријат ће фи-
нансирати - суфинансирати:

• пројекте у области савременог уметничког стваралашт-
ва националних мањина - националних заједница у АП 
Војводини: 

– књижевно стваралаштво (манифестације, фестивали, на-
граде, колоније);

– аматерско позоришно стваралаштво и интерпретацију и 
репертоарни програм аматерских позоришта на језици-
ма националних мањина – националних заједница (по-
зоришне представе, радионице, фестивали, награде);

– музичко и музичко-сценско стваралаштво и плес (сни-
мање ауторског материјала, концерти, радионице, фес-
тивали, плес); 

– ликовно, примењено и мултимедијално стваралаштво 
(изложбе, колоније, радионице);

– програме гостовања у земљи и иностранству и
– награде за значајна остварења у области уметности.

•  пројекте са циљем заштите, неговања и презентације не-
материјалног културног наслеђа, из области: изворни на-
родни плес, изворне народне песме и музика, народни оби-
чаји и веровања и стари народни занати у АП Војводини:

– очување, развој и подстицање неговања традиционалне 
народне културе; 

– фестивале и такмичења од изузетног значаја за очување 
посебности националних мањина- националних заједни-
ца на територији АП Војводине;

– прикупљање података на терену, истраживање, докумен-
товање, издавање брошура, каталога;

– стварање услова за рад фолклорних ансамбала, изворних 
народних оркестара и певачких група, радионица старих на-
родних заната (израда народних ношњи, набавка и поправка 
традиционалних инструмената, набавку основних сировина 
и опреме за рад радионица старих народних заната);

– стварање, презентацију и промовисање нових садржаја 
заснованих на заштити културног наслеђа (израда нових 
кореографија за фолклорне ансамбле, издавање ЦД-а са 
изворном народном музиком, гостовања и сл.);
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– изложбе, конкурсне изложбе и такмичења рукотворина 
старих народних заната (припрема и пропратни рад) и

– унапређење квалитета презентације традиционалног на-
родног стваралаштва кроз едукацију (стручни семинари, 
курсеви, летњи кампови, радионице) 

у укупном износу од 16.100.000,00 динара

по класификацији корисника:

600.000,00 4631 - Текући трансфери осталим ниво-
има власти

15.500.000,00 4819 - Дотације осталим непрофитним 
организацијама

2.

У области издавачке делатности на језицима националних 
мањина - националних заједница Секретаријат ће финансира-
ти – суфинансирати објављивање до сада необјављених издања 
књига и часописа на језицима националних мањина – нацио-
налних заједница од значаја за културу и уметност националне 
мањине – националне заједнице са територије АП Војводине, из 
књижевности, уметности и друштвених и хуманистичких наука 
у области културе 

у укупном износу од 3.900.000,00 динара

по класификацији корисника:

1.500.000,00 4511 - Текуће субвенције јавним нефи-
нансијским предузећима и организацијама

1.700.000,00 4819 - Дотације осталим непрофитним 
организацијама

 700.000,00 4541 - Текуће субвенције приватним 
предузећима

II ПОСЕБНИ УСЛОВИ KОНКУРСА

• ОБЛАСТ: ЗАШТИТА НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУР-
НОГ НАСЛЕЂА И САВРЕМЕНОГ УМЕТНИЧКОГ СТ-
ВАРАЛАШТВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА - НА-
ЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

1. На Конкурсу могу да учествују: невладине организације 
(удружења грађана) и установе културе – други ниво 
власти (осим установа чији је оснивач АП Војводина), 
са седиштем на територији АП Војводине, а чија је пре-
тежна делатност култура и које својим стваралаштвом 
значајно доприносе очувању националног идентитета. 

2. Секретаријат неће финансирати - суфинансирати стал-
не трошкове (грејање, струја, телефон, закуп простора 
и сл.), плате запослених код подносиоца пријаве, набав-
ку канцеларијске и крупне опреме и трошкове репрезен-
тације. Трошкови горива се признају највише у износу 
до 5% од укупног износа додељених средстава. Угости-
тељске услуге и трошкови горива признаће се у износу 
већем од 5% у изузетним случајевима када је пројекат 
таквог карактера да укључује ове елементе (нпр. исхрана 
учесника на фестивалима, превоз аутомобилима и сл.), а 
које ће Комисија посебно разматрати и одобравати. 

3. На конкурсу се неће финансирати - суфинансирати 
гастрономски и туристички фестивали.

4. Подносилац пријаве може да учествује у области зашти-
те нематеријалног културног наслеђа и савременог умет-
ничког стваралаштва са највише 1 пројектом.

• ОБЛАСТ: ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ НА ЈЕЗИЦИ-
МА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА - НАЦИОНАЛНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА

1. Право учешћа на конкурсу имаjу: јавне нефинансијске 
организације, приватна предузећа (привредна друштва 
и предузетници) и невладине организације (удружења 

грађана), са седиштем на територији АП Војводине, а 
коjи су регистровани за бављење издавачком делатношћу 
и који послују најмање годину дана пре објављивања ко-
нурса.

2. За финансирање – суфинансирање објављивања књига, 
Секретаријат ће признати трошкове штампања до 300 
примерака у стандардним форматима (А4, А5 и Б5) и на 
стандардном папиру.

3. Подносилац пријаве може да учествује у области изда-
вачке делатности на језицима националних мањина – на-
ционалних заједница са укупно 2 пријаве (једна књига, 
један часопис). 

III ОПШТИ УСЛОВИ KОНКУРСА

1. Пријавa на Kонкурс за финансирање - суфинансирање про-
грама и пројеката од значаја за културу и уметност националних 
мањина – националних заједница АП Војводине у 2023. години, 
подноси се на Обрасцима:

– Пријава за област заштите нематеријалног културног на-
слеђа и савременог уметничког стваралаштва национал-
них мањина  - националних заједница,

– Пријава - објављивање књига на језицима националних 
мањина – националних заједница и

– Пријава - објављивање часописа на језицима национал-
них мањина – националних заједница.

Све пријаве се могу преузети на интернет страници Секрета-
ријата: www.kultura.vojvodina.gov.rs  

2. Под потпуном пријавом се подразумева:

• уредно попуњен и оверен образац пријаве од стране од-
говорног лица;

• достављена обавезна пратећа документација наведена на 
крају сваке пријаве 

3. Пријава се подноси у 2 (два) потписана и оверена примерка.

4. Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања у 
дневном листу „Дневник”, односно од 28. јануара до 27. фебруара 
2023. године.

5. Пријаве са обавезним прилозима се подносе предајом Пи-
сарници покрајинских органа управе у Новом Саду (зграда По-
крајинске владе у Новом Саду у периоду од 9 до 14 часова) или се 
упућују поштом на адресу: 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање
и односе с верским заједницама

21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16

(Конкурс за финансирање - суфинансирање пројеката од значаја за 
културу и уметност националних мањина – националних заједница 

у АП Војводини у 2023. години)

До наведеног рока, подносилац је дужан да образац сваке 
Пријаве која се доставља поштом или лично, пошаље и путем 
електронске поште на адресу: zuzana.takac@vojvodina.gov.rs. 
Прилози се шаљу само поштом.

6. Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као по-
себна пошиљка, односно за сваки пројекат подноси се посебна 
пријава и пратећа документација.

7. Подносиоци пријава могу конкурисати са истим пројектом 
само на један конкурс за финансирање или суфинансирање проjе-
ката у култури које расписује Секретаријат. 

8. Секретаријат задржава право да од подносилаца који су бла-
говремено поднели пријаве, по потреби, затражи додатну доку-
ментацију и информације.
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9. Пријавe достављене након наведеног рока, пријаве са непот-
пуном документацијом, пријаве послате путем факса или искљу-
чиво електронском поштом, непотписане и неоверене пријаве, 
као и пријаве подносилаца којима је Секретаријат током 2022. го-
дине доделио средства за финансирање – суфинансирање проје-
ката у области културе, а који нису поднели извештај о њиховој 
реализацији, неће се узимати у разматрање.

10. Секретаријат ће пријављене пројекте проследити нацио-
налним саветима националних мањина – националних заједница 
ради прибављања мишљења, с обзиром да се национални савети 
старају о спровођењу културне политике националних мањи-
на – националних заједница и у складу са законом, учествују у 
процесу одлучивања о појединим питањима у вези са својом кул-
туром. Пројекте подносилаца припадника националних мањина 
– националних заједница које немају формиран национални савет 
разматраће комисија формирана од стране Секретаријата.

11. Конкурсна комисија разматра пројекте поднете у конкур-
сном року, на основу приложене пројектне документације и у 
њој наведених података, а средства се опредељују наменски за 
конкретан пројекат. Након прибављања мишљења националних 
савета, а на образложени предлог комисије коју образује Секре-
таријат, покрајински секретар доноси решење о распоређивању 
средстава, које се објављује на интернет страници Секретаријата 
www.kultura.vojvodina.gov.rs.

12. Пријаве и приложена документација се не враћају подно-
сиоцима.

13. Додатне информације могу се добити у Секретаријату, на 
е-mail: zuzana.takac@vojvodina.gov.rs

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ 
ФИНАНСИРАЈУ – СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА 

Право учешћа на Конкурсу имају подносиоци:

• који се јаве са пројектима који садржински одговарају 
наведеним областима,

• који испуњавају опште и посебне услове Конкурса и 
• одговарају критеријумима и мерилима утврђеним Уред-

бом о критеријумима, мерилима и начину избора проје-
ката у култури који се финансирају и суфинансирају из 
буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно 
јединица локалне самоуправе, која је истакнута на ин-
тернет страници Секретаријата www.kultura.vojvodina.
gov.rs  

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
Драгана Милошевић, с.р.

107.

На основу члана 6. став 1. тачка 1, 3, 5, 11, 14, 22. и 28. и став 2. 
истог члана, као и  члана 76. Закона о култури („Службени глас-
ник РС‟, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана 
41. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09, 67/12 - 
Oдлука УС, 18/20-др. закон и 111/21- др. закон), Закона о финан-
сирању локалне самоуправе („Сл. гласник  РС“, бр. 62/06, 47/11, 
93/13, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн. 
и 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 
104/16 - усклађени дин. изн., 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18 - 
усклађени дин. изн., 95/18-др.закон, 86/19 - усклађени дин. изн., 
126/20- усклађени дин. изн., 99/21- усклађени дин. изн.и 111/21- 
усклађени дин. изн,), члана 11.  Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету АП Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ‟, 
бр. 54/22), члана 15. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине‟, бр. 37/14, 
54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) и у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у 
култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републи-

ке Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне само-
управе („Службени гласник РС‟, бр. 105/16 и 112/17), Покрајински 
секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама расписује

КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА УНАПРЕЂЕЊА КУЛТУРНЕ

ИНФРАСТРУКТУРЕ И ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА
КУЛТУРЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У АП ВОЈВОДИНИ 

У 2023. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама (у даљем тексту: Секретаријат) ће, 
по овом конкурсу, финансирати – суфинансирати пројекте: уна-
пређења културне инфраструктуре (односно пројекте адаптације, 
обнове, доградње, изградње, реконструкције, рестаурације, кон-
зервације, санације и инвестиционог одржавања) објеката, као 
и пројекте опремања новом опремом објеката културе у јавној 
својини у 2023. години, у којима су смештене установе културе 
или се у њима реализују културни садржаји и презентују резул-
тати културног и уметничког стваралашта на локалном нивоу, 
сходно закону. 

ОПШТИ ЦИЉ КОНКУРСА ЈЕ: подршка јединицама локал-
не самоуправе на територији АП Војводине у реализацији проје-
ката који доприносе развоју, очувању, унапређењу и заштити 
културних посебности локалне заједнице и унапређење услова за 
реализацију и повећање видљивост и доступности културе кроз 
обнову културне инфраструктуре (установе културе, непокретна 
културна добра који се користе за реализацију културних садр-
жаја, други објекти претежно намењени програмима и пројек-
тима у култури) и набавком нове, савремене опреме за рад и ре-
ализацију програма и пројеката у култури, ради њихове обнове 
и модернизације и изградње локалног идентитета заснованог на 
ресурсима у области културе.

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ КОНКУРСА СУ: унапређење, 
модернизација, побољшање услова рада и доступности установа 
културе за све; одржавање и ширење  постојеће мреже установа и 
других објеката намењених реализацији културних садржаја као 
развојног ресурса регионалног, друштвеног и економског развоја; 
стварање препознатљивог и аутентичног идентитета локалне 
заједнице заснованог на култури; примена нових технологија и 
дигитализација културних ресурса на локалном нивоу; подсти-
цање развоја културе и културног туризма заснованог на очу-
вању, презентацији и одрживом коришћењу културног наслеђа и 
промоцији савременог стваралаштва у АП Војводини; равномер-
ни културни развој региона и локалних заједница; допринос из-
градњи савременог друштва и развој културних навика; осавре-
мењавање, едукација и приближавање културних садржаја деци 
и младима; повећање доступности културних садржаја и објеката 
културе за особе са инвалидитетом и све друштвене групе.

ИЗНОС И НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Секретаријат ће финансирати – суфинансирати пројекте по 
овом конкурсу у укупном износу од 500.000.000,00 динара (по 
економској класификацији корисника: 4632 – капитални транс-
фери осталим нивоима власти), у следећим областима: 

1. Адаптација, обнова, доградња, изградње, реконструк-
ција, рестаурација, конзервација, санација, инвестицио-
но и текуће одржавања објеката културе, и

2. Опремање објеката културе савременом опремом на-
мењеном реализацији културних садржаја. 

Приоритетно ће бити подржани пројекти од посебног интереса 
за АП Војводину, који доприносе:

• унапређењу и модернизацији просторних услова за рад, 
боравак публике и реализацију културних садржаја у ус-
тановама културе и другим објектима културне намене 
у јавној својини на територији АП Војводине и са уна-
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пред одређеним корисником који ће се о њима старати 
и реализовати културне садржаје - пројекти адаптације, 
обнове, доградње, изградње, реконструкције, рестаура-
ције, конзервације, санације и инвестиционог одржа-
вања објеката културе или нових простора са одређеном 
културном наменом и пројекти опремања нових или по-
стојећих простора савременом опремом за реализацију 
културних садржаја, чување депоновање, заштиту, изла-
гање културних добара, уметничких дела и библиотечке 
грађе и дигиталну презентацију;

• повећању безбедности у објектима културе за запосле-
не и публику, као и за чување и презентацију предмета 
и грађе која је у њима депонована – пројекти увођења/
поправке/модернизације система видео надзора, против 
пожарних и против провалних система и пројекти уг-
радње; 

• проширењу просторних капацитета објеката културе на-
мењених за редован рад запослених и реализацију кул-
турних садржаја – пројекти изградње и доградње објека-
та културе;

• стварању нових културних простора за реализацију 
културних садржаја, односно ширење културне инфра-
структуре у ЈЛС на подручју АП Војводине, уз обезбеђе-
ну одрживост улагања јавних средстава – пројекти про-
ширења културне инфраструктуре пренаменом нових 
простора за реализацију културних садржаја (на пример: 
адаптација објеката индустријског наслеђа и слично);

•  повећању доступности објеката културе и културних 
садржаја у њима за све кориснике и све културне садр-
жаје – пројекти унапређења техничких услова приступа 
објектима културе, боравка у њима и доступности кул-
турних садржаја за особе са инвалидитетом и пројекти 
набавке и уградње опреме за повећање доступности кул-
турних садржаја (на пример: рампе и лифтови за инвали-
де; опрема за презентацију културних садржаја на Браје-
вом писму; опрема за тактилну и аудио презентацију и 
друге опреме);

• увођењу савремених стандарда и добре праксе у реали-
зацији и промоцију културних садржаја и ресурса на ло-
калном нивоу употребом нових технологија, дигиталних 
сервиса и нове опреме;

• промовисању принципа мултикултуралности и интер-
културалности обновом и проширењем културне инфра-
структуре у ЈЛС и употребом нових технологија у раду и 
реализацији културних садржаја; 

• унапређењу и модернизацији културне инфраструктуре 
намењене развоју културних навика код деце и младих 
и реализацији културних садржаја намењених младима 
на локалном нивоу – пројекти адаптације, обнове, до-
градње, изградње, реконструкције и санације постојећих 
или пренамена нових простора прилагођених реализа-
цији културних програма за децу и младе и пројекти оп-
ремања ових простора савременом опремом за реализа-
цију културних садржаја, 

• унапређењу родне равноправности кроз пројекте уна-
пређења, модернизације,  проширења и повећање дос-
тупности културне инфраструктуре, и

• обогаћивању културне понуде ЈЛС заснованој на очу-
вању и промоцији културног наслеђа стављеног у фун-
цију одрживог развоја заједнице. 

I  - ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

Пријавa на Kонкурс подноси се на обрасцу Пријава на Конкурс 
за финансирање – суфинансирање пројеката унапређења култур-
не инфраструктуре и опремање објеката културе у јавној својини 
у АП Војводини у 2023. години, која се може преузети са интер-
нет странице Секретаријата, са пратећом документацијом. 

Под потпуном Пријавом подразумева се:

• уредно попуњен и оверен образац Пријаве, 
• достављен детаљан опис пројекта (доставља се у прило-

гу),

• извод из катастра непокретности (доставља се у прилогу), 
• пројектно-техничка документација (наведена у Пријави 

– доставља се у прилогу), 
• ЗА РАДОВЕ НА ОБЈЕКТИМА КУЛТУРЕ: Предмер и 

предрачун радова са рекапитулацијом радова (доставља 
се у прилогу), 

• ЗА НАБАВКУ КАПИТАЛНЕ ОПРЕМЕ: Детаљна спе-
цификација потребне капиталне опреме (доставља се у 
прилогу), и

• остала пратећа документација наведена у Пријави (део II 
– ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ).

За тачност података унетих у Пријаву одговара Подносилац 
пријаве.

Пријаве са прилозима подносе се у 1 (једном) потписаном и 
овереном примерку, предајом Писарници покрајинских органа 
управе (зграда Покрајинске владе у Новом Саду), у периоду од 9 
до 14 часова или се упућују поштом на адресу:

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање 
и односе с верским заједницама

21101 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

(Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката унапређења 
културне инфраструктуре и опремања објеката културе у јавној 

својини у АП Војводини у 2023. години)

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ је 30 дана од дана 
објављивања у дневном листу „Дневник“, односно од 31. јануара 
до 1. марта 2023. године. 

ВАЖНА НАПОМЕНА: До наведеног рока, подносилац је ду-
жан да образац сваке Пријаве пошаље и путем електронске по-
ште, у Word-у, на адресу: dusica.juribasic@vojvodina.gov.rs. При-
лози се НЕ достављају у електронском облику. 

Секретаријат задржава право да од подносилаца који је благо-
времено поднео Пријаву, по потреби, затражи додатну докумен-
тацију и информације.

Пријаве приспеле на Конкурс, на основу приложене документације 
и у њој наведених података, разматра и стручно образлаже конкурс-
на комисија коју образује Секретаријат, на основу чега покрајински 
секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама доноси решење о распоређивању средстава, које се објављује на 
интернет страници Секретаријата www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Пријаве достављене након наведеног рока, пријаве са непотпуном 
документацијом, пријаве послате путем факса или искључиво путем 
електронске поште, непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве 
корисника којима је Секретаријат у 2022. години доделио средства на 
име финансирања - суфинансирања пројеката у култури, а који нису по-
днели извештај о њиховој реализацији, неће се узимати у разматрање. 

Пријаве и приложена документација се не враћају.

Додатне информације о Конкурсу се могу добити у Секре-
таријату на телефон 021/487-45-34, и-мејл: dusica.juribasic@
vojvodina.gov.rs. 

II  - ПОСЕБНИ УСЛОВИ KОНКУРСА

Право учешћа на јавном конкурсу имају ИСКЉУЧИВО једи-
нице локалне самоуправе на територији АП  Војводине за реали-
зацију пројеката на својој територији и САМО за објекте у јавној 
својини који су намењени за реализацију културних садржаја, 
односно за објекте у којима се најмање 80% времена или простор-
них капацитета годишње користи за културне намене.  

Подносилац пријаве може да конкурише највише са 2 (два) 
пројекта, и то: са 1 (једним) пројектом за радове на објектима кул-
туре и са 1 (једним) пројектом на делу Конкурса који се односи на 
опремање објеката културе савременом опремом.
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Дозвољено је подношење пријаве за пројекте за чију реализацију 
није покренут поступак јавне набавке, при чему је подносилац пријаве 
за пројекат који буде одобрен по овом конкурсу, у обавези да за актив-
ности на пројекту, спроведе поступак јавних набавки, сходно закону.

Неће бити разматране пријаве које се односе на израду пројектно 
– техничке документације за извођење радова на објектима културе.

II - КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Пројекти у областима који су предмет Конкурса и финансирају 
се, односно суфинансирају из буџета АП Војводине у 2023. годи-
ни по овом конкурсу, морају:

– садржински да одговарају циљевима и намени Конкуса, 
– да испуњавају опште и посебне услове Конкурса, 
– да су усаглашени с принципима законитости, оправда-

ности улагања и економичног финансијског управљања,
– да су усаглашени са важећим прописима, и
– да буду усклађени са чланом 3. Уредбе о критеријуми-

ма, мерилима и начину избора пројеката у култури који 
се финансирају или суфинансирају из буџета Републике 
Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне 
самоуправе, на основу којих ће се, уз поштовање специ-
фичности сваког пројекта и испуњености критеријума, 
оцењивати пријаве приспеле на Конкурс.

Критеријуми за оцену пројеката и доделу средстава су следећи:

1. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури и 
циљевима и приоритетима Конкурса - оцењује се са највише 
30 бодова, и то:

• значај пројекта - оцењује се са највише 6 бодова;
• повезаност пројекта са стратешким документима - 

оцењује се са највише 6 бодова; 
• степен развијености ЈЛС у којој се реализује пројекат - 

оцењује се са највише 6 бодова; 
• очекивани ефекти пројекта - оцењује се са највише 6 бо-

дова, и 
• повезаност пројекта са циљевима и приоритетима Кон-

курса – оцењује се са највише 6 бодова.

2. Финансијски план - оцењује се са највише 20 бодова,  и то:

• усклађеност структуре трошкова са активностима на 
пројекту – оцењује се са највише 10 бодова;  

• степен суфинансирања пројекта - оцењује се са највише 
5 бодова; 

• однос трошкова и очекиваних резултата - оцењује се са 
највише 5 бодова.

3. Степен одрживости, ризика и изводљивости пројека - 
оцењује се са највише 20 бодова, и то:  

• финансијска и институционална одрживост  - оцењује се 
са највише 10 бодова;

• процена ризика - оцењује се са највише 5 бодова;
• изводљивост пројекта - оцењује се са највише 5 бодова.

4. Квалитет и садржајна иновативност пројекта – оцењује се 
са највише 20 бодова и то:  

• степен коришћења постојеће/или стварање нове култур-
не инфраструктуре – оцењује се са највише 10 бодова;

• допринос развоју информационог друштва и степен 
увођења нових приступа и иновација у културнојх пону-
ди ЈЛС -  оцењује се са највише 10 бодова, и

5. Капацитети потребни за реализацију пројекта – оцењује 
се са највише 10 бодова, и то: 

• стручни капацитет – оцењује се са највише 5 бодова, и
• неопходни ресурси - оцењује се са највише 5 бодова.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Драгана Милошевић, с.р.

108.

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник 
РС‟, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана 41. 
став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09, 67/12 
- Oдлука УС, 18/20-др. закон и 111/21-др. закон), члана 11.  По-
крајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. 
годину („Службени лист АП Војводине‟, бр. 54/22), члана 15. 
и 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АП Војводине‟, бр. 37/14, 54/14 – др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), у складу са Уредбом 
о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у кул-
тури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике 
Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоу-
праве („Службени гласник РС‟, бр. 105/16 и 112/17), Покрајински 
секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама расписује

КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА  КУЛТУРНОГ 
НАСЛЕЂА 

У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама (у даљем тексту: Секретаријат) ће у 
2023. години финансирати – суфинансирати пројекте у области: 
откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проуча-
вања, вредновања, заштите, очувања представљања, интерпрета-
ције, коришћења и управљања културним наслеђем у АП Војво-
дини, сходно закону. 

ОПШТИ ЦИЉ КОНКУРСА jе допринос очувању, истраже-
ности, заштити, одрживом коришћењу, повећању препознатљи-
вости и доступности културног наслеђа (непокретног, покретног 
и нематеријалног), ширењу знања о културном наслеђу и њего-
вом очувању, као и унапређење делатности заштите културног 
наслеђа.

Секретаријат ће финансирати – суфинансирати пројекте у 
укупном износу од 49.000.000,00 динара (по економској класи-
фикацији корисника: 4631 – текући трансфери осталим нивоима 
власти у износу од 38.500.000,00 динара, по економској класифи-
кацији корисника: 4632 – капитални трансфери осталим нивоима 
власти у износу од 5.000.000,00 динара и 4819 – дотације осталим 
непрофитним институцијама у износу од 5.500.000,00 динара), у 
следећим областима: 

1. Заштита, очување, дигитализација и презентација не-
покретног културног наслеђа, и

2. Заштита, очување, дигитализација и презентација 
покретног и нематеријалног културног наслеђа, и 

3. Дигитална презентација културног наслеђа обједињена 
на нивоу јединица локалних самопуправа. 

У наведеним областима, приоритетно ће бити подржани 
пројекти од посебног интереса за АП Војводину, који доприносе:

• откривању, прикупљању, истраживању, документовању, 
проучавању, вредновању, промовисању, интегралном 
очувању и заштити културног наслеђа, кроз истражи-
вање и предузимање мера заштите културних добара, 
очувања, представљање, интерпретацију, коришћење и 
управљање непокретним и покретним културним добри-
ма, као и нематеријалним културним наслеђем (елемена-
тима нематеријалног наслеђа);

• обради, евидентирању и презентовању културног на-
слеђа у дигиталној форми, сходно Правилнику о бли-
жим условима за дигитализацију културног наслеђа 
(„Службени гласник РС‟, бр. 76/18) и Смерницама за 
дигитализацију културног наслеђа у Републици Ср-
бији, које су доступне на веб адреси Министарства кул-
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туре и информисања: https://www.kultura.gov.rs/tekst/67/
sektor-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-i-savremenog-
stvaralastva.php; 

• обједињеном промовисању непокретног, покретног и 
нематеријалног наслеђа у дигиталном облику које реа-
лизују јединице локалне самопураве у сарадњи са тери-
торијално надлежним установама заштите и другим ус-
тановама културе;

• унапређењу и побољшању услова рада установа културе 
и услова за реализацију програмске делатности; 

• увођењу савремених метода и међународних стандар-
да у области заштите културног наслеђа и унапређењу 
струке;

• подизању знања о значају и вредновању културног на-
слеђа, кроз процесе васпитања и образовања (формалног 
и неоформалног), за очување идентитета и посебности 
заједнице и популаризације наслеђа код деце и младих;

• обезбеђивање доступности културног наслеђа особама 
са инвалидитетом и друштвено осетљивим групама; 

• подстицању иновативности и креативности у области 
заштите културног наслеђа;

• унапређењу родне равноправности кроз реализацију 
пројеката заштите, очувања и презентације културног 
наслеђа;

• обележавању значајних јубилеја и годишњица од посеб-
ног интереса за историју и културу Републике Србије, 
односно АП Војводине; 

• истраживању, заштити, очувању и презентацији српског 
културног наслеђа у региону и промовисању културног 
наслеђа АП Војводине у земљи и иностранству;  

• развоју међурегионалне сарадње у области заштите и 
очувања културног наслеђа, и 

• промовисању принципа мултикултуралности и интер-
културалности кроз пројекте заштите, очувања и презен-
тације културног наслеђа.

I  - ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

Пријавa на Kонкурс подноси се на обрасцу Пријава за финан-
сирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања 
културног наслеђа у АП Војводини у 2023. години, која се може 
преузети са интернет странице Секретаријата, са пратећом доку-
ментацијом. 

Под потпуном Пријавом подразумева се:

• уредно попуњен и оверен образац Пријаве, 
• достављен детаљан опис пројекта (доставља се у прилогу), 
• детаљно разрађен буџет пројекта по врстама трошкова 

(наводи се у Пријави), 
• опис стручних капацитета подносиоца, односно реализа-

тора пројекта (доставља се у прилогу), и
• обавезна пратећа документација (таксативно наведена у 

Пријави, део II – ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ).

За тачност података унетих у Пријаву одговара Подносилац 
пријаве.

Конкурсне пријаве, са прилозима, подносе се у 1 (једном) пот-
писаном и овереном примерку, предајом Писарници покрајин-
ских органа управе (зграда Покрајинске владе у Новом Саду), у 
периоду од 9 до 14 часова или се упућују поштом на адресу:

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама

21101 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

(Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области 
заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2023. 

години)

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања у 
дневном листу „Дневник”, односно од од 31. јануара 2023. до 1. 
марта 2023. године.

ВАЖНА НАПОМЕНА: До наведеног рока, подносилац је ду-
жан да образац сваке пријаве пошаље и путем електронске поште, 
у Word-у, на адресу: konkursAPV.nasledje@gmail.com. Прилози се 
НЕ достављају у електронском облику. 

Подносилац пријаве може да конкурише највише са 4 пројекта 
на Конкурсу. 

Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна 
пошиљка, односно за сваки пројекат подноси се посебна пријава и 
пратећа докумнетација.

Подносиоци пријава могу конкурисати са истим пројектом 
само на један конкурс за финансирање или суфинансирање проjе-
ката у култури које расписује Секретаријат. 

Секретаријат задржава право да од подносилаца који су благо-
времено поднели пријаве, по потреби, затражи додатну докумен-
тацију и информације.

Пријаве приспеле на Конкурс, на основу приложене докумен-
тације и у њој наведених података, разматра и стручно образлаже 
конкурсна комисија коју образује Секретаријат, на основу чега 
покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с 
верским заједницама доноси решење о распоређивању средста-
ва, које се објављује на интернет страници Секретаријата www.
kultura.vojvodina.gov.rs.

Пријаве достављене након наведеног рока, пријаве са непотпу-
ном документацијом, пријаве послате путем факса или искључи-
во путем електронске поште, непотписане и неоверене пријаве, 
као и пријаве корисника којима је Секретаријат у 2022. години 
доделио средства на име финансирања - суфинансирања пројека-
та, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији, неће се 
узимати у разматрање. 

Пријаве и приложена документација се не враћају.

Додатне информације о Конкурсу се могу добити у Секре-
таријату на телефон 021/487-45-34, и-мејл: dusica.juribasic@
vojvodina.gov.rs. 

II  - ПОСЕБНИ УСЛОВИ KОНКУРСА

На Конкурсу МОГУ да учествују: 

• за oбласт ЗАШТИТА, ОЧУВАЊЕ, ДИГИТАЛИЗАЦИЈА 
И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НА-
СЛЕЂА – јавне установе регистроване за послове зашти-
те културног наслеђа и  библиотечко - информационе де-
латности у складу с законом, које ове послове обављају 
као своју претежну делатност; ЈЛС и друге установе кул-
туре - у сарадњи са установама заштите културног на-
слеђа (о чему се доставља мишљење надлежне устано-
ве заштите), са пројектима везаним за тематске области 
Конкурса, за које су испуњени услови наведени у Прија-
ви и достављена тражена документација (део II – ОБА-
ВЕЗНИ ПРИЛОЗИ),

• за област ЗАШТИТА, ОЧУВАЊЕ, ДИГИТАЛИЗАЦИЈА 
И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОКРЕТНОГ И НЕМАТЕРИЈАЛ-
НОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА - јавне установе регистро-
ване за послове заштите културног наслеђа и библиотечко 
- информационе делатности у складу с законом, које ове 
послове обављају као своју претежну делатност; друге ус-
танове културе - у сарадњи са територијално надлежним 
установама заштите културног наслеђа, као и удружења 
грађана, регистрована за послове у области културе, која 
се баве очувањем, едукацијом, промоцијом и презента-
цијом културног наслеђа - у сарадњи с територијално на-
длежним установама заштите културног наслеђа (о чему 
се доставља мишљење надлежне установе заштите), и

• за област ДИГИТАЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОБЈЕДИЊЕ-
НОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НА НИВОУ ЈЕДИНИЦА 
ЛОКАЛНИХ САМОПУПРАВА – ИСКЉУЧИВО једини-
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це локалних сaмоуправа, у сарадњи са територијално на-
длежним установама заштите и другим субјектима, ре-
гистрованим и опремљеним за послове у области диги-
тализације и информационих технологија. 

На Конкурсу НЕ МОГУ да учествују привредни субјекти, јавне 
установе које нису регистроване за послове културе, односно 
заштите културног наслеђа и јавне установе чији је оснивач АП 
Војводина.

III - КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Пројекти у области заштите и очувања културног наслеђа у 
АП Војводини који се финансирају - суфинансирају из буџета АП 
Војводине у 2023. години морају:

– садржински да одговарају наведеним областима и прио-
ритетима Конкурса, 

– да испуњавају опште и посебне услове Конкурса, 
– да буду усаглашени с принципима законитости и еконо-

мичног финансијског управљања, и
– да буду усаглашени са важећим прописима и смерница-

ма у области заштите културног наслеђа. 

Чланом 3. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора 
пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из 
буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно једи-
ница локалне самоуправе  утврђени су критеријуми, мерила и 
начин избора пројекта, на основу којих ће се, уз поштовање спе-
цифичности свеке области која је предмет Конкурса, оцењивати 
пројекти пријављени на Конкурс.

Секретаријат неће финансирати - суфинансирати сталне трош-
кове подносиоца пријава (грејање, струја, телефон, ПТТ трошко-
ви, закуп простора и слично), као ни плате запослених. 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Драгана Милошевић, с.р.

109.

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник 
РС‟, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана 41. 
став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09, 67/12 
- Oдлука УС, 18/20-др. закон и 111/21-др. закон), члана 11.  По-
крајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. 
годину („Службени лист АП Војводине‟, бр. 54/22), члана 15. 
и 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АП Војводине‟, бр. 37/14, 54/14 – др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), у складу са Уредбом 
о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у кул-
тури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике 
Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоу-
праве („Службени гласник РС‟, бр. 105/16 и 112/17), Покрајински 
секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама расписује

КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КЊИГА

И ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА, ЗА ЈАВНЕ ОПШТИНСКЕ 
И ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У АП ВОЈВОДИНИ

У 2023. ГОДИНИ 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама ће у 2023. години суфинансирати 
набавку књига и друге публикације, за потребе јавних општин-
ских и градских библиотека у АП Војводини, чији су оснивачи 
јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине, с 
циљем попуњавања библиотечких фондова јавних библиотека у 
Војводини, у износу од 5.000,000.00 динара (словима: петмили-
онадинара и 00/100): по класификацији корисника 4632 – капи-
тални трансфери осталим нивоима власти.

I ОПШТИ УСЛОВИ KОНКУРСА

1. На Конкурсу могу да учествују искључиво јавне општин-
ске и градске библиотеке чији су оснивачи јединице ло-
калне самоуправе и које су регистроване на подручју 
АП Војводине (индиректни корисници средстава буџета 
општина и градова на територији АП Војводине).

2. Пријавa на Kонкурс подноси се на обрасцу Пријаве за 
суфинансирање набавке књига и других публикација за 
јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини 
у 2023. години, која се може преузети са интернет стра-
ници Секретаријата: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Уз Пријаву се обавезно подноси и пратећа документација наве-
дена у Пријави (део II – ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ).

За тачност података унетих у Пријаву одговара Подносилац 
пријаве.

3. Рок за подношење Пријаве на Конкурс је 30 дана од дана 
објављивања у дневном листу „Дневник“, односно од  
31. јануар 2023. до 1. марта 2023. године. 

До наведеног рока, подносилац је дужан да образац сваке 
Пријаве која се доставља поштом или лично, пошаље и путем 
електронскe поште на адресу:

nabavkaknjigabiblioteke@gmail.com

4. Пријава се подноси лично у 1 (једном) потписаном и овере-
ном примерку, предајом писарници покрајинских органа управе 
(зграда Покрајинске владе у Новом Саду) или се упућују поштом 
на адресу:

Покрајински секретаријат за културу, 
jавно информисање и односе с верским заједницама

21 000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

(Конкурс за суфинансирање набавке књига и других публикација 
за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2023. 

години) 

5. Секретаријат задржава право да од подносиоца који су благо-
времено поднели пријаве, по потреби, затражи додатну докумен-
тацију и информације.

6. Пријавe које се доставе након наведеног рока, пријаве са 
непотпуном документацијом, пријаве послате путем факса или 
искључиво електронске поште, непотписане и неоверене пријаве, 
као и пријаве корисника којима је Секретаријат током 2022. го-
дине доделио средства на име финансирања или суфинансирања 
пројеката и програма у култури, а који нису поднели извештај о 
њиховој реализацији у предвиђеном року неће се узимати у раз-
матрање. Подносилац пријаве губи право учешћа на овом кон-
курсу, као и на конкурсима које Секретаријат распише наредне 
године, уколико се утврди да је у пријави навео нетачне и неве-
родостојне податке.

7. Додатне информације о Конкурсу могу се добити у Секрета-
ријату на телефон број 021/487-4872, контакт особа Тамара Бенц, 
e-mail: tamara.benc@vojvodina.gov.rs.

8. Пријаве приспеле на Конкурс, разматра и стручно образлаже 
конкурсна комисија коју образује Секретаријат, на основу чега 
покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с 
верским заједницама доноси решење о распоређивању средстава, 
које је коначно и које се објављује на званичној интернет страни-
ци Секретаријата www.kultura.vojvodina.gov.rs.

9. Пријаве на конкурс подносе се на посебном пријавном об-
расцу који је саставни део конкурсне документације, а који се 
објављује на званичној интернет страници органа који расписује 
конкурс.
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Под потпуном пријавом подразумева се:

• уредно попуњен и оверен образац пријаве;
• детаљни опис пројекта;
• детаљно разрађен буџет пројекта;
• подаци о стручним, односно уметничким капацитетима 

подносиоца, односно реализатора пројекта;
• као и други документи наведени у тексту конкурса.

10. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које 
нису у складу са условима јавног конкурса не разматрају се.

11. Пријаве и приложена документација не враћају се подно-
сиоцима.

II  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Расподела средстaва за набавку књига и других публикација, вр-
шиће се, у складу с Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају 
из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно једи-
ница локалне самоуправе („Сл. гласник РС‟ бр. 105/2016, 112/2017), 
која је истакнута на интернет страници Секретаријата, пропорцио-
нално броју активних чланова јавне општинске или градске библи-
отеке у односу на укупан број становника те општине или града, а 
у складу са висином средстава планираних за Конкурс.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Драгана Милошевић, с.р.

110.

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС‟, 
бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана 41. став 1. 
тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покраји-
не Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09, 67/12 - Oдлу-
ка УС, 18/20-др. закон и 111/21-др. закон), члана 11. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину 
(„Службени лист АП Војводине‟, бр. 54/22), члана 15. и 24. став 2. 
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Служ-
бени лист АП Војводине‟, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 
24/19, 66/20 и 38/21), у складу са Уредбом о критеријумима, мери-
лима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покраји-
не, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
РС‟, бр. 105/16 и 112/17), Покрајински секретаријат за културу, 
јавно информисање и односе с верским заједницама расписује

КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

И ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ 
ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ТРАДИЦИОНАЛНОГ 

НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА У АП ВОЈВОДИНИ 
У 2023. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама (у даљем тексту: Секретаријат) ће у 
2023. години финансирати – суфинансирати пројекте у области 
истраживања, заштите и очувања традиционалног народног ст-
варалаштва Срба у АП Војводини, сходно закону. 

ОПШТИ ЦИЉ Конкурса jе допринос очувању, истражености, 
заштити, едукацији, промоцији и презентацији традиционалног 
народног стваралаштва и унапређењу рада удружења која чувају 
и промовишу народну традицију Срба у АП Војводини.

Секретаријат ће средствима у укупном износу од 24.000.000,00 ди-
нара, по економској класификацији корисника 4819 – дотације осталим 
непрофитним институцијама, финансирати - суфинансирати пројекте 
и програме од посебног интереса за АП Војводину који доприносе:

• истраживању, прикупљању, обради, заштити, неговању, 
презентацији и промоцији традиционалног народног ст-
варалаштва Срба у АП Војводини;

• обележавању јубилеја везаних за значајне личности и ис-
торијске догађаје;

• едукацији и промоцији знања о значају, вредновању и не-
говању традиционалног народног стваралаштва Срба за 
очување идентитета и посебности заједнице у савреме-
ном друштву; 

• дигиталној обради и презентацији традиционалног на-
родног стваралаштва Срба у АП Војводини у новим ме-
дијима;

• едукацији и промовисању традиционалног народног ст-
варалаштва Срба код деце и младих; 

• промовисању традиционалног народног стваралаштва 
Срба из Војводине у другим местима Републике Србије 
и региону и унапређују сарадњу са сродним установама 
и организацијама у земљи, и

• унапређењу родне равноправности кроз пројекте истра-
живања, заштите и очувања традиционалног народног 
стваралаштва Срба у АП Војводини.

I - ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

Пријавa на Kонкурс подноси се на обрасцу Пријава за финан-
сирање – суфинансирање пројеката и програма у области зашти-
те и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП 
Војводини у 2023. години, која се може преузети са интернет 
странице Секретаријата, са пратећом документацијом.

Под потпуном Пријавом подразумева се:

• уредно попуњен и оверен образац Пријаве, 
• достављен детаљан опис пројекта (доставља се у прило-

гу), 
• детаљно разрађен буџет пројекта по врстама трошкова 

(наводи се у Пријави), 
• опис стручних капацитета подносиоца, односно реализа-

тора пројекта (доставља се у прилогу), и
• обавезна пратећа документација (таксативно наведена у 

Пријави, део II – ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ).

За тачност података унетих у Пријаву одговара подносилац 
пријаве.

Конкурсне пријаве, са прилозима, подносе се у 1 (једном) пот-
писаном и овереном примерку, предајом Писарници покрајин-
ских органа управе (зграда Покрајинске владе у Новом Саду), у 
периоду од 9 до 14 часова или се упућују поштом на адресу:

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање 
и односе с верским заједницама

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

(Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и 
програма у области заштите и очувања традиционалног народног 

стваралаштва Срба у АП Војводини у 2023. години)

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања у 
дневном листу „Дневник”, односно од 31. јануара 2023. до 1. марта 
2023. године. 

ВАЖНА НАПОМЕНА: До наведеног рока, подносилац је ду-
жан да образац сваке Пријаве пошаље и путем електронске по-
ште, у Word-у, на адресу: konkursapv.srbitradicija@gmail.com. 
Прилози се НЕ достављају у електронском облику. 

Подносилац пријаве може да конкурише највише са 3 пројекта 
на Конкурсу. 

Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна 
пошиљка, односно за сваки пројекат подноси се посебна пријава и 
пратећа докумнетација.

Подносиоци пријава могу конкурисати са истим пројектом 
само на један конкурс за финансирање или суфинансирање проjе-
ката у култури које расписује Секретаријат. 
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Секретаријат задржава право да од подносилаца који су благо-
времено поднели пријаве, по потреби, затражи додатну докумен-
тацију и информације.

Пријаве приспеле на Конкурс, на основу приложене докумен-
тације и у њој наведених података, разматра и стручно образлаже 
конкурсна комисија коју образује Секретаријат, на основу чега 
покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с 
верским заједницама доноси решење о распоређивању средста-
ва, које се објављује на интернет страници Секретаријата www.
kultura.vojvodina.gov.rs.

Пријаве достављене након наведеног рока, пријаве са непотпу-
ном документацијом, пријаве послате путем факса или искључи-
во путем електронске поште, непотписане и неоверене пријаве, 
као и пријаве корисника којима је Секретаријат у 2022. години 
доделио средства на име финансирања - суфинансирања пројека-
та, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији, неће се 
узимати у разматрање. 

Пријаве и приложена документација се не враћају.

Додатне информације о Конкурсу се могу добити у Секрета-
ријату на телефон 021/487-4642, имејл: slavko.matic@vojvodina.
gov.rs или 021/487-4548, имејл:  sladjana.stanojevic@vojvodina.gov.
rs. 

II - ПОСЕБНИ УСЛОВИ KОНКУРСА

На Конкурсу могу да учествују ИСКЉУЧИВО удружења 
грађана регистрована за послове културе, која својим радом до-
приносе истраживању, очувању, неговању, презентовању, промо-
висању и преношењу знања о традиционалном народном ствара-
лаштву Срба у АП Војводини.    

III - КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Пројекти и програми у области истраживања, заштите и очу-
вања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војво-
дини, који се финансирају - суфинансирају из буџета АП Војво-
дине у 2023. години морају:

- садржински да одговарају наведеним областима и прио-
ритетима Конкурса, 

- да испуњавају опште и посебне услове прописане Кон-
курсом, и

- да су усаглашени са принципима законитости и еконо-
мичног финансијског управљања и 

Чланом 3. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора 
пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из 
буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно једини-
ца локалне самоуправе утврђени су критеријуми, мерила и на-
чин избора пројекта, на основу којих ће се, уз поштовање специ-
фичности области која је предмет Конурса, оцењивати пројекти 
пријављени на Конкурс

Секретаријат неће финансирати - суфинансирати сталне трош-
кове (грејање, струја, телефон, ПТТ трошкови, провизије код бан-
ке и слично), као ни плате запослених. 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Драгана Милошевић, с.р.

111.

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана 41. 
став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне 
покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09, 67/12 

- одлука УС, 18/20 - др. закон и 111/21 – др. закон), члана 11. По-
крајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. 
годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/22), члана 24. став 2. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Служ-
бени лист АПВ‟, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 
66/20 и 38/21) и у складу са Уредбом о критеријумима, мери-
лима и начину избора пројеката у култури који се финанси-
рају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени 
гласник РС”, бр. 105/16 и 112/17), Покрајински секретаријат за 
културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
расписује

КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКAТА САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА 
У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама (у даљем тексту: Секретаријат) ће у 
2023. години финансирати - суфинансирати пројекте савременог 
стваралаштва на територији АП Војводине у следећим области-
ма:

1. ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ И МУЛТИМЕДИЈА (са-
мосталне/колективне изложбе, колоније, награде, ре-
зиденцијални програми; манифестације и фестивали; 
гостовања/међународна сарадња и пројекти аматерског 
стваралаштва) у укупном износу од 29.000.000,00 ди-
нара,

2. КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО И ИЗДАВАШТВО 
(објављивање до сада необјављених публикација на-
сталих на српском језику из књижевности, уметности 
и друштвено-хуманистичких наука у области културе; 
објављивање часописа који излазе на српском језику у 
штампаној или електронској форми из књижевности, 
уметности и друштвено-хуманистичких наука у об-
ласти културе, као и часописа за децу; књижевне награ-
де, фестивали и манифестације, учешће на сајмовима 
књига у земљи) у укупном износу од 42.000.000,00 ди-
нара,

3. СЦЕНСКО СТВАРАЛАШТВО (продукција и интер-
претација позоришних представа, манифестације и фес-
тивали од покрајинског значаја, оперске представе, опе-
рете, балетске представе-уметничка игра, награде, госто-
вања/међународна сарадња; пројекти аматерског ствара-
лаштва) у укупном износу од 39.000.000,00 динара,

4. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО (музичко стваралаштво 
– компоновање музичког дела; музичко издаваштво 
– партитуре и продукција ауторског материјала (ЦД 
и ДВД); фестивали и манифестације, такмичења у об-
ласти музике, награде, гостовања/међународна сарадња, 
пројекти аматерског стваралаштва) у укупном износу од 
39.000.000,00 динара.

Напомена: Конкурс за суфинасирање пројеката из области 
филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у 
АП Војводини биће накнадно објављен  у току 2023. године.

ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа на Конкурсу имају субјекти у култури, у смислу 
члана 21. и 73. Закона о култури, са седиштем на територији АП 
Војводине и то:

1. ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ И МУЛТИМЕДИЈА:

• установе културе чији оснивач није АП Војводина,
• привредна друштва и предузетници регистровани за 

обављање делатности у култури, 
• удружења у култури.
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2. КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО И ИЗДАВАШТВО:

• установе културе чији оснивач није АП Војводина, 
• привредна друштва и предузетници регистровани за 

обављање делатности у култури,
• удружења у култури.

3. СЦЕНСКО СТВАРАЛАШТВО:

• јавна нефинансијска предузећа и организације,
• установе културе чији оснивач није АП Војводина,  
• удружења у култури.

4. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО:

• установе културе чији оснивач није АП Војводина, 
• привредна друштва и предузетници регистровани за 

обављање делатности у култури,
• удружења у култури.

Изузетно, право учешћа имају и подносиоци пријава чије је се-
диште ван територије АП Војводине, а који својим уметничким 
квалитетом и значајем доприносе обогаћивању културе и промо-
цији културних садржаја у АП Војводини.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Пријава на Kонкурс подноси се на обрасцу и то:

– за области ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ И МУЛТИМЕ-
ДИЈА, СЦЕНСКО СТВАРАЛАШТВО И МУЗИЧКО СТ-
ВАРАЛАШТВО:

* Пријава за финансирање - суфинансирање пројеката са-
временог стваралаштва  у АП Војводини у 2023. годи-
ни. Обавезно заокружити за коју од наведених области 
се конкурише.

– за област КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО И ИЗДА-
ВАШТВО:

* Пријава на конкурс за финансирање - суфинансирање 
пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 
2023. години – за објављивање часописа на српском јези-
ку

* Пријава на конкурс за финансирање - суфинансирање 
пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 
2023. години – за објављивање до сада необјављених 
публикација на српском језику 

* Пријава на конкурс за финансирање - суфинансирање 
пројеката  савременог стваралаштва у АП Војводини у 
2023. години – књижевно стваралаштво и издаваштво 
- за књижевне награде, манифестације, фестивале и 
учешће на сајмовима књига у земљи.

Обрасци пријава могу се преузети на интернет страници Се-
кретаријата www.kultura.vojvodina.gov.rs  

Пријавни образац за сваку област садржи обавештење о оба-
везној документацији за дату област. Под потпуном пријавом 
подразумева се уредно попуњен и оверен Пријавни образац са 
свим припадајућим прилозима. 

Подносилац може поднети највише три пројектне пријаве по 
области (осим за област књижевно стваралаштво и издаваштво 
где је максималан број пријава пет). 

Пријава и приложена документација се подносе у једном при-
мерку и не враћају се подносиоцима пријава.

Пријаве се подносе предајом писарници покрајинских органа 
управе (зграда Покрајинске владе у Новом Саду, у периоду од 9 
до 14 часова) или се упућују поштом на адресу: 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
(Конкурс за финансирање - суфинансирање пројеката савременог 

стваралаштва у АП Војводини у 2023. години).

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања у 
дневном листу „Дневник”. Пријаве се подносе од 31. јануара до 1. 
марта 2023. године.

Датум предаје пошиљке овлашћеној пошти сматраће се дату-
мом предаје пријаве на конкурсу.

Резултати Конкурса се објављују на интернет страници Секре-
таријата www.kultura.vojvodina.gov.rs. 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР ПРОЈЕКАТА КОЈИ ЋЕ СЕ 
ФИНАНСИРАТИ – СУФИНАНСИРАТИ

Одабир пројеката који ће се финансирати - суфинансирати вр-
шиће се у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начи-
ну избора пројеката у култури који се финансирају - суфинанси-
рају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно 
јединица локалне самоуправе.

Пријаве пристигле у конкурсном року, разматра и стручно об-
разлаже конкурсна комисија коју образује Секретаријат, на осно-
ву чега покрајински секретар за културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама доноси решење о распоређивању 
средстава. Комисија неће разматрати поднете пријаве:

– послате након наведеног рока за пријаву, 
– послате на неадекватном Пријавном обрасцу,
– са непотпуном документацијом,
– послате путем факса или електронске поште,
– непотписане и неоверене пријаве, 
– пријаве подносилаца којима је Секретаријат током 2022. 

године доделио средства на име финансирања - суфи-
нансирања пројеката у култури, а који нису поднели из-
вештај о њиховој реализацији у предвиђеном року или је 
утврђен ненаменски утрошак додељених средстава.

Све наведене активности односе се и на пројекте који омогућа-
вају унапређивање родне равноправности, доступност културних 
садржаја деци и младима, као и особама са инвалидитетом, у ок-
виру наведених области.

Трошкови горива, угоститељске услуге и трошкови репрезен-
тације се признају највише у износу до 5% од укупног износа до-
дељених средстава. Ови трошкови могу бити признати у износу 
већем од 5% у изузетним случајевима, када је пројекат таквог 
садржаја да укључује ове елементе (исхрана учесника на фести-
валима, превоз и сл.), а које ће Комисија посебно разматрати и 
одобравати. 

Секретаријат неће финансирати - суфинансирати сталне трош-
кове (грејање, струја, телефон, закуп простора и сл.) и плате за-
послених код подносиоца пријаве, а такође ни набавку опреме, 
осим у изузетним случајевима када је пројекат таквог садржаја да 
укључује ове елементе, а које ће Комисија посебно разматрати и 
одобравати. 
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Додатне информациjе се могу добити у Секретаријату сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова на наведене бројеве телефона, као 
и на наведене електронске адресе:

област контакт особа телефон електронска адреса 

Визуелна уметност и мултимедија Мирјана Зечевић 021/487 4507 mirjana.zecevic@vojvodina.gov.rs

Књижевно стваралаштво и издаваштво Бојана Беговић 021/487 4437 bojana.begovic@vojvodina.gov.rs 

Музичко стваралаштво Немања Нешић 021/487 4560 nemanja.nesic@vojvodina.gov.rs

Сценско стваралаштво Наталија Јосиповић 021/487 4264 natalija.josipovic@vojvodina.gov.rs

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Драгана Милошевић, с.р. 

112.

На основу члана 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14 
– др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/2021) и члана 11, 21. и 23. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/2022), 
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу, дана  27.01.2023. године, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОДРШКУ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ СА ПОДРУЧЈА АП ВОЈВОДИНЕ 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ И ПРОМОЦИЈУ 

МАНИФЕСТАЦИЈА И КОНФЕРЕНЦИЈА 
РЕГИОНАЛНОГ КАРАКТЕРА

I

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионал-
ну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Покрајински 
секретаријат) у оквиру свог делокруга рада, одобрене Програмске 
структуре за 2023. годину и Финансијског плана за 2023. годину, 
суфинансираће реализацију пројекaта јединица локалних само-
управа (у даљем тексту: ЈЛС) или пројеката ЈЛС у партнерству 
са заједницама/организацијама/установама/удружењима грађана 
који доприносе реализацији и промоцији научно-истраживачких, 
културних, историјских и традиционалних манифестација и кон-
ференција регионалног карактера.

Циљ конкурса је јачање привредног и економског потенција-
ла ЈЛС-а путем реализације и промоције научно-истраживачких, 
културних, историјских, традиционалних манифестација и кон-
ференција регионалног карактера.

Намена средстава по позиву обухвата: 

1. Научно-истраживачке конференције;
2. Етнографске манифестације; 
3. Неговање културне баштине;
4. Неговање старих обичаја и заната;
5. Обележавање важних историјских догађаја;
6. Гастрономске фестивале;
7. Манифестације из области агротуризма, руралног и вин-

ског туризма
8. Друге догађаје регионалног карактера и значаја.

II

Средства опредељена за овај јавни конкурс износе 60.000.000,00 
динара и обезбеђена су Покрајинском скупштинском  одлуком о 
буџету АП Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“, бр. 
54/2022) у оквиру Програма 1505 Регионални развој, Програмска 
активност 15051001 економска класификација 4631 Текући транс-
фери осталим нивоима власти.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионал-
ну сарадњу и локалну самоуправу суфинансираће пројекте до нај-
вишег износа по појединачном пројекту у износу  од 4.000.000,00 

динара. Пројектни предлози чији буџети прелазе вредност од 
1.000.000, 00 динара у обавези су да обезбеде извештај независног 
ревизора приликом извештавања.

Преостали потребан износ средстава неопходан за одржавање 
манифестације или конференције подносилац пројекта мора 
обезбедити из сопствених извора, средстава партнера или из дру-
гих извора.

Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају све 
јединице локалне самоуправе (општине и градови) са подручја 
АП Војводине, самостално или у партнерству са другим орга-
низацијама/установама/удружењима грађана, односно организа-
ције/установе/удружења грађана које конкуришу заједно са ЈЛС.

Оцењивање предлога пројеката вршиће се у складу са по-
стављеним циљевима и  установљеним критеријумима конкурса, 
оценом степена препознатљивости манифестације или конфе-
ренције и доприноса манифестације или конференције развоју 
локалне средине.

III

Услови учешћа на јавном конкурсу

Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају 
све јединице локалне самоуправе (општине и градови) са под-
ручја АП Војводине, самостално или у партнерству са другим 
организацијама/установама/удружењима грађана, односно ор-
ганизације/установе/удружења грађана које конкуришу заједно 
са ЈЛС.

Пријаве на конкурс морају бити предате на пријавним конкур-
сним обрасцима, попуњеним у складу са Смерницама за подно-
сиоце предлога пројекта. 

Конкурсна документација се може преузети са интернет стра-
нице Покрајинског секретаријата за регионални развој, међуре-
гионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.
gov.rs

Попуњени обрасци конкурсне документације достављају се у 
штампаном облику - оригинал оверени печатом и потписан од 
стране овлашћеног лица.

На коверти мора да стоји назив „Пријава на Јавни конкурс број: 
БРОЈ: 141-401-246/2023-01 за подршку јединицама локалне само-
управе са подручја АП Војводине за реализацију манифестација 
и конференција регионалног карактера са напоменом: „НЕ ОТ-
ВАРАТИ“.

Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за 
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоу-
праву, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично 
на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске 
владе.

Некомплетне пријаве, пријаве које нису оверене печатом и пот-
писом овлашћеног лица неће се разматрати. Конкурсна докумен-
тација се не враћа.
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IV

Трајање конкурса и други услови регуларности

Конкурс је отворен до утрошка средстава, закључно са 
01.12.2023. године.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионал-
ну сарадњу и локалну самоуправу донеће решење о додели 
бесповратних средстава. На решење се не може уложити жалба, 
нити друго правно средство. 

Покрајински секретар ће за сваког корисника средстава донети 
Одлуку о додели бесповратних средстава. Корисник средстава ће 
закључити Уговор о коришћењу бесповратних средстава са По-
крајинским секретаријатом.

Одлуке о додели средстава за кориснике средстава током 
трајања конкурса биће објављене на сајту Покрајинског секрета-
ријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs.

За сва питања у вези са процедуром пријављивања на конкурс 
заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на 
olga.knezevic@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021/487-4071 
и marijana.rakic@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021/487-
4208, радним даном од 9 до 15 часова.

113.

На основу члана 11. раздео 13, члана 23, члана 25. члана 27. и 28. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2023. годину (‚‘Службени лист АПВ‘‘, број: 54/2022) 
и члана 2. Правилника о критеријумима за суфинансирање 
учешћа на научним скуповима у иностранству научно-истражи-
вачких радника и студената који су показали посебне резултате, 
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистра-
живачку делатност расписује

ЈАВНИ  КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УЧЕШЋА НА НАУЧНИМ 

СКУПОВИМА
У ИНОСТРАНСТВУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ 

РАДНИКА 
И СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОКАЗАЛИ ПОСЕБНЕ 

РЕЗУЛТАТЕ
У 2023. ГОДИНИ

У циљу реализације активности побољшања положаја научно-ис-
траживачких радника у АП Војводини, Покрајински секретаријат за 
високо образовање и научноистраживачку делатност ће ( у даљем 
тексту Секретаријат), у складу са финансијским планом и финан-
сијским могућностима, суфинансирати учешће научних радника и 
студената који су показали посебне резултате на научним скупови-
ма у иностранству, до 500 евра у динарској противвредности.

Овај конкурс је отворен до 01. децембра 2023. године, а пријаве 
за текућу годину се подносе најмање 30 дана пре одржавања скупа. 
Изузетно рок за подношење пријава може бити и краћи ако постоје 
оправдани разлози који се односе на организацију или тип скупа.

Секретаријат ће учествовати у суфинансирању према следећим 
условима:

1. да пријаву подноси:
– регистрована научноистраживачка организација с тери-

торије АП Војводине у којој је кандидат запослен;
– млади истраживачи или редовни студенти и студенти по-

стдипломских студија, који су показали посебне резулта-
те на факултетима где реализују школовање, а који имају 
одлуку надлежне институције о упућивању на научни 
скуп у иностранству. Пријаве за ову категорију кандида-
та подноси матични факултет;

2. да је учешће на међународном научном скупу у функцији 
остваривања и унапређивања научноистраживачког развоја Ау-
тономне покрајине Војводине и успостављања међурегионалне 
и међународне сарадње у области научноистраживачке делат-
ности;

3. да пријављени кандидат има наставно-научно звање или ис-
траживачко звање (изузев кандидата чији су рад или резултати, 
према мишљењу стручног савета, препорука за упућивање на на-
учни скуп), да има рад прихваћен за усмено излагање / постер 
излагање у који је унета афилијација припадајућег универзитета, 
позив за учешће на скупу или потврда о прихватању рада односно 
документ на основу ког се види да је кандидат на листи учесника 
скупа.

4. да је рад претходно верификовало наставно-научно веће фа-
култета, научно веће института, односно одговарајуће тело ин-
ституције подносиоца пријаве.

Предност приликом одлучивања имаће кандидати који учест-
вују у раду на светским конгресима или председавају стручним 
секцијама; кандидати који саопштавају резултате значајне за 
међурегионалне пројекте АП Војводине; кандидати који у прет-
ходној календарској години имају један рад у референтном часо-
пису међународног значаја или два рада у претходне две године; 
млади истраживачи до 35 година живота.

Суфинансирање ће бити одобрено у складу са структуром 
буџета Аутономне покрајине Војводине и финансијским могућ-
ностима Секретаријата. За ове намене Финансијским планом 
Секретаријата планирана су средства у износу од 5.000.000,00 
динара за 2023. годину.

Пријаве и потребна документација се подносе у затвореној 
коверти са назнаком ‚‘за учешће на научном скупу‘‘ на адресу: 
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистра-
живачку делатност, Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад, 
у два примерка, на обрасцу који се може преузети на сајту Секре-
таријата http://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/

На истом сајту налази се и текст Правилника о критеријумима 
за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству 
научно-истраживачких радника и студената који су показали по-
себне резултате.

Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу са 
Јавним конкурсом и Правилником о критеријумима за суфинан-
сирање на научним скуповима у иностранству научно-истражи-
вачких радника и студената који су показали посебне резултате.

За додатне информације можете се обратити Данијели До-
веден, на телефон 021-487-45-50, или на e-mail: danijela.culic@
vojvodina.gov.rs

114.

На основу члана 11. раздео 13, члана 23, члана 25. члана 27. и 28. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2023. годину (‚‘Службени лист АПВ‘‘, број: 54/2022) 
и члана 4. Правилника о критеријумима за суфинансирање орга-
низовања научно-стручних скупова, Покрајински секретаријат за 
високо образовање и научноистраживачку делатност расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОРГАНИЗОВАЊА

НАУЧНО-СТРУЧНИХ СКУПОВА У 2023. ГОДИНИ

I

У циљу подстицања научног стваралаштва и размене науч-
но-стручних достигнућа од значаја за АП Војводину, Покрајин-
ски секретаријат за високо образовање и научноистраживачку де-
латност суфинансираће организовање научно-стручних скупова 
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за регистроване научноистраживачке организације са територије 
АП Војводине, у складу са финансијским планом и финансијским 
могућностима.

Научно-стручни скупови на којима се не сопштавају научни 
резултати могу бити суфинансирани с највише 50% од износа 
средстава која се додељују оним скуповима на којима се саопшта-
вају резултати оригиналних истраживања.

Секретаријат ће учествовати у суфинансирању према следећим 
условима:

– да је донета одлука Наставно-научног већа, односно На-
учног већа или одговарајућег органа научноистраживач-
ке организације о организовању научно-стручног скупа, 
као и финансијски план,

– да је организатор научно-стручног скупа обезбедио опе-
ративно-техничке услове за организовање скупа (одгова-
рајући простор, информационо-техничку подршку и изво-
ре средстава којим се реализује финансијски план   скупа)

– да су конституисани организациони и научни одбор ску-
па и

– да је прихваћен програм скупа, у комe су наведени и по-
даци о именима аутора радова који ће се презентовати на 
скупу, називу рада, институције и земље из које аутор до-
лази.

Предност у суфинансирању скупова имаће: међународни ску-
пови, скупови на којима се презентују резултати у вези с реа-
лизовањем регионалних научноистраживачких пројеката које 
суфинансира Покрајинска влада; интердисциплинарни скупови; 
скупови с више организатора, скупови посвећени презентацији 
и евалуацији рецензираних научно-стручних радова; скупови за 
које је организатор скупа припремио основни материјал за скуп 
– зборник радова са скупа или абстракт за скуп и зборник радова 
непосредно после скупа.

Суфинансирање ће бити одобрено у складу са структуром 
буџета Аутономне покрајине Војводине и финансијским могућ-
ностима Секретаријата. За ове намене Финансијским планом 
Секретаријата планирана су средства у износу од 7.000.000,00 
динара за 2023. годину.

Јавни конкурс је отворен до 01. децембра 2023. године, а прија-
ве се подносе најкасније 30 дана пре одржавања скупа, изузев у 
случајевима када је јавни конкурс за текућу годину објављен у 
току тог периода. 

II

Пријаве и потребна документација се подносе у затвореној 
коверти са назнаком ‚‘за научно-стручне скупове‘‘, на адресу: 
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистра-
живачку делатност, Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад, 
у два примерка, на обрасцу који се може преузети на сајту По-
крајинског секретаријата за високо образовање и научноистражи-
вачку делатност http://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs 

На истом сајту налази се и текст Правилника о критеријумима 
за суфинансирање организовања научно-стручних скупова.

Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу са 
Јавним конкурсом и Правилником о критеријумима за суфинан-
сирање организовања научно-стручних скупова.

За додатне информације можете се обратити Марти Ђукић, на 
телефон 021/487-46-33, или на e-mail: marta.sinko@vojvodina.gov.rs

115.

На основу члана 11. раздео 13, члана 23, члана 25. члана 27. и 
28. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне по-
крајине Војводине за 2023. годину (‚‘Службени лист АПВ‘‘, број: 

54/2022) и члана 2. Правилника о критеријумима за суфинанси-
рање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја 
невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини, 
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистра-
живачку делатност расписује 

ЈАВНИ  КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

У ОБЛАСТИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАЗВОЈА
НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
У 2023. ГОДИНИ

1.

Секретаријат ће, у складу са Финансијским планом, суфи-
нансирати програме/пројекте у области научноистраживачког 
развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војво-
дини. За ове намене одобрена су средства у укупном износу од 
25.000.000,00 динара за 2023. годину. 

Право учешћа на јавном конкурсу имају невладине организа-
ције регистроване у Аутономној покрајини Војводини. Невлади-
не организације које конкуришу морају испуњавати услов да су 
регистроване најкасније до 31. децембра претходне календарске 
године.

2.

За програме/пројекте у области научноистраживачког рада не-
владиних организација у Аутономној покрајини Војводини фи-
нансијска средства су намењена за:  

– обезбеђивање услова за популаризацију и подизање ква-
литета научноистраживачког рада, 

– побољшање услова рада невладиних организација у 
циљу реализације програма/пројеката у овим областима 
деловања, 

– суфинансирање међурегионалних и међународних ску-
пова у области научноистраживачке делатности, 

– суфинансирање организовања скупова, трибина, семи-
нара, који доприносе развоју научноистраживачке де-
латности,

– суфинансирање публиковања монографија, часописа, 
електронских публикација, специјално дизајнираних 
интернет презентација који доприносе популаризацији и 
развоју научноистраживачког рада.

3. 

Расподела финансијских средстава утврдиће се на основу сле-
дећих критеријума: 

1) врста, значај и разлог планираног програма/пројекта;  
2) подршка и развој програмској и организационој делат-

ности невладиних организација која је усмерена на по-
пуларизацију и подизање квалитета научноистраживач-
ког рада; 

3) реализација интердисциплинарних програма/пројеката 
невладиних организација као и оних са међународним 
учешћем; 

4) подршка издавачкој делатности (у папирној, електрон-
ској и интернет форми) невладиних организација у об-
ласти који доприносе популаризацији и развоју научно-
истраживачке делатности;

5) обезбеђивање бољих услова за реализацију научноис-
траживачке делатности невладиних организација; 

6) укупних трошкова потребних за реализацију програма/
пројеката; 

7) висине финансирања из других извора; 
8) оцене конкурсне документације.
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4.

Подносилац пријаве, уз Образац који се налази на интер-
нет презентацији Секретаријата, http://apv.visokoobrazovanje.
vojvodina.gov.rs/ , треба да приложи: 

– фотокопију регистрације невладине организације (ре-
шење o упису у АПР); 

– фотокопију потврде о пореском идентификационом 
броју (ПИБ); 

– званичан доказ о отвореном рачуну у Управи за трезор 
(подаци о подрачуну корисника јавних средстава и фото-
копија депо картона)

Пријаве са потребном документацијом подносе се у електрон-
ској форми (на ЦД-у, УСБ-у или мeјлом) и у писаној форми на ад-
ресу: Покрајински секретаријат за високо образовање и научно-
истраживачку делатност, Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови 
Сад са назнаком ‚‚ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕ-
КАТА У ОБЛАСТИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАЗВОЈА“.

Конкурс је отворен од 27. јануара 2023. године до утрошка 
средстава.

Контакт особа: Александар Михајлов, телефон: 021/487-45-75, 
e-mail: aleksandar.mihajlov@vojvodina.gov.rs 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

116.

На основу члана 11. раздео 13, члана 22, 23, 25. и 26. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2023. годину („Службени лист АПВ“, број: 54/2022), члана 2. став 
1. тачка 3. алинеја 3. и члана 3 став 2.  Покрајинске скупштинскa 
одлукa о додели буџетских средстава за финансирање и суфинан-
сирање програмских активности и пројеката у области високог 
образовања, студентског стандарда и научноистраживачке де-
латности у Аутономној покрајини Војводини („Службени лист 
АПВ“, број: 9/2021) и члана 3. Правилника о критеријумима за 
финансирање заједничких истраживачких пројеката научно-
истраживачких организација чији је оснивач АП Војводина у 
сарадњи са научноистраживачким организацијама Републике 
Српске, Покрајински секретаријат за високо образовање и науч-
ноистраживачку делатност расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ИСТРАЖИВАЧКИХ 

ПРОЈЕКАТА
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА У САРАДЊИ
СА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
У 2023. ГОДИНИ

1.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-
траживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат) финанси-
раће заједничке истраживачке пројекте научноистраживачких 
организација чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са научно-
истраживачким организацијама Републике Српске.  

У оквиру програма истраживања, биће реализовани пројекти 
чији је циљ унапређивање регионалне сарадње у погледу науч-
них истраживања и образовања, која представља незаобилазан 
фактор свеобухватног развоја, институционалног повезивања, 
развоја међусобних односа, традиционалних веза и узајамног 
разумевања.

Овим конкурсом и финансијским планом Секретаријата пред-
виђено је да се издвоји укупно 24.000.000,00 динара, при чему је 
максималан износ по пројекту ‒ 1.000.000,00 динара.

2.

Финансијске обавезе реализоваће се у складу с могућностима 
буџета АП Војводине.

3.

Конкурс је отворен од  27. јануара до 17. фебруара 2023. године.

4.

Пријаве за финансирање заједничких истраживачких проје-
ката научноистраживачких организација чији је оснивач АП 
Војводина у сарадњи са научноистраживачким организацијама 
Републике Српске могу поднети регистроване научноистра-
живачке организације с територије АП Војводине, а изузетно 
‒ према посебној одлуци Секретаријата ‒ и друге институције 
с територије АП Војводине, које се баве научноистраживач-
ком делатношћу, у складу с Правилником о критеријумима за 
финансирање заједничких истраживачких пројеката научно-
истраживачких организација чији је оснивач АП Војводина у 
сарадњи са научноистраживачким организацијама Републике 
Српске.

5.

У складу са чланом 3. Правилника о критеријумима за финан-
сирање заједничких истраживачких пројеката научноистражи-
вачких организација чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са 
научноистраживачким организацијама Републике Српске, у овој 
години биће финансирана 24 пројекта и то: 

1) Шест пројеката из области медицинских наука:
– један пројекат чија се истраживања односе на фармаце-

утску хемију;
– један пројекат чија се истраживања односе на клиничку 

биохемију;
– један пројекат чија се истраживања односе на бромато-

логију;
– један пројекат чија се истраживања односе на кардио-

васкуларну фармакологију;
– један пројекат чија се истраживања односе на кардиохи-

рургију;
– један пројекат чија се истраживања односе на патологију 

карциномa дојке. 

2) Четири пројекта из области техничких наука:
– један пројекат чија се истраживања односе на електро-

технику – сензорске технологије;
– један пројекат чија се истраживања односе на машин-

ство – савремени инжењерски материјали;
– један пројекат чија се истраживања односе на индус-

тријско инжењерство – паметни системи;
– један пројекат чија се истраживања односе на грађеви-

нарство – еколошки материјали.

3) Пет пројеката из области друштвених наука:
– један пројекат чија се истраживања односе на историју – 

историја политичких идеја код Срба;
– један пројекат чија се истраживања односе на право – 

заштита људских права;
– један пројекат чија се истраживања односе на економију 

– финансијско извештавање предузећа;
– један пројекат чија се истраживања односе на педагогију 

– вредносне оријентације;
– један пројекат чија се истраживања односе на туризам – 

миграције и туризам.

4) Два пројекта из области технолошких наука:
– један пројекат чија се истраживања односе на техноло-

гију производа од воћа и поврћа;
– један пројекат чија се истраживања односе на техноло-

гију уља и масти.
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5) Четири пројекта из области биотехничких наука:
– један пројекат чија се истраживања односе на виногра-

дарство – органско виноградарство;
– један пројекат чија се истраживања односе на сточарство 

– исхрана животиња;
– један пројекат чија се истраживања односе на шумарство 

– виталност шума;
– један пројекат чија се истраживања односе на шумарство 

– шумски генетички ресурси.

6) Један пројекат из области спортских наука:
– један пројекат чија се истраживања односе на физичко 

вежбање становништва.

7) Два пројекта из области интердисциплинарних наука:
– два пројекта чија се истраживања односе на софтверску 

подршку отвореној науци.

Пријаве и потребна документација подносе се у затвореној ко-
верти, с назнаком „Пријава за финансирање заједничких пројека-
та”, на адресу: 

Покрајински секретаријат за високо образовање и 
научноистраживачку делатност

Булевар Михајла Пупуна 16
21000 Нови Сад

Образац пријаве може се преузети на интернет страници Се-
кретаријата (https://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs) и дос-
тавља се и у електронској форми (на CD-у, УСБ-у или мејлом, у 
.doc или .docx формату, Word-u).

На поменутој интернет страници налази се и текст Правилника о 
критеријумима за финансирање заједничких истраживачких пројеката 
научноистраживачких организација чији је оснивач АП Војводина у 
сарадњи са научноистраживачким организацијама Републике Српске.

Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу с јав-
ним конкурсом и Правилником о критеријумима за финансирање 
заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких ор-
ганизација чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са научноис-
траживачким организацијама Републике Српске.

Контакт особа за додатне информације:

Данијел Драгосављевић
број телефона: 021/487-4074
имејл: danijel.dragosavljevic@vojvodina.gov.rs

117.

На основу члана 11. Раздео 13, чл. 22, 23, 25. и 26. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2023. годину („Службени лист АПВ”, број: 54/22), члана 2. став 1. тач-
ка 2. алинеја 3. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских 
средстава за финансирање и суфинансирање програмских актив-
ности и пројеката у области високог образовања, студентског стан-
дарда и научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини 
Војводини  („Службени лист АПВ”, број: 9/21) и члана 3. Правилника 
о регресирању превоза студената у Аутономној покрајини Војводини 
(„Службени лист АПВ”, број: 55/22) Покрајински секретаријат за ви-
соко образовање и научноистраживачку делатност расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА 

У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ 
ЗА 2023. ГОДИНУ

1.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистра-
живачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат), у складу с По-
крајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2023. годину и Одлуком о регресирању превоза сту-

дената у Аутономној покрајини Војводини, финансираће односно 
суфинансираће превоз студената у износу од 20.000.000,00 динара. 
Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним могућ-
ностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину. 
Право учествовања на конкурсу имају општине и градови на тери-
торији Аутономне покрајине Војводине. 

2.

Критеријуми расподеле средстава:

1) број студената у школској 2022/2023. години с подручја 
општине или града који кумулативно испуњавају сле-
деће услове: имају пребивалиште на подручју општине 
или града; свакодневно путују на међуградској, однос-
но међумесној релацији до установе високог образовања 
(нису корисници услуге смештаја у установе за смештај 
и исхрану студената); школују се на терет буџета, први 
пут уписују годину студија, нису корисници студентских 
стипендија и кредита од стране надлежних министарста-
ва, Владе Републике Србије, надлежних покрајинских 
органа управе, Покрајинске владе, локалних самоуправа 
и других фондова и фондација;

2) месечна калкулација трошкова превоза студената који 
испуњавају наведене услове из претходне тачке;

3) под међуградским превозом студената, односно међумес-
ним превозом студената, подразумева се превоз студена-
та између насељених места две општине, општине и гра-
да или између два града;

4) Уколико студент пријави да свакодневно путује на рела-
цији дужој од 100 km у једном правцу, неопходно је да се 
приликом конкурисања достави копија месечне карте на 
име студента, за наведену релацију. 

3.

Пријаве за доделу финансијских средстава подносе се на Об-
расцу бр. 6, који се може преузети на званичној интернет презен-
тацији Покрајинског секретаријата за високо образовање и науч-
ноистраживачку делатност.

Пријаве с потребном документацијом подносе се на адресу: 
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистра-
живачку делатност, Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад.

Конкурс је отворен од 27. јануара до 28. фебруара 2023. године.

Конкурс се објављује у „Службеном листу АПВ”, у једном од 
јавних гласила које покрива целу територију Аутономне покраји-
не Војводине и на званичној интернет страници Секретаријата.

4.

О додели средстава корисницима одлучује покрајински секре-
тар за високо образовање и научноистраживачку делатност на 
предлог Комисије за спровођење конкурса, која разматра прис-
тигле пријаве. Секретаријат задржава право да од подносиоца 
пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и информа-
ције. Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавести-
ти подносиоце пријава.

Контакт особа за додатне информације:

Марина Ристић, телефон 021/487-45 19,
e-mail: Marina.Ristic@vojvodina.gov.rs.

118.

На основу члана 11. раздео 13, чланова 22, 23, 25. и 26. По-
крајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2023. годину (‚‘Службени лист АПВ‘‘, број: 54/2022) 
и члана 2. став 1. тачка 1. алинеја 2. 4. 5. и 6. и члана 5. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финан-
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сирање и суфинансирање програмских активности и пројеката 
у области високог образовања студентског стандарда и научно-
истраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини ( 
„Службени лист АПВ“ број 9/2021) и члана 4. Правилника о кри-
теријумима за суфинансирање образованих програма/пројеката 
установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покраји-
на Војводина, Покрајински секретаријат за високо образовање и 
научноистраживачку делатност расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОБРАЗОВНИХ 

ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ВИСОКОГ 
ОБРАЗОВАЊА

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА

ЗА 2023. ГОДИНУ

1.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-
траживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат) у складу 
с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2023. годину, суфинансираће образовне 
програме/пројекте установа високог образовања чији је осни-
вач Аутономна покрајина Војводина. За ове намене одобрена су 
средства у укупном износу од 12.000.000,00 динара. Реализација 
финансијских обавеза вршиће се у складу с ликвидним могућ-
ностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину. 
Право учествовања на Конкурсу имају установе високог образо-
вања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина. 

2.

Средства се расподељују за суфинансирање образовних про-
грама / пројеката установа високог образовања чији је оснивач 
Аутономна покрајина Војводина.

3.

Расподела финансијских средстава установама утврдиће се на 
основу следећих критеријума:

1) сврха и разлог планираног образовног програма / пројекта;
2) значај образовног програма / пројекта за рад и делатност 

установе;
3) значај образовног програма / пројекта за унапређивање и 

подизање квалитета наставе;
4) реализација интердисциплинарних образовних програ-

ма / пројеката, као и оних с међународним учешћем;
5) допринос унапређивању рада с даровитим студентима и 

студентима у тешком материјалном положају;
6) допринос унапређивању рада са студентима с посебним 

потребама и студентима припадницима националних 
мањина – националних заједница;

7) укупни трошкови потребни за реализацију образовног 
програма / пројекта;

8) висина финансирања из других извора;
9) оцена конкурсне документације.

4.

Подносилац пријаве, уз попуњен Образац бр. 5, треба да приложи:

1) фотокопију регистрације установе код надлежног органа;
2) фотокопију потврде о пореском идентификационом 

броју (ПИБ).

5.

Пријаве се подносе на Обрасцу бр. 5, који се може преузети на 
званичној интернет презентацији Покрајинског секретаријата за 
високо образовање и научноистраживачку делатност. Пријаве с 
потребном документацијом подносе се  на адресу: Покрајински 
секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делат-
ност, 21108 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.

Конкурс је отворен од 27. јануара 2023. године до утрошка 
средстава.

Конкурс се објављује у „Службеном листу АПВ”, у једном од 
јавних гласила које покрива целу територију Аутономне покраји-
не Војводине и на интернет страници Секретаријата. 

О додели средстава одлучује покрајински секретар за високо об-
разовање и научноистраживачку делатност на предлог Комисије 
за спровођење конкурса, која разматра пристигле пријаве. Изузет-
но, покрајински секретар за високо образовање и научноистражи-
вачку делатност може решењем одобрити финансијска средства и 
без предлога Комисије у случајевима ванредних и непредвиђених 
околности. Секретаријат може од подносиоца пријаве, по потреби, 
затражити додатну документацију или информације. 

Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити 
подносиоце пријава. 

Неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене пријаве, 
пријаве поднете од стране неовлашћених лица и пријаве које нису 
предмет Конкурса неће се разматрати. Контакт особа за додат-
не информације: др Жељка Бојанић, телефон 021/457-984, е-mail: 
Zeljka.Bojanic@vojvodina.gov.rs. 

119.

На основу чл. 134., 135. став 1. тачка 1 и 136. став 1. и 2. Закона о 
спорту („Сл. гласник РС“, 10/16), у вези са Правилником о одобра-
вању и финансирању програма којима се остварују потребе и ин-
тереси грађана у области спорта у АП Војводини („Службени лист 
АПВ“, бр. 6/19), те чл. 24. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету АП Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“, бр. 
54/22), Покрајински секретаријат за спорт и омладину расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА

КОЈИМ СЕ ДОПРИНОСИ РАЗВОЈУ
СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИОЦА И ПРЕДМЕТА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА

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

– да су уписани у одговарајући регистар у складу са Законом;
– да су из гране спорта која је од посебног значаја за Репу-

блику Србију, или да су из спортских области препозна-
тих у Републици Србији;

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

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

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

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

– да располажу капацитетима за реализацију пројекта; 

ПРОГРАМИ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНИСИРАТИ

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

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

2. повећање обухвата грађана бављењем спортом кроз раз-
вој и унапређење спортске рекреације;
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3. развој и унапређење врхунског спорта;
4. подизање капацитета спорта на свим нивоима у АП 

Војводини.

Укупан износ средстава на конкурсу износи 65.610.000,00 (шез-
десетпетмилиона шестодесетхиљада) динара.

ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу 
„Дневник“ и траје до 1. априла 2023. године.

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

Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на обрасцу који 
је објављен на интернет сајту Секретаријата: www.sio.vojvodina.
gov.rs и достављају се у запечаћеној коверти са назнаком “Прија-
ва на Јавни конкурс за финасирање посебног програма којим се 
доприноси развоју спорта у АП Војводини.“, путем поште на 
адресу: Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Бул. Ми-
хајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или непосредно на писарници 
покрајинских органа. Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће 
се разматрати.

120.

На основу чл. 134., 135. став 1. тачка 1 и 136. став 1. и 2. Закона 
о спорту („Сл. гласник РС“, 10/16), у вези са Правилником о одо-
бравању и финансирању програма којима се остварују потребе и 
интереси грађана у области спорта у АП Војводини („Службени 
лист АПВ“, бр. 6/19), те чл. 24. и 25. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину („Службени лист 
АПВ“, бр. 54/22), покрајински секретаријат за спорт и омладину 
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УЧЕШЋА НА МЕЂУНАРОДНИМ
СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА 
ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИОЦА И ПРЕДМЕТА 
КОНКУРСА

Јавни конкурс је намењен спортским организацијама које орга-
низују међународна спортска такмичења од значаја за Аутономну 
покрајину Војводину, или учествују на међународним спортским 
такмичењима од значаја за Аутономну покрајину Војводину и 
које испуњавају следеће услове: 

– да су уписане у одговарајући регистар у складу са Зако-
ном;

– да су из гране спорта која је од посебног значаја за Репу-
блику Србију;

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

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

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

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

– да располажу капацитетима за реализацију пројекта; 
– да се спортска приредба за чију се организацију траже 

средства, одржава на територији АП Војводине.

Међународно такмичење за чију организацију се траже сред-
ства, треба да испуњава следеће критеријуме:

– да је међународно спортско такмичење у календару по-
крајинског односно националног гранског савеза;

– да има значајан утицај на развој спорта у АП Војводини;
– да је за организацију великих међународних спортских 

такмичења обезбеђено мишљење и сагласност надлеж-
них институција у складу са чланом 162. Закона о спорту.

– да испуњава и друге услове за организацију спортске 
приредбе у складу са Законом о спорту.

За учешће на међународном спортском такмичењу, спортска 
организација мора да достави и претходну сагласност надлежног 
националног гранског спортског савеза.

Укупан износ средстава на конкурсу износи 30.000.000,00 (три-
десет милиона) динара. 

ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА И НАЧИН ПОДНОШЕЊА 
ЗАХТЕВА

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу 
„Дневник“ и траје до 1. априла 2023. године.

Комисија за вредновање ће предлоге за одобравање финанси-
рања програма достављати на одлучивање периодично у завис-
ности од динамике пристизања предлога пројеката, времена њи-
хове реализације, као и од динамике расположивости средстава. 
Неблаговремене пријаве, неће се разматрати. Након истека рока 
трајања овог Конкурса, на интернет страници Секретаријата ће 
се објавити списак подносилаца чији су предлози пројекта одо-
брени. Објављивањем ове листе, сматраће се да су подносиоци 
предлога пројеката који нису на листи, одбијени са захтевом за 
финансирање, те да су на овај начин о томе обавештени.

Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на обрасцу који 
је објављен на интернет сајту Секретаријата: www.sio.vojvodina.
gov.rs и достављају се у затвореној коверти са назнаком “Пријава 
на Јавни конкурс за финасирање организације и учешћа на међу-
народним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину“ 
путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за спорт и 
омладину, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или непо-
средно на писарници покрајинских органа. Неблаговремене и не-
потпуне пријаве, неће се разматрати.

121.

На основу чл. 134., 135. став 1. тачка 1 и 136. став 1. и 2. Закона о 
спорту („Сл. гласник РС“, 10/16), у вези са Правилником о одобра-
вању и финансирању програма којима се остварују потребе и ин-
тереси грађана у области спорта у АП Војводини („Службени лист 
АПВ“, бр. 6/19), те чл. 24. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету АП Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“, бр. 
54/22), Покрајински секретаријат за спорт и омладину расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНОГ 

ПРОГРАМА АФИРМАЦИЈЕ 
ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ

СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИОЦА И ПРЕДМЕТА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА

Јавни конкурс је намењен васпитно образовним установама 
(предшколске установе, основне и средње школе) и високошкол-
ским установама са територије Аутономне покрајине Војводине.

На основу јавног конкурса финансираће се пројекти и програ-
ми који имају за циљ унапређење школског и универзитетског 
спорта, проширење понуде школских спортских секција и школ-
ских и универзитетских спортских такмичења.
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Уколико се програм реализује у партнерству са спортским и 
невладиним организацијама са територије АП Војводине, подно-
силац доставља и споразум о партнерству.

Укупан износ средстава који се расподељује по овом конкурсу 
износи 8.000.000,00 (осам милиона) динара.

ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА И НАЧИН ПОДНОШЕЊА 
ЗАХТЕВА

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу 
„Дневник“ до 1. априла 2023. године.

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

Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на обрасцу који 
је објављен на интернет сајту Секретаријата: www.sio.vojvodina.
gov.rs и достављају се у запечаћеној коверти са назнаком „Пријава 
на Јавни конкурс за финасирање посебног програма афирмације 
школског и универзитетског спорта у АП Војводини“, поштом на 
адресу: Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Бул. Ми-
хајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или непосредно на писарници 
покрајинских органа. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се разматрати.

122.

На основу чл. 134. став 1. тачка 2., 135. став 1. тачка 1 и 136. 
став 1. и 2. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, 10/16), у вези са 
Правилником о одобравању и финансирању програма којима се 
остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП 
Војводини („Службени лист АПВ“, бр. 6/19), те чл. 24. и 25. По-
крајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. 
годину („Службени лист АПВ“, број 54/22), Покрајински секрета-
ријат за спорт и омладину расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

СА ЦИЉЕМ АФИРМАЦИЈЕ ЖЕНА У СПОРТУ

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИОЦА И ПРЕДМЕТА 
КОНКУРСА

Подносиоци предлога програма по овом конкурсу могу бити 
спортске организације  регистроване у складу са Законом о спор-
ту.

Подносиоци предлога програма посебно треба да испуњавању 
следеће опште услове да би се њихови пројекти разматрали:

– да буду уписани у одговарајући регистар у складу са За-
коном,

– да су из гране спорта која је од посебног значаја за Репу-
блику Србију,

– да имају седиште у АП Војводини,
– да су директно одговорни за реализацију програма,
– да су претходно обављали делатност у области спорта 

најмање годину дана,
– да су са успехом реализовали претходно одобрене про-

граме (прихваћен извештај о утрошку средстава од стра-
не Секретаријата),

– да испуњавају услове за обављање спортских актив-
ности и делатности у складу са Законом о спорту,

– да располажу капацитетима за реализацију програма.

По својој садржини пројекти треба да доприносе унапређењу 
положаја жена као спортисткиња, спортских стручњакиња и 
стручњакиња у спорту у АП Војводини, а односе се на:

1. Оспособљавање жена у спорту (за звање спортске 
стручњакиње или стручњакиње у спорту)

2. Усавршавање спортских стручњакиња и стручњакиња у 
спорту и 

3. Набавку такмичарске опреме и спортских реквизита за 
спортисткиње.

Укупан износ средстава за распоређивање по овом конкурсу, 
износи 10.000.000,00 (десет милиона) динара.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ПО 
КОНКУРСУ

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу 
„Дневник“ до 1. марта 2023. године.

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

Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на обрасцу 
који је објављен на Интернет страници Секретаријата: www.sio.
vojvodina.gov.rs и достављају се заједно са ЦД-ом (који треба да 
садржи скениране све документе који се достављају уз захтев) у 
коверти са назнаком „Пријава за Конкурс за финансирање проје-
ката за афирмацију жена у спорту“, препорученом поштом на 
адресу: Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или непосредно на писар-
ници покрајинских органа. Неблаговремене и непотпуне пријаве, 
неће се разматрати.

123.

На основу чл. 6. и 7. Правилника о условима и начину доделе 
буџетских средстава за финансирање потреба и интереса младих 
на територији АП Војводине („Службени лист АПВ“, број 2/23) 
и чл. 24. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“, број 54/22), 
Покрајински секретаријат за спорт и омладину (у даљем тексту: 
Секретаријат) расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПОДРШКЕ ОСНИВАЊА 

И ОСНАЖИВАЊА РАДА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИОЦА И ПРЕДМЕТА 
КОНКУРСА

Подносиоци предлога пројеката по овом Конкурсу могу бити 
искључиво јединице локалне самоуправе са територије Аутоном-
не покрајине Војводине.

Пројекти који се финансирају по основу овог конкурса пред-
стављају пројекте за финансирања функционисања канцеларија 
младих и за младе, кроз набавку опреме потребне за рад канцела-
рија и за реализацију њихових програмских активности, као и за 
хонорар лица ангажованог за рад у канцеларији.

У складу са Правилником, захтев за доделу средстава треба 
посебно да садржи:

– јасно написан предлог пројекта; 
– јасну везу између циљева, задатака и активности; 
– реалан и достижан циљ пројекта; 
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– актуелност теме за дату заједницу и допринос за једини-
цу локалне самоуправе; 

– реалан предлог потребних средстава за реализацију ак-
тивности; 

Уколико се пројекат реализује у партнерству с неком органи-
зацијом, неопходно је доставити доказ о сарадњи с том организа-
цијом (протокол, споразум и слично).

Укупан износ средстава који се расподељује по овом конкурсу 
износи 5.000.000,00 (пет милиона) динара.

ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА И ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА 
ПРОЈЕКАТА

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу 
„Дневник“ и траје до 1. марта 2023. године.

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

Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на одговарајућем 
обрасцу који је објављен на интернет сајту Секретаријата: www.
sio.vojvodina.gov.rs и достављају се заједно са ЦД-ом (који треба 
да садржи скениране све документе у ПДФ формату који се дос-
тављају уз захтев) у затвореној коверти са назнаком “Пријава за 
Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и ос-
наживања рада канцеларија за младе“, поштом на адресу: Покрајин-
ски секретаријат за спорт и омладину, Булевар Михајла Пупина 16, 
21000 Нови Сад, или непосредно на писарници покрајинских орга-
на. Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се разматрати.

124.

На основу чл. 6. и 7. Правилника о условима и начину доделе 
буџетских средстава за финансирање потреба и интереса младих 
на територији АП Војводине („Службени лист АПВ“, број 2/23) 
и чл. 24. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“, број 54/22), 
Покрајински секретаријат за спорт и омладину (у даљем тексту: 
Секретаријат) расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ 
ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ 

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИЛАЦА И ПРЕДЛОГА 
ПРОЈЕКАТА

– Подносиоци предлога пројеката могу бити удружења 
младих и за младе, омладинске и студентске организа-
ције, савези, јединице локалне самоуправе, канцеларије 
за младе, васпитно-образовне установе, друге установе 
и развојне агенције јединица локалних самоуправа са те-
риторије АП Војводине. 

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

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

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

Пројекти који се финансирају су пројекти подршке спровођењу 
омладинске политике који се односе на неке од осам области и 
то: образовање младих; запошљавање младих; здравље младих 

и социјална политика према младима; култура и информисање 
младих; активизам и слободно време младих; волонтеризам и мо-
билност младих; безбедност младих; заштита животне средине и 
одрживи развој.

Поред наведеног, путем овог конкурса врши се и избор једне 
организације која ће вршити мониторинг pеализације одобрених 
пројеката по конкурсима у областима омладинске политике, које 
расписује Покрајински секретаријат за спорт и омладину. На овај 
конкурсни задатак могу да аплицирају само организације младих 
и за младе које, поред општих услова, имају и искуства на посло-
вима мониторинга и евалуације. Пројектни задаци са изабраном 
организацијом биће посебно дефинисани уговором.

Максимални износ средстава који може бити одобрен за 
пројектни задатак „мониторинг и евалуацију одобрених пројека-
та по Конкурсу за финансирање пројеката подршке спровођењу 
омладинске политике“ износи 500.000,00 динара.

Укупан износ средстава који се расподељује по овом конкурсу 
износи 28.000.000,00 (двадесет осам милиона) динара. Од наве-
деног укупног износа, 25.000.000,00 динара представља дотације 
невладиним организацијама, а износ од 3.000.000,00 динара пла-
ниран је за трансфере осталим нивоима власти.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ПО 
КОНКУРСУ

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу 
„Дневник“ и траје до 1. марта 2023. године.

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

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА 

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

Додатне информације могу се добити у току трајања конкурса 
путем електронске поште на адресу: mladi@vojvodina.gov.rs.

125.

На основу чл. 6. и 7. Правилника о условима и начину доделе 
буџетских средстава за финансирање потреба и интереса младих 
на територији АП Војводине („Службени лист АПВ“, број 2/23) 
и чл. 24. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“, број 54/22), 
Покрајински секретаријат за спорт и омладину (у даљем тексту: 
Секретаријат) расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

,,ФОНД ЗА ТАЛЕНТЕ“ 

Пројекти за реализацију програма „Фонд за таленте“ намење-
ни су афирмисаним младим талентима ради подршке и обезбеђи-
вања њиховог континуитета рада и успеха, побољшања услова за 
њихов рад и напредовања. 
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УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИЛАЦА 

– Право на подношење предлога програма имају искључи-
во васпитно-образовне установе са седиштем на терито-
рији Аутономне покрајине Војводине;

– Подносилац мора да располажe капацитетима за реали-
зацију програма; 

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

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРЕДМЕТА КОНКУРСА

– припрема и учешће младих талената на репрезентатив-
ним такмичењима у земљи или иностранству 

– стручно усавршавање младих талената 
– побољшање услова за рад и унапређивање наставног 

процеса рада с младим талентима у образовној устано-
ви

– набавка опреме и учила неопходних за рад с младим та-
лентима 

– студијска усавршавања 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА 

– копије стечених диплома и награда младог талента на 
репрезентативним такмичењима у земљи или иностран-
ству у једној или више области, којима се доказује њего-
ва досадашња успешност и континуитет рада; 

– за студенте, документ којим се доказује постигнут про-
сек изнад 8,50 на студијама; 

– препорука ментора или директора школе; 
– документација која се односи на пројекат (планирано 

такмичење или усавршавање) за који се траже средства. 

КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ ОДАБИРА ПРОЈЕКАТА

– постигнути досадашњи резултати ученика или сту-
дента на репрезентативним такмичењима у земљи или 
иностранству

– ниво такмичења за која се потражују средства 
– континуитет успешности младог талента на такмичењи-

ма 
– општи успех у редовном школовању
– просек постигнут на студијама
– целисходност предложених метода и активности у раду 

с младим талентом 
– реалан предлог потребних средстава за реализацију 

предвиђених активности 
– препорука ментора или релевантног стручњака 
– активизам студента у струковним или студентским орга-

низацијама 
– досадашње промовисање постигнућа у области умет-

ности (концерти, изложбе) 
– реалан и достижан циљ

Укупан износ средстава који се расподељује по овом конкурсу 
износи 3.000.000,00  (три милиона) динара.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ПО 
КОНКУРСУ

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу 
„Дневник“ и траје до 1. марта 2023. године.

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

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА 

Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на одгова-
рајућем обрасцу који је објављен на интернет страници Секре-
таријата: www.sio.vojvodina.gov.rs  и достављају се заједно са 
CD-ом (који треба да садржи скениране све документе у ПДФ 
формату који се достављају уз захтев) у запечаћеној коверти са 
назнаком „Пријава за Јавни конкурс - Фонд за таленте“ на адре-
су: Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Булевар Ми-
хајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или непосредно на писарници 
покрајинских органа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. 

126.

На основу чл. 134. став 1. тачка 1., 135. став 1. тачка 1 и 136. 
став 1. и 2. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, 10/16), чл. 24. и 
25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 
2023. годину („Службени лист АП Војводине“, бр. 54/22), у вези 
са Правилником о одобравању и финансирању програма којима 
се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП 
Војводини („Службени лист АПВ“, бр. 6/19), Покрајински секре-
таријат за спорт и омладину расписује

ЈАВНИ  КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ 

ПРОГРАМА – ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ,
ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА СПОРТСКИХ 

ОБЈЕКАТА У АП ВОЈВОДИНИ

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИОЦА И ПРЕДМЕТА 
КОНКУРСА

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

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

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

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

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

– Опремање спортског објекта подразумева опрему која 
се уграђује у спортски објекат или представља опрему 
која служи обављању спортских активности у том спорт-
ском објекту.

КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ ОДАБИРА ПРОГРА-
МА-ПРОЈЕКАТА

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

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

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

вој спорта у АП Војводини;
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– да је у питању изградња или капитално (реконструкција, 
доградња, адаптација и санација) или инвестиционо одр-
жавање спортског објекта;

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

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

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

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

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

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

ПРИЈАВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА

Основна документација:

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

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

Пратећа документација:

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

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

Укупан износ средстава на конкурсу износи 225.000.000,00 
(двестадвадесетпетмилиона) динара. 

Конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу 
„Дневник“ до 1. маја 2023. године.

Комисија за вредновање ће предлоге за одобравање финанси-
рања програма достављати на одлучивање периодично у завис-
ности од динамике пристизања предлога пројеката, времена њи-
хове реализације, као и од динамике расположивости средстава. 
Неблаговремене пријаве, неће се разматрати. Након истека рока 
трајања овог Конкурса, на интернет страници Секретаријата ће 
се објавити списак подносилаца чији су предлози пројекта одо-
брени. Објављивањем ове листе, сматраће се да су подносиоци 
предлога пројеката који нису на листи, одбијени са захтевом за 
финансирање, те да су на овај начин о томе обавештени.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на одговарајућем 
обрасцу који је објављен на Интернет страници Секретаријата: 
www.sio.vojvodina.gov.rs и достављају се заједно са ЦД-ом (који 
треба да садржи скениране све документе који се достављају уз 
захтев) са назнаком на коверти „ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА – ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ, ОДР-
ЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА У АПВ“, 
поштом на адресу: Покрајински секретаријат за спорт и омлади-
ну, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или непосредно 
на писарници покрајинских органа. 

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

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

71. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Педагошког завода Војводине за 2023. годину;

72. Решење о давању сагласности на Програм рада Педа-
гошког завода Војводине за 2023. годину;

73. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 
2023. годину;

74. Решење о давању сагласности на Програм рада По-
крајинског завода за заштиту споменика културе за 
2023. годину;

75. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Ср-
бима у региону за 2023. годину;

76. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда 
за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у 
региону за 2023. годину;

77. Решење о давању сагласности на Правилник о другој 
измени и допуни Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова Установе за смештај и збриња-
вање старих лица Геронтолошки центар Панчево;

78. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 
2023. годину;

79. Решење о давању сагласности на Програм рада Цен-
тра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 
2023. годину;

80. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Центра за породични смештај и усвојење Суботица за 
2023. годину;

81. Решење о давању сагласности на Програм рада Цен-
тра за породични смештај и усвојење Суботица за 
2023. годину;

82. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Канцеларије за инклузију Рома за 2023. године;

83. Решење о давању сагласности на Програм рада 
Канцеларије за инклузију Рома за 2023. годину;

84. Решење о давању сагласности на Програм рада По-
крајинског завода за социјалну заштиту за 2023. годи-
ну;

85. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 
2023.годину;

86. Решење о давању сагласности на Статут Дома 
здравља Кањижа у Кањижи;   

87. Решење о престанку дужности вршиоца дужнос-
ти подсекретара Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство;

88. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекре-
тара Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство;

89. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
помоћника Покрајинског секретаријата за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство;

90. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство;

91. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
помоћника Покрајинског секретаријата за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство;

92. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство;
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93. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама;

94. Решење о именовању председника и чланова Коми-
сије за доделу награде Аутономне покрајине Војводи-
не и покрајинских признања;

95. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-84/2023-6;

96. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-84/2023-7;

97. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-84/2023-8;

98. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-84/2023-9;

99. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-84/2023-10;

100. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-84/2023-11;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

101. Јавни конкурс за финансирање односно суфинанси-
рање изргадње, одржавање и опремање здравствених 
установа у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

102. Јавни оглас за доделу бесповратних средстава из 
буџета Аутономне покрајине Војводине у 2023. го-
дини за суфинансирање трошкова за биомедицински 
потпомогнуто оплођење;

103. Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне 
покрајине Војводине у 2023. години за децу и породи-
цу;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, 
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА

104. Конкурс за откуп публикација од издавача са терито-
рије АП Војводине у 2023. години; 

105. Конкурс за доделу средстава црквама и верским зајед-
ницама које делују на територији Аутономне покраји-
не Војводине за 2023. годину;

106. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката 
од значаја за културу и уметност националних мањи-
на – националних заједница у АП Војводини у 2023. 
години;

107. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројека-
та унапређења културне инфраструктуре и опремања 
објеката културе у јавној својини у АП Војводини у 
2023. години;

108. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката 
у области заштите и очувања културног наслеђа у АП 
Војводини у 2023. години;

109. Конкурс за суфинансирање набавке књига и других 
публикација, за јавне општинске и градске библиоте-
ке у АП Војводини у 2023. години;

110. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката 
и програма у области заштите и очувања традицио-
налног народног стваралаштва Срба у АП Војводини 
у 2023. години;

111. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката 
савременог стваралаштва у АП Војводини у 2023. го-
дини;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ 
РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И 

ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

112. Јавни конкурс за подршку јединицама локалне само-
управе са подручја АП Војводине за реализацију и 
промоцију манифестација и конференција регионал-
ног карактера;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ
113. Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним 

скуповима у иностранству научно-истраживачких 
радника и студената који су показали посебне резул-
тате у 2022. години;

114. Јавни конкурс за суфинансирање организовања науч-
но-стручних скупова у 2023. години;

115. Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката 
у области научноистраживачког развоја невладиних 
организација у Аутономној покрајини Војводини у 
2023. години;

116. Јавни конкурс за финансирање заједничких истражи-
вачких пројеката научноистраживачких организација 
чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са научно-
истраживачким  oрганизацијама Републике Српске у 
2023. години;

117. Јавни конкурс за регресирање превоза студената у 
Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину;

118. Јавни конкурс за суфинансирање образовних програма/
пројеката установа високог образовања чији је оснивач 
Аутономна покрајина Војводина за 2023. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ

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

120. Јавни конкурс за финансирање посебног програма 
организације и учешћа на међународним спортским 
такмичењима од значаја за АП Војводину;

121. Јавни конкурс за финансирање посебног програма 
афирмације школског и универзитетског спорта у АП 
Војводини;

122. Јавни конкурс за финансирање пројеката са циљем 
афирмације жена у спорту;

123. Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке ос-
нивања и оснаживања рада канцеларија за младе;

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

125. Јавни конкурс за финансирање реализације програма 
„Фонд за таленте“;

126. Јавни конкурс за финансирање посебних програма 
– пројеката изградње, одржавања и опремања спорт-
ских објеката у АП Војводини.
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