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418.

На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама ("Служ-
бени гласник РС", број 42/91, 71/94 и 79/2005), члана 132. став 
3. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 
24/2011), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача 
над установом социјалне заштите за смештај корисника Геронто-
лошки центар у Суботици ("Службени лист АПВ", број 7/02), чла-
на 30. став 1. тачка 11. и члана 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине ("Службени 
лист АПВ", број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 30. априла 2013. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешава се председник Управног одбора Геронтолошког 
центра у Суботици:

СИНИША ДАВЧИК, судија за прекршаје из Суботице.

II

Ово Решење објавиће се у "Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине".

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-347/2013
Нови Сад, 30. април 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

419.

На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама ("Службени 
гласник РС", број 42/91, 71/94 и 79/2005), члана 132. став 3. Закона 
о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/2011), тачке 
I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом 
социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар 
у Суботици ("Службени лист АПВ", број 7/02), члана 30. став 1. 
тачка 11. и чланa 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", 
број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 30. априла 2013. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

За председника  Управног одбора Геронтолошког центра у Су-
ботици, именује се:

МАРИЈА БИАЧИ, дипл. социолог из Палића.

II

Ово Решење објавиће се у "Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине". 

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-348/2013 
Нови Сад, 30. април 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

420.

На основу члана 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 40/12/ пречишћен 
текст), члана 20. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне Покрајине Војводине за 2013. годину („Сл. лист АПВ“, 
број 39/12) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАДИТЕЉСТВО  И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Бул. 
Михајла Пупина 16, Нови Сад, расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
 ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 У 2013. години за реализацију пројеката из области заштите 
животне средине (решавање проблема неадекватног одлагања 

отпада, санација, рекултивација постојећих депонија и 
деградираних површина и подизање заштитних зелених 

појасева) као и набавка опреме и уређаја за очување животне 
средине капиталног карактера. 

Средства се додељују у укупном износу од 1.520.000,00 динара 
буџетских средстава Покрајинског секретаријата за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине (у даљем тексту: Сек-
ретаријат) и то 800.000,00 као помоћ у суфинансирању Пројека-
та и Студија из области заштите животне средине и одрживог 
развоја, као и активности у циљу решавања проблема депонија и 
720.000,00 за набавку опреме за очување животне средине капи-
талног карактера. Појединачни пројекти не могу прелазити тра-
жени износ за (су)финансирање већи од 300.000,00 динара.

Право за учешће на конкурсу:
 Право на доделу средстава имају јединице локалне са-

моуправе (општине и градови) са територије Аутономне 
Покрајине Војводине.  

Потребна документација:
 Пријаву на јавни конкурс подносе јединице локалне са-

моуправе у писменој форми на јединственом обрасцу. 
(образац се преузима на сајту Покрајинског секретарија-
та за урбанизам, градитељство и заштиту животне среди-
не www.ekourb.vojvodina.gov.rs) 
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Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да достави:
- потребан број посуда за сакупљање комуналног отпада 

у складу са донетим Локалним планом управљања от-
падом, односно тачан назив опреме и уређаја за очување 
животне средине капиталног карактера и намену

- фотокопију ПИБ обрасца, 
- фотокопију картона депонованих потписа,
- изјаву да су подаци наведени у пријави тачни и др.,
- изјаву да је уговор за набавку опреме или уређаја потпи-

сан након спроведеног поступка прописаног Законом о 
јавним набавкама 

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подно-
сиоца пријаве  затражи додатну документацију.

Критеријуми за доделу средстава:  
Приликом одлучивања о додели средстава примењиваће се 

следећи критеријуми:
- степен развијености јединице локалне самоуправе према 

важећој Покрајинској одлуци о утврђивању неразвијених 
и недовољно развијених општина у Аутономној 
Покрајини Војводини,

- степен завршености-усклађености пројекта са Законом 
о управљању отпадом и Националном стратегијом уп-
рављања отпадом за период 2010-2019,

- висина средстава које је јединица локалне самоупра-
ве определила на име сопственог учешћа у суфинанси-
рању, 

- оправданост претходно наменски додељених средстава 
од стране Секретаријата до дана затварања конкурса

- дугорочни ефекат пројекта на животну средину.

Рокови за спровођење конкурса:
Основни рокови за спровођење јавног конкурса су: 

- објављивање јавног конкурса: 08.05.2013. године,
- достављање пријава: од дана објављивања у дневном 

листу „Дневник“ до 31.05.2013. године,
- доношење одлуке о додели средстава и објављивање 

коначних резултата јавног конкурса на сајту Секретари-
јата: 07.06.2013. године,

- рок извршења уговорене обавезе: 30.11.2013. године,
- рок достављања извештаја о наменском утрошку сред-

става: 16.12.2013. године.
Јавни конкурс ће спровести Комисије за спровођење јавног 

конкурса, које ће бити образоване посебним решењем.

Начин доношења одлуке о додели средстава:
 О поднетим пријавама на конкурс одлучује Покрајински 

секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне 
средине на предлог Комисија за спровођење јавног кон-
курса, које разматрају пристигле пријаве на конкурс и 
утврђују предлог одлуке.

 Након донете одлуке којом се одобравају средства за 
су/финансирање пројеката из области заштите животне 
средине, подносилац пријаве се позива да потпише уго-
вор са Секретаријатом, којим ће бити регулисана права и 
обавезе уговорних страна.

Након реализације уговорених обавеза, а најкасније до 
16.12.2013. године јединица локалне самоуправе је у обавези 
да приложи детаљан извештај о реализацији активности и фи-
нансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом 
трошкова како би оправдала наменско и законито коришћење 
средстава.

Начин подношења пријаве на конкурс:
 Пријаве на конкурс достављају се Секретаријату на об-

расцима који су објављени на интернет сајту Секретари-
јата (www.екоurb.vojvodina.gov.rs).

 Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адресу: 
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине, 

 Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад или 
непосредно на писарници покрајинских органа (а кон-
такт особа је Светлана Марушић на телефон: 021/487-
4735).

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпу-
ном документацијом, послате путем факса или електронске по-
ште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати.

Покрајински секретар
др Слободан Пузовић,с.р.

421.

На основу члана 56. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012-пре-
чишћен текст) и члана 3. став 1. Одлуке о установљавању знака 
„Најбоље из Војводине“ („Службени лист АПВ“, број 12/2008), 
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноп-
равност полова, расписује

 
К О Н К У Р С

 ЗА ДОДЕЛУ ЗНАКА
 „НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ“ 

Право на коришћење знака „Најбоље из Војводине“ (у даљем 
тексту: Знак) имају:

- Произвођачи производа: поврће, воће, прерађевине од 
воћа и поврћа, месо и месне прерађевине, јестиво уље и 
прерађевине од уља, монофлорални мед, млеко и млеч-
ни производи, шећер, кондиторски производи, пекарске 
и тестеничарске производе, алкохолна пића и дестилати 
воћа, вино,пиво, вода за пиће, семе биљне производње, 
производи од лековитог биља, рибе и производи од рибе 
и производи старих заната.

 Произвођач остварује право на коришћење Знака, ста-
вљањем Знака на своје производе.

 Произвођач  може пријавити два или више врста исто-
родних производа.

Основни критеријуми за остваривање права на коришћење 
Знака:

1. Обавезни критеријуми које морају да задовоље производи: 
- производи морају да испуњавају услове прописане по-

себним правилницима о производњи  и њиховом ста-
вљању у промет,

- прехрамбени производи морају да задовоље захтеве 
НАССР стандарда,

- производи морају да задовоље посебне критеријуме које 
утврђују експертски тимови за појединачне групе произ-
вода,

- количина производа мора константно да задовољава пот-
ребе тржишта,

- производ би требало да има професионално дизајниран 
визуелни идентитет.

2. Додатни критеријуми које би требало да задовоље произ-
вођачи:

- сертификован систем менаџмента квалитетом ISO 
9001/2001,

- сертификован систем менаџмента заштите животне сре-
дине ISO 14001.

Поступак доделе Знака, извршиће се у складу са Одлуком о ус-
тановљавању знака „Најбоље из Војводине“.

Пријаве на Конкурс подносе се на конкурсним обрасцима који 
се могу преузети у „ЈУГОИНСПЕКТУ“, Нови Сад, улица Дунав-
ска 23/I, телефон : 021/422-733.

Конкурс је отворен до краја године.

Све додатне информације заинтересовани кандидати могу  до-
бити у Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и 
равноправност полова на телефон 021/487 46 68.



8. мај 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 16 - Страна 303

422.

На основу члана 56. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 40/2012-пре-
чишћен текст), члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету АП Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ“, 
бр.39/2012), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање 
и равноправност полова, (у даљем тексту: Секретаријат),  р а с п и - 
с у ј е 

К О Н К У Р С 
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРИВАТНИХ ПРЕДУЗЕЋА

 ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ
 ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ

 И СТАРИМ ЗАНАТИМА,
 ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ

Број: 133-401-1646/2013  

Секретаријат   додељује бесповратна средства  у укупном изно-
су од 5.300.000,00 динара, обезбеђеним Покрајинском скупштин-
ском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. 
годину, Активност 11 -  454 - субвенције приватним предузећи-
ма, 4541-текуће субвенције приватним предузећима у износу 
од 1.300.000,00 динара и 4542-капиталне субвенције приватним 
предузећима у износу од 4.000.000,00 динара, из извора финанси-
рања 01 00 Приходи из буџета. 

Конкурс представља основ за доделу државне помоћи мале 
вредности (de minimis државна помоћ).

ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА: 

- Подршка пројектима који ће путем инвестиционих ула-
гања у опрему обезбедити унапређење и развој процеса 
производње у области старих заната ( капиталне субвен-
ције );

- Подршка набавци производног материјала како би се по-
могло да оживе готово нестале вештине појединих ста-
рих заната  (текуће субвенције );

УСЛОВИ КОНКУРСА:

Право учешћа на конкурсу имају:
1. Предузетници, мала и средња предузећа из сектора 

послова који се сматрају уметничким и старим занатима, 
односно пословима домаће радиности на територији 
АП Војводине, регистровани у Агенцији за привредне 
регистре. 

2. Привредним субјектима у тешкоћама не може се додели-
ти de minimis  државна помоћ  у смислу члана 95. став 
2. тачка 3., Уредбе о правилима за доделу државне по-
моћи (''Службени гласник РС'', бр. 13/10, 100/11,91/12 и 
37/13).

3. Привредни субјект корисник државне помоћи дужан је да 
достави писану изјаву о свим другим de minimis  држав-
ним помоћима које су му додељене у текућој и претход-
не две фискалне године у смислу чл. 97 став 1. Уредбе о 
правилима за доделу државне помоћи (''Службени глас-
ник РС'', бр. 13/10, 100/11,91/12 и 37/13 ).

4. Привредни субјект може аплицирати само са једним про-
јектом, а висина тражених средстава не може бити већа 
од 300.000,00 динара.

Пријаве на Конкурс подносе се на конкурсним обрасцима који 
се могу преузети  са сајта  www.spriv.vojvodina.gov.rs, и са при-
падајућом документацијом, достављају у затвореној коверти на 
адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и 
равноправност полова, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови 
Сад, са назнаком  "Не отварати – пријава на Конкурс за СТАРЕ 
ЗАНАТЕ" поштом или  преко писарнице покрајинских органа. 

Пријаве које се доставе после наведеног рока и непотпунe 
пријаве сe неће разматрати.

Документација за закључење уговора:
Корисник је дужан да даваоцу средстава преда бланко соло ме-

ницу, са меничним овлашћењем,  регистровану у својој послов-
ној банци, на име гаранције уредног извршавања обавеза према 
Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и рав-
ноправност полова, по основу Уговора о додели средстава.

Конкурс је отворен до 01.06. 2013. године
Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретари-

јату  на телефон 021/487- 4668.
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ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

418. Решење о разрешењу председника Управног одбора 
Геронтолошког центра у Суботици;

419. Решење о именовању председника Управног одбора 
Геронтолошког центра у Суботици.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

420. Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџе-
та Аутономне Покрајине Војводине у 2013. години 

за реализацију пројеката из области заштите живот-
не средине као и набавка опреме и уређаја за очување 
животне средине капиталног карактера.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

421. Конкурс за доделу знака „Најбоље из Војводине“;
422. Конкурс за субвенционисање приватних предузећа од 

интереса за развој и ревитализацију послова који се 
сматрају уметничким и старим занатима, односно по-
словима домаће радиности.
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С А Д Р Ж А Ј

ОГЛАШАВАЊЕ  НЕВАЖЕЋИМ  ИЗГУБЉЕНИХ  ИСПРАВА:  250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со  Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

Текст огласа , са потврдом о уплати  /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице. Одговорни уредник: Дијана Катона,Тел. 021- 487 44 27 
Штампа: ДОО Мађар со Кфт.  Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад.  Телефони;  редакција 021 457 060,  

Служба претплате: 021 557 244 ,  Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com


