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На основу члана 13. став 4. Закона о здравственој заштити
(‘’Службени гласник РС’’, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др.закон), члана 30. тачка 7. и чл. 33. и
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10), а у вези
члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
Покрајине Војводине за 2013. годину (‘’Службени лист АПВ’’,
број: 39/12 и 26/13-ребаланс), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 23. октобра 2013. године, д о н е л а
је
РЕШЕЊЕ
I
Овим решењем утврђује се Програм унапређења лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком на територији Аутономне
Покрајине Војводине, обим средстава за спровођење овог Програма и начин њиховог распоређивања и коришћења.
II
Програм из тачке I овог решења, чини његов саставни део.
III
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 5-9/2013
Нови Сад, 23. октобар 2013. године
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Увод
На територији Аутономне Покрајине Војводине у складу са
Уредбом о плану мреже здравствених установа (‘’Службени гласник РС’’, број:42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12 и 37/12),
мрежу здравствених установа чинe 92 здравствене установе у
покрајинској својини и општинској, односно градској својини.
Болничка, специјалистичка и високоспецијалистичка здравстве-
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на заштита на територији Аутономне Покрајине Војводине обавља се у 35 установа које је основала Влада Аутономне Покрајине
Војводине. Здравствена заштита на терцијарном нивоу пружа се
у четири института (Институт за здравствену заштиту деце и
омладине Војводине, Институт за онкологију Војводине, Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Институт за плућне
болести Војводине) и у Клиничком центру Војводине. Све установе терцијарног нивоа, чије услуге користи цело становништво
Војводине смештене су у Јужнобачком округу који је и седиште
Медицинског факултета Нови Сад.
Чланом 13. став 4. Закона о здравственој заштити (‘’Службени гласник РС’’, број 107/05, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др.
закон), утврђено је да аутономна покрајина може донети посебне
програме здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за аутономну
покрајину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу, у складу са својим могућностима, и
утврдити цене тих појединачних услуга, односно програма.
Потребу доношења посебног програма здравствене заштите
за унапређење лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем (у даљем тексту:БМПО) и преимплантационом
генетском дијагностиком (у даљем тексту:ПГД) предложила је
Покрајинска стручна комисија за утврђивање приоритета у здравственој заштити и предлагање мера и програма за унапређење
здравља становништва Аутономне Покрајине Војводине, коју је
формирао покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију као стручно и саветодавно тело Покрајинског
секретаријата за област здравства. Програм унапређења лечења
стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком за територију Аутономне Покрајне Војводине реализоваће Клиника за гинекологију
и акушерство Клиничког центра Војводине, Нови Сад у сарадњи
са Институтом за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад.
Приказ и анализа постојеће ситуације
Потреба за потомством представља једну од основних људских
потреба и права, а тешкоће при његовом остваривању проблем су
са којим се суочава 10–15% парова широм света и 15-17% у нашој
средини. Просечна старост становништва у Аутономној Покрајини Војводини према подацима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године Републичког завода за статистику
је 41,8 година, а удео лица старих 65 и више година је 16,39% и
налазимо се у поодмаклој фази демографског старења.
Стопа наталитета у Аутономној Покрајини Војводини према подацима Института за јавно здравље Војводине из анализе
‘’Здравствено стање становништва Аутономне Покрајине Војводине 2011. године’’ износила је 8,9‰ и неповољна је (повољне стопе наталитета су од 13 до 20‰).
Општа стопа фертилитета (однос броја живорођених на хиљаду жена фертилне доби од 15 до 49 година у току једне године),
према наведеним подацима у Војводини је износила 38,8‰ и
будући да је гранична вредност 50‰, фертилитет је јако низак.
Стопа укупног фертилитета која представља број живорођене
деце на једну жену фертилног доба у Војводини је у 2011. години
износила 1,3 и нижа је у односу на стопу укупног фертилитета у
Европском региону у ком је износила 1,6 (2009. година).
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Проблем недовољног рађања деце и ниво рађања деце који је
испод потреба просте репродукције становништва има далекосежне последице на депопулацију и промене у старосној структури становништва. С обзиром на озбиљност последица проблема
недовољног рађања деце, посебан значај има борба против неплодности који је озбиљан здравствени и социјални проблем.
Лечење стерилитета је проблем са којим се медицинска струка
од самог постанка бори, са већим или мањим успехом, а рођење
Луизе Браун 25.07.1978. године представља прекретницу у људској борби са овим проблемом постављајући вантелесну оплодњу
(ВТО) као легитимно медицинско средство. Сама процедура, као
и њени пионири прошли су трновит пут поплочан бројним оспоравањима и неуспесима како би данас ова процедура представљало средство којим ће 70-80% свих инфертилних парова доћи
до потомства и која је одговорна за рађање преко 4 милиона беба
широм света.
Законом о лечењу неплодности поступцима биомедицински
потпомогнутог оплођења (‘’Службени гласник РС’’, број 72/09),
уређени су услови, начин и поступак лечења неплодности код
жена и мушкараца поступцима биомедицински потпомогнутог
оплођења ради зачећа детета, надзор над спровођењем овог закона и обављање одређених послова државне управе у области
лечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог
оплођења, као и друга питања од значаја за спровођење поступака биомедицински потпомогнутог оплођења. Наведеним законом
системски је уређена област лечења неплодности поступцима
биомедицински потпомогнутог оплођења, и створени услови
за обављање лечења неплодности поступцима биомедицински
потпомогнутог оплођења у складу са савременим стандардима
медицинске науке и праксе, као и утврђени услови и поступак издавања дозволе здравственим установама за обављање поступака
БМПО.
Клинички центар Војводине Клиника за гинекологију и акушерство једина је здравствена установа у државној својини која
спроводи поступке БМПО на територији Аутономне Покрајине Војводине. Поступци БМПО захтевају мултидисплинаран
приступ уз ангажовање кадра различитог профила и неопходност
високог нивоа просторне и техниче опремљености и одговарајућу
обученост кадра за успешно извођење процедура. Клинички центар Војводине је референтна установа у едукацији кадра свих
профила за територију Војводине и шире што потврђују бројне
научне и стручне едукативне активности реализоване од стране
тима за БМПО Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког
центра Војводине.
Парови са високим ризиком за потомство са наследним болестима имају могућност дијагнозе генетске болести пре трансфера ембриона. Развој техника преимплантационе генетске
дијагностике (у даљем тексту:ПГД) омогућава да се избегне
најосетљивија ситуација везана за утврђивање наследне болести
– циљани прекид трудноће. Технике ПГД се врше у најранијој
фази развоја ембриона, пре имплантације. Технике ПГД обухватају квантитативну амплификацију генетског материјала и накнадну хибридизацију за дијагностику анеуплоидија, које су присутне код 35% спонтаних побачаја. ПГД за моногенске болести
подразумева квантитативну амплификацију генетског материјала и накнадну анализу генетске секвенце. ПГД представља најосетљивије генетске анализе уопште у техничком смислу будући
да је доступан генетски материјал из свега једне ћелије. Програм
ПГД обухвата рад јединице за Ин Витро фертилизацију, генетску
лабораторију и генетско саветовалиште. Квалитетна комуникација ове три службе је предуслов успеха ПГД.
Будући да на Клиници за гинекологију Клиничког центра
Војводине годишње изврши око 2000 процедура БМПО, од тога
800 процедура вантелесне оплодње, а 1200 процедура интраутерине хомологне инсеминације, тренутни капацитети ове здравствене установе све теже задовољавају стандарде прописане од
стране референтих стручних тела из ове области, пре свега лабораторијског али и других аспеката стручног рада. С обзиром да је
Клиника за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине једина здравствена установа у државној својини на територији Аутономне Покрајине Војводине која спроводи процедуре
БМПО за територију целе Војводине и да је број брачних парова
који захтевају ове процедуре лечења већи од капацитета који установа има, постоји потреба унапређења постојећих просторних
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услова, обезбеђење одговарајуће опреме и едукације кардова који
учествују у поступку БМПО, чиме се позитивно утиче на побољшање исхода БМПО. Посебан програм здравствене заштите
који се односи на побољшање исхода БМПО кроз унапређење
кадровске, техничке и просторне опремљености здравствених
установа које спроводе БМПО на републичком нивоу није донет.
Истовремено, у нашој земљи нема могућности за преимплантациону дијагностику, а потреба за егзактном детекцијом и селекцијом здравих ембриона за ембриотрансфер постоји у одређеној
популацији пацијената са рекурентним неуспешним поступцима
вантелесне оплодње, као и код пацијената са позитивном анамнезом у смислу анеуплоидија и селектованих генетских болести
(цистична фиброза, дистрофија и сл).
Циљеви, активности, методологија реализације и индикатори
програма унапређење лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком на територији Аутономне Покрајине Војводине
Општи циљ
Унапређење лечења стерилитета поступцима БМПО и преимплантационе генетске дијагностике.
Специфични циљеви
1. Унапређење техничко - просторне опремљености лабораторије за БМПО Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине Нови Сад.
2. Едукација кадрова који учествују у поступку БМПО (специјалиста гинекологије и акушерства свих нивоа здравствене заштите, субспецијалисте фертилитета и стерилитета, клиничких генетичара, клиничких биохемичара, молекуларних биолога, биолога-ембриолога, биолога, медицинских и лабораторијских техничара).
3. Увођење нових процедура из облаcти БМПО -преимплатациона генетска дијагностика.
Активности програма
У првој фази реализације програма током 2013. године биће
спроведено унапређење техничке опремљености лабораторије за
БМПО Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра
Војводине и набавка неопходне опреме. Унапређење техничке
опремљености ембриолошке лабораторије реализоваће се набавком следеће опреме: 3 инкубатора, центрифуге за обраду сперматозоида, грејача и држача за епрувете, 2 аспирационе пумпе
за фоликуларну течност, стерео микроскопа за рад са гаметима,
инвертног микроскопа са микроманипулаторима, 2 светлосна
микроскопа са увећањима, ламинарне коморе, ембриоскопа са
контролном јединицом, софтвером и паковањем посуђа, пхметра,
4 лабораторијске столице, 2 постоља за инкубаторе, 3 контејнера за чување ембриона, 2 пречишћивача ваздуха, грејна плоча и
транспортни мини инкубатор.
У другој фази реализације програма током 2014. године биће
спроведено унапређење техничке опремљености генетске лабораторије у оквиру Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине која ће се реализовати набавком нове опреме:
квантитативног генетског амплификатора, генетског анализатора и пратеће опреме за ПГД, термомиксера, магнетне мешалице
са грејачем, воденог купатила, два сета микропипета и микроскопа са одговарајућим објективима и филтерима. Наведена опрема
ће се користити и за друге врсте генетске дијагностике, а у циљу
унапређења генетског здравља популације Војводине.
Активност едукације кадрова који учествују у поступку БМПО
и ПГД спроводиће се у током 2013. 2014. и 2015. године.
А) Едукација кадра из области лабораторијских техника и ембриологије за извођење процедура БМПО и ПГД-а, реализоваће
се организовањем стручних семинара и практичног рада у лабораторији за БМПО Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине. Обухватиће вишедневне посете и боравак на Клиници за гинекологију и акушерство и у лабораторији
светски признатих стручњака из области ембриологије и технике
ПГД, као и њихово активно учешће у обуци биолога - ембриолога,
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континуираној едукацији и контроли њиховог рада. Ембриолози
ће бити и упућени на едукативне семинаре, конгресе и вишедневне боравке у установе које поседују процедуре БМПО и ПГД у
европске или светски признате центре за БМПО и ПГД.
Б) Едукација кадра за гинекологе акушере, субспецијалисте
фертилитета и стерилитета, као и лекаре на специјализацији са
уписаним докторским студијама из ове области, реализоваће се
организовањем стручних семинара и практичног рада у Заводу
за хуману репродукцију Клинике за гинекологију и акушерство
Клиничког центра Војводине. Едукација ће обухватити вишедневне посете и боравак на Клиници за гинекологију и акушерство,
операционој сали и у лабораторији светски признатих стручњака фертилитета и стерилитета, као и њихово активно учешће у
обуци лекара гинеколога, континуираној едукацији и контроли
њиховог рада. Специјалисти гинеколози, субспецијалисти из области фертилитета и стерилитета, лекари на специјализацији,
биће упућени и на едукативне семинаре, конгресе и вишедневне
боравке у установе које поседују процедуре БМПО и ПГД у европске или светски признате центре за БМПО и ПГД.
Ц) Едукација кадра биолога, молекуларних биолога, генетичара и биохемичара из Института за здравствену заштиту деце
и омладине Војводине реализоваће се организовањем стручних
семинара и практичног рада у генетској лабораторији овог Института. Наведена едукација ће обухватити вишедневне посете
и боравак у генетској лабораторији Института светски признатих стручњака из области генетике, биохемије, молекуларне биологије и техника ПГД-а, као и њихово активно учешће у обуци
поменутог кадра, континуираној едукацији, контроли њиховог
рада, те постављању и пуштању у рад адекватне опреме за генетску лабораторију.
Истовремено, спровешће се активности на унапређењу сарадње
и координације кадра Института за заштиту деце и омладине
Војводине и Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког
центра Војводине и организоваће се обука о преносу бластомера
ембриона ради генетске дијагностике путем покретног инкубатора из једне у другу установу.
Едукација свих кадрова ће се спровести организовањем и
стручних семинара са следећим тематским областима:
1. Обука гинеколога за припремне процедуре и технике
процеса интраутерине инсеминације.
2. Обука гинеколога за припремне процедуре и технике
процеса вантелесне оплодње.
3. Обука гинеколога за припремне процедуре и технике ендоскопских процедура у сврху побољшања исхода процедура БМПО.
4. Обука ембриолога, медицинских и лабораторијских
техничара за рад у лабораторији БМПО и технике криопрезервације
5. Обука ембриолога за рад у лабораторији БМПО за
микроманипулативне технике (биопсије бластомера за
преимплантациону дијагностику)
6. Обука генетичара, молекуларних биолога и биохемичара за имплементацију иновативних процедура из области преимплантациона генетске дијагностике
7. Едукација кадра за мониторинг и евалуацију поступка
БМПО и ПГД.
Методологија спровођења програма
Програм ће обухватити све брачне парове код којих се спроводе процедуре БМПО, а које се односе на процедуре класичне
вантелесне оплодње и микроманипулативне технике (ИЦСИ и
ТЕСЕ), као и оне парове где постоје медицинске индикације са
спровођење поступка ПДГ у оквиру неке од процедура БМПО.
Програм ће обухватити до 800 брачних парова годишње, код
којих се спроводе процедуре БМПО на Клиници за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине, као и до 300
брачних парова (од укупног почетног броја од 800 парова) код
којих се спроводе процедуре ПГД на Клиници за гинекологију
и акушерство, а биолошки материјал преноси путем покретног
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инкубатора и анализира у генетској лабораторији Института за
здравствену заштиту деце и омладине Војводине. Анализирани
биолошки материјал, бластомере ембриона, у случају уредног
налаза трансферирати ће се у материцу пацијенткиње, док ће се
вишак здравих ембриона подвргнути процесу криопрезервације
ембриона. Ембриони код којих се пронађу патолошки налази неће
бити трансферирани.
Планирани обухват пацијената у периоду 2014.-2015. године
је око 800 брачних парова годишње. Мониторинг, евалуација и
исходи свих поступака БМПО и ПГД биће спроведен за све пацијенте у посебну базу података у обе установе.
Организовање едукативних семинара са теоретском и практичном обуком.
Одлазак на едукативне семинаре, симпозијуме, конгресе и студијске боравке у европски и светски признате институције који
се баве БМПО и ПГД.
Организовање едукација сопственог кадра за имплементацију
иновативних процедура из области БМПО и ПГД и ангажовање
додатног кадра признатих светских стручњака из наведених области.
Индикатори
Реализација програма ће се пратити кроз задате индикаторе:
- набавку опреме за Заводу за хуману репродукцију и
БМПО лабораторију Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине и опреме за ПГД лабораторију Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине,
- информациону базу података свих урађених брачних парова у поступцима БМПО и ПГД, исходима свих поступака који подразумевају све значајне каректеристике
трудноћа и порођаја и перинатолошке карактеристике
рођене деце, стопи морбидитета и морталитета и броју
рођене деце из програма БМПО и ПГД,
- верификацију сертификата о завршеним едукативним
семинарима кадра свих профила у оквиру континуиране
медицинске едукације коју спроводе клиничке установе
или Медицински факултет у Новом Саду или друге клиничке установе у Србији или друге високо школске установе,
- верификација потврда или сертификата о учешћу на
интернационалним скуповима, семинарима, конгресима или студијским боравцима у признатим европским и
светским институцијама који спроводе процедуре БМПО
и ПГД, потврде о трошковима боравка, смештаја, пута и
котизације
- верификација потврда Клиничког центра Војводине и
Института за здравствену зашптиту деце и омладине
Војводине о боравку признатих експерата у овим установама.
Финансијска средства потребна за реализацију програма
Укупан износ средстава потребан за реализацију програма
унапређење лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим
оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком на
територији Аутономне Покрајине Војводине у 2013. години износи 18.790.000,00 динара.
Средства за реконструкцију лабораторије за БМПО обезбеђена
су у оквиру средстава Фонда за капитална улагања Аутономне
Покрајине Војводине, као финансијера пројекта реконтструкције
и адаптације Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког
центра Војводине која је у току и чији се завршетак радова предвиђа у наредних 5 месеци.
Начин распоређивања и коришћења средстава за спровођење
програма унапређења лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком на територији Аутономне Покрајине Војводине дат је
у табели 1.
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Табела 1.
- у динарима
Ред.број

Назив трошкова

Цена са ПВДом

Учешће у %

1.

Трошкови набавке опреме

17.290.000,00

92%

1.1. Инкубатор за култивацију гамета и ембриона – 60l Ц 200

1.700.000,00

2.2. Инкубатор за појединачну култивацију ембриона

1.275.000,00

2.3. Инкубатор за чување обрађених узорака сперматозоида Ц 16

750.000,00

2.

1.4. Центрифуга за обраду сперматозоида

350.000,00

1.5. Грејач и држач за епрувете

190.000,00

1.6. Аспирациона пумпа за фоликуларну течност -2 комада

1.400.000,00

1.7. Стерео миркоскоп за рад са гаметима

1.200.000,00

1.8. Инвертни микроскоп са микроманипулаторима

4.500.000,00

1.9. Светлосни микроскоп са увећањима 2 комада

600.000,00

1.10. Ламинарна комора

1.800.000,00

1.11. Ембриоскоп са контролном јединицом, софтером и паков.посуђа

2.000.000,00

1.12. Пхметар

120.000,00

1.13. Лабораторијске столице – 4 комада

45.000,00

1.14. Постоље за инкубатор – 2 комада

150.000,00

1.15. Контејнер за чување ембриона 50 л – 2 комада

400.000,00

1.16. Контејнер за чување ембриона 10 л – 1 комад

100.000,00

1.17. Пречишћивач ваздуха – 2 комада

360.000,00

1.18. Грејнa плоча

150.000,00

1.19. Транспортни мини инкубатор

200.000,00

Трошкови накнада за стручне услуге и трошкове превоза учесника у програму

1.500.000,00

3.1. Трошкови едукације лекара гинеколога,субспецијалиста фертилитета и
стерилитета, ембриолога, мед.техничара, лекара специјалиста гинеколога –иностраних
експерата и едукатора, информатичара

1.500.000,00

УКУПНО:
Средства за реализацију програма унапређења лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком на територији Аутономне
Покрајине Војводине планирана су Покрајинском скупштинском
одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број 39/12 и 26/13-ребаланс), активност 01-Унапређење услова за лечење, планираних на позицији
226 раздела 7-Покрајински секретаријат за здравство, социјалну
политику и демографију.

801.
На основу члана 13. став 4. Закона о здравственој заштити
(‘’Службени гласник РС’’, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др.закон), члана 30. тачка 7. и чл. 33. и
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10), а у вези
члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
Покрајине Војводине за 2013. годину (‘’Службени лист АПВ’’,
број: 39/12 и 26/13-ребаланс), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 23. октобра 2013. године, д о н е л а
је
РЕШЕЊЕ
I
Овим решењем утврђује се Програм раног откривања туберкулозе на територији Аутономне Покрајине Војводине, обим средстава за спровођење овог Програма и начин њиховог распоређивања и коришћења.

8%

18.790.000,00

100%

II
Програм из тачке I овог решења, чини његов саставни део.
III
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 401-2189/2013
Нови Сад, 23. октобар 2013. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

ПРОГРАМ
РАНОГ ОТКРИВАЊА ТУБЕРКУЛОЗЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
Увод
Здравствену заштиту на територији Аутономне Покрајине
Војводине обезбеђују у складу са Уредбом о плану мреже здравствених установа (‘’Службени гласник РС’’, број:42/06, 119/07,
84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12 и 37/12), 92 здравствене установе
у државној својини, од којих је 35 установа основала Влада Аутономне Покрајине Војводине које на територији Аутономне
Покрајине Војводине обављају болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту.
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На секундарном нивоу здравствена заштита пружа се у 9 општих болница, 11 специјалних болница, a на терцијарном нивоу у
четири института (Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Институт за онкологију Војводине, Институт
за кардиоваскуларне болести Војводине, Институт за плућне болести Војводине) и у Клиничком центру Војводине.
Чланом 13. став 4. Закона о здравственој заштити (‘’Службени гласник РС’’, број 107/05, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др.
закон), утврђено је да аутономна покрајина може донети посебне
програме здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за аутономну
покрајину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу, у складу са својим могућностима, и
утврдити цене тих појединачних услуга, односно програма.
Потребу доношења посебног програма здравствене заштите за
рано откривање туберкулозе на територији Аутономне Покрајине Војводине предложила је Покрајинска стручна комисија за
утврђивање приоритета у здравственој заштити и предлагање
мера и програма за унапређење здравља становништва Аутономне Покрајине Војводине, коју је формирао покрајински секретар
за здравство, социјалну политику и демографију као стручно и
саветодавно тело Покрајинског секретаријата за област здравства. Програм раног откривања туберкулозе на територији Аутономне Покрајине Војводине реализоваће Институт за плућне
болести Војводине Сремска Каменица.
Приказ и анализа постојеће ситуације
Пројекат радиофотографског снимања (флуорографисања)
становништва у Аутономној Покрајини Војводини у циљу раног
откривања туберкулозе и других плућних болести, из средстава
обезбеђених у буџету АП Војводине Институт за плућне болести
Војводине Сремска Каменица реализује од 2002. године. Током
десет година спровођења пројекта флуорографисано је годишње
између 110.000 и 160.000 лица. Одзив на флуорографисање жена
(53,6%) и мушкараца ( 46,4%) био је уједначен. Од укупног броја
флуорографисаних 20% је имало плућне промене, 9% је било позивано на постфлуорографску обраду, а сви флуорографисани
код којих је постојала сумња на активну плућну туберкулозу или
неко друго плућно обољење упућивани су на даљу дијагностику, најчешће у Институт за плућне болести Војводине и на плућна одељења општих болница, односно у специјалне болнице за
плућне болести. Током прве четири године спровођења пројекта
у периоду 2002.-2005. године код 1.137 особа је постављена сумња
на активну туберкулозу плућа, а у каснијем периоду реализације
пројекта годишње је овај број износио око 100 годишње.
Према подацима Института за јавно здравље Србије ‘’Др Милан Јовановић Батут’’ из Здравствено-статистичког годишњака
Републике Србије 2011, пад инциденције плућне туберкулозе у
периоду 2007.-2011. године је последица спровођења глобалног
програма Светске здравствене организације за контролу туберкулозе и увођења Стратегије директно опсервиране терапије
(ДОТС) у 2002. години. Према подацима за 2011. годину стопа инциденције туберкулозе у Србији је била 19,03 на 100.000 становника, што значи да је достигнут основни циљ пројекта ‘’Контрола
туберкулозе у Србији’’ кроз спровођење ДОТС стратегије-стопа
инциденције испод 25 на 100.000 становника.
Пројекат ‘’Контрола туберкулозе у Србији- кроз спровођење
стратегије директно опсервиране терапије и обухват ризичних
популација’’ Министарства здравља Републике Србије реализован је уз финансијску помоћ Глобалног фонда за борбу против
СИДЕ, туберкулозе и маларије од 1. децембра 2004. године до 31.
марта 2010. године. Циљ наведеног пројекта је био достизање до
краја 2009. године границе глобално ниске нотификациона стопе
туберкулозе од 25 пријављених случајева на 100.000 становника
у нашој земљи. Већ у 2008. години забележена је нотификациона
стопа туберкулозе од 24/100.000, а у 2009. години је износила 23
пријављена случаја туберкулозе на 100.000 становника.
Нови пројекат контроле туберкулозе ‘’Јачање и повећање
доступности дијагностике и лечења туберкулозе и мултирезистентне туберкулозе са нагласком на најосетљивије популације
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спроводи се од 1. априла 2010. године уз финансијску помоћ
Глобалног фонда за борбу против СИДЕ, туберкулозе и маларије. Заједнички га реализују Министарство здравља и Црвени
крст Србије. Основни циљ пројекта је да се кроз јачање примене ДОТС стратегије, повећан опсег интервенција које се односе
на збрињавање мултирезистентне туберкулозе и заједничке ТБ/
ХИВ активности, као и јачање контроле туберкулозе у осетљивимпопулацијама, достигне граница ниске нотификационе стопе
туберкулозе за регион Европе, од 20/100.000.
Институт за јавно здравље Војводине у Анализи здравственог
стања становништва АП Војводине 2011. године наводи да туберкулоза у Војводини, као и у читавој земљи има опадајући тренд
и према глобалним критеријумима наша земља је сврстана у ред
земаља са ниским оптерећењем туберкулозом. Према подацима
из наведене Анализе у 2011. години у Војводини је пријављено
328 особа оболелих од туберкулозе са инциденцијом 16,1 (број
новооболелих на 100.000 становника), која је незнатно виша него
2010. године када је регистрована најнижа инциденција од када се
ово обољење прати. Највећи број оболелих од туберкулозе су особе узраста од 50-59 и 40-49 година. Према подацима из наведене
Анализе у структури узрока смртног исхода од заразних болести
у Војводини у 2011. години туберкулоза је заступљена са 15,5%
(број умрлих 19), а просечна старост умрлих је 63 године.
Нотификациона стопа туберкулозе према подацима из Извештаја за туберкулозу у Србији за 2011., 2010. и 2009. годину
Министарства здравља Републике Србије износила је у Севернобачком округу 2011. године-9, 2010. године-9 и 2009. године-11, у
Средњебанатском округу 2011. године -8, 2010. године -8 и 2009.
године -10, Севернобанатски округу 2011. године-13, 2010. године-10, 2009. године-14, у Јужнобанатском округу 2011. године-21,
2010. године-19 и 2009. године-22, у Западнобачком округу 2011.
године-11, 2010. године-18 и 2009. године-33, у Јужнобачком округу 2011. године-14, 2010. године-20 и 2009. године-18, у Сремском
округу 2011. године-16, 2010. године-21 и 2009. године-21.
Имајући у виду наведену висину и кретање нотификационе
стопе туберкулозе у Јужнобанатском, Западнобачком и Сремском округу у посматраном периоду, постоји потреба за даљим
спровођењем активности радиофотографског снимања становништва у овим окрузима у циљу раног откривања туберкулозе
и доношење посебног програма раног откривања туберкулозе
на територији Аутономне Покрајине Војводине. Нотификациона
стопа (стопа пријављивања туберкулозе) представља број свих
пријављених случајева туберкулозе током године изражено на
100.000 становника. Активности радиофотографског снимања
становништва планираће се и у наредном периоду у зависности
од висине и кретања стопе туберкулозе. Посебан значај приликом
спровођења флуорографисања у општинама наведених округа
има активно обезбеђење што већег одзива посебно угрожених
група становништва и група становништва ризичних за обољевање од туберкулозе (социјално угрожених грађана, корисника
Народних кухиња, Рома, корисника психоактивних супстанци).
Циљеви, активности, методологија реализације и индикатори
програма раног откривања туберкулозе у АП Војводини
Општи циљ
Рано откривање активних, заразних туберкулозних болесника у окрузима са највећом стопом обољевања у АП Војводини
(Јужнобанатски, Западнобачки и Сремски округ) и правовремени
третман оболелих од туберкулозе.
Специфични циљ
У сарадњи са локалном самоуправом, центрима за социјални
рад и организацијама Црвеног крста обезбеђење што већег одзива на флуорографско снимање плућа посебно угрожених група
становништва у Јужнобанатском, Западнобачком и Сремском округу у циљу раног откривања туберкулозе.
Активности програма
Флуорографско снимање плућа на терену обавља Институт
за плућне болести Војводине са три аутобуса у које су уграђени
СХИМАДЗУ рендген апарати са дигиталном опремом за преузи-
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мање слике. Снимци се у Институту за плућне болести Војводине
обрађују од лекара специјалиста пулмолога. Све особе код којих
постоје промене на плућима позивају се на додатне прегледе у
надлежну специјалистичку пулмолошку службу.
Методологија спровођења програма
Планирани обухват флуорографским снимањем плућа у 2013.
години је 15.000 лица. У сарадњи са локалним самоуправама,
центрима за социјални рад и организацијама Црвеног крста
предузеће се активности на обезбеђењу што већег одзива угрожених, маргинализованих и ризичних за обољевање од туберкулозе група становништва. Обраду снимака вршиће два лекара
специјалисти пулмолога, а на додатни преглед у специјалистичке
пулмолошке службе биће позивана лица код којих постоје промене. Након додатних прегледа надлежних специјалистичкиг
пулмолошких служби, Институт за плућне болести Војводине
обрадиће податке о броју и утврђеним дијагнозама у извршеној
постфлуорографској обради.

23. октобар 2013.

803.
На основу члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинскoj управи („Службени лист АПВ“, број: 40/12-пречишћен текст) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист
АПВ“ број 4/10), решавајући по предлогу покрајинског секретара
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 23. октобра 2013. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
МИРОСЛАВ ДУЊИЋ поставља се за помоћника покрајинског
секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, на период од четири године.
II

Индикатори
Реализација програма ће се пратити кроз задате индикаторе:
укупан број лица код којих је извршено флуорографско снимање
плућа, укупан број лица позваних на постфлуорографску обраду
и укупан број откривених туберкулозних болесника.
Финансијска средства потребна за реализацију програма
Укупан износ средстава потребан за реализацију програма
раног откривања туберкулозе на територији Аутономне Покрајине Војводине износи 5.250.000,00 динара за 15.000 обрађених
случајева који ће се обезбедити Институту за плућне болести
Војводине Сремска Каменица. Цена појединачне услуге по једном радиофотографском снимку износи 350,00 динара, коју чине
трошкови рада од 175,00 динара, трошкови ангажовања флуоробуса од 161, динара и трошкови горива од 14,00 динара.
Средства за реализацију програма раног откривања туберкулозе на територији Аутономне Покрајине Војводине планирана
су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне
Покрајине Војводине за 2013. годину (‘’Службени лист АПВ’’,
број 39/12 и 26/13), активност 01-Унапређење услова за лечење,
планираних на позицији 226 раздела 7-Покрајински секретаријат
за здравство, социјалну политику и демографију.

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-169/2013
Нови Сад, 23. октобар 2013. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић

804.
На основу члана 30. став 1. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом
29. став 5. и чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број: 72/09, 52/11 и
55/13), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 23. октобра 2013. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I

802.
На основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“,
број 04/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 23. октобра 2013. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
МОМЧИЛО МИТРЕСКИ р а з р е ш а в а се дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, са даном 25.10.2013. године, на лични захтев.

Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању мреже основних
школа на територији Општине Сента, број: 61-19/2013-I коју је донела Скупштина општине Сента, на седници одржаној 12. јула
2013. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-10/2013
Нови Сад, 23. октобар 2013. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-168/2013
Нови Сад, 23. октобар 2013. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

805.
На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 141. став
2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број:
107/05, 72/09-други закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12) и чланом
1. став 2. Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Панчево

23. октобар 2013.
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(„Службени лист АПВ“, број 11/06), Владa Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 23. октобра 2013. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Завода за јавно здравље Панчево, коју је донео Управни одбор Завода за јавно
здравље Панчево, на седници одржаној 05. марта 2013. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-608/2013
Нови Сад, 23. октобар 2013. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

806.
На основу члана 3. Одлуке о условима, начину и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије
за учешће у суфинансирању пројеката на територији Аутономне
Покрајине Војводине који се финансирају из фондова Европске уније у 2013. години („Службени лист АПВ“, број 38/2013)
Покрајински секретаријат за финансије расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ
у 2013. ГОДИНИ ЗА УЧЕШЋЕ У
СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину („Службени лист
АПВ“, број 39/2012 и 26/2013), Финансијског плана Покрајинског
секретаријата за финансије за 2013. годину и Одлукe о условима, начину и критеријумима за доделу средстава Покрајинског
секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката
на територији Аутономне Покрајине Војводине који се финансирају из фондова Европске уније у 2013. години („Службени лист
АПВ“, број 38/2013), Покрајински секретаријат за финансије (у
даљем тексту: Секретаријат) додељује бесповратна средства у
укупном износу до 177.863.427,70 динара (словима: стотинуседамдесетседаммилионаосамстотинашездесеттрихиљадечетиристотинедвадесетседам динара и 70/100) за учешће у суфинансирању пројекaта на територији Аутономне Покрајине Војводине
(у даљем тексту: АП Војводина) који се финансирају из фондова
Европске уније и којима се финансира делатност од општег, односно јавног интереса.
Додела средстава по овом јавном конкурсу вршиће се у складу са Одлуком о условима, начину и критеријумима за доделу
средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у
суфинансирању пројеката на територији Аутономне Покрајине
Војводине који се финансирају из фондова Европске уније у 2013.
години (у даљем тексту: Одлука).
I) ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Право учешћа на јавном конкурсу имају следећи субјекти:
1. Јавна предузећа и организације чији је оснивач Република Србија, АП Војводина, односно јединица локалне самоуправе са седиштем на територији АП Војводине, а које нису индиректни корисници средстава буџета Републике Србије и буџета локалне власти и то за
пројекте којима се финансира делатност од општег интереса утврђена у члану 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 119/2012).
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2. Јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине и индиректни корисници буџета јединица локалне самоуправе, као и индиректни корисници буџета Републике Србије чије је седиште на територији АП Војводине
и
3. Остали корисници над којима Република Србија, односно локална власт има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години, као и јавне агенције
и организације на које се примењују прописи о јавним
агенцијама, са седиштем на територији АП Војводине за
пројекте којима се финансира делатност од општег, односно јавног интереса.
Субјекат може конкурисати за недостајући износ средстава на
име суфинансирања искључиво сопственог буџета на пројекту за
који конкурише, а не и буџета осталих партнера на пројекту.
За индиректне кориснике буџета локалне самоуправе подносилац пријаве је општина, односно град.
II) ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ КОНКУРС
A) ОСНОВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1. попуњен образац пријаве за доделу бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије за
учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају
из фондова Европске уније у 2013. години (у даљем тексту: Пријава);
2. попуњен образац изјаве за доделу средстава потписан и
оверен од стране одговорног лица (у даљем тексту: Изјава);
3. оверена фотокопија документа (преведеног на српски језик од стране овлашћеног судског тумача) којим се доказује да је за Пројекат из фондова ЕУ закључен уговор са
Европском комисијом;
4. оверена фотокопија пројекта и буџета пројекта;
5. пројектована динамика реализације пројекта са висином
и структуром трошкова по фазама реализације;
6. план набавки који се спроводи ради реализације пројекта;
7. документација о отвореном наменском динарском рачуну за потребе реализације пројекта;
8. фотокопија обрасца Оверени потпис лица овлашћених за
заступање – ОП образац;
9. фотокопија решења о пореском идентификационом броју
(ПИБ-у);
10. фотокопија картона депонованих потписа и
11. потврде о измиреним пореским обавезама не старије од
30 дана издате од надлежних органа.
Основну документацију подносе сви субјекти који учествују на
јавном конкурсу .
Б) ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Учесници на јавном конкурсу из одељка I) тачка 1. овог конкурса подносе и :
1. оверену потврду о регистрацији и
2. оверену фотокопију акта о оснивању.
Учесници на конкурсу из одељка I) тачка 3. овог конкурса
подносе и :
1. оверену потврду о регистрацији и
2. оверени акт којим се доказује право учешћа на конкурсу (оверена фотокопија одлуке о оснивању, односно фотокопија овереног завршног рачуна / финансијског извештаја за претходну годину).
IV) КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ
Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку на обрасцима Пријаве и Изјаве.
Учесници на конкурсу из одељка I):
· тачка 1. овог конкурса, подносе захтеве на обрасцу
Пријаве – П1 и обрасцу Изјаве – И1;
· тачка 2. овог конкурса подносе захтеве на обрасцу Пријаве – П2 и обрасцу Изјаве – И2 и
· тачка 3. овог конкурса подносе захтеве на обрасцу Пријаве – П3 и обрасцу Изјаве – И3.
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Конкурсни обрасци Пријаве и Изјаве, Упутство за попуњавање
обрасца Пријаве и Одлука, могу се преузети са интернет странице Секретаријата http://www.psf.vojvodina.gov.rs/Konkurs.html
или у просторијама Секретаријата, Нови Сад, Булевар Михајла
Пупина 16, спрат III, канцеларија број 1.
V) НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС
Попуњен образац Пријаве и Изјаве са осталом потребном документацијом подноси се почев од наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном листу Аутономне Покрајине
Војводине“, закључно са 30. новембром 2013. године на адресу:
Покрајински секретаријат за финансије, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком: „Не отварати – пријава на
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из фондова Европске
уније“.
Један субјекат може конкурисати за више пројеката.
Неће се разматрати пријаве поднете од субјеката којима није
утврђено право да конкуришу, неблаговремене и непотпуне
пријаве, као и пријаве које нису поднете на утврђеном обрасцу.
Конкурсна документација се не враћа.
VI) ДОДЕЉИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Комисија за разматрање пријава вршиће вредновање и оцену
поднетих пријава по критеријумима утврђеним чланом 10. Одлуке, сачинити образложени предлог за доделу средстава по јавном
конкурсу и доставити га покрајинском секретару за финансије ( у
даљем тексту: Секретар). О додели средстава Секретар одлучује
решењем. На основу решења Секретара, Секретаријат и корисник
средстава ће закључити уговор о додели средстава којим ће се
регулисати права и обавезе обе уговорне стране.
Средства ће се додељивати по редоследу пријема до износа
средстава предвиђених за ове намене и то:
1. за финансирање пројеката субјектима наведеним у одељку I) тачка 1. на економској класификацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама до 76.000.000,00 динара;
2. за финансирање пројеката субјектима наведеним у одељку I) тачка 2. на економској класификацији 463 – Трансфери осталим нивоима власти до 73.363.427,70 динара;
3. за финансирање пројеката субјектима наведеним у одељку I) тачка 3. на економској класификацији 465 – Остале
донације и трансфери до 28.500.000,00 динара.
У циљу обезбеђења наменског коришћења одобрених средстава, подносилац пријаве је у обавези да приликом потписивања
уговора Секретаријату доставе три бланко менице са меничним
овлашћењем уписаним у регистар код Народне банке Србије.
Средства обезбеђења подносе сви корисници средстава, осим јединица локалне самоуправе.
Све детаљније информације могу се добити у Секретаријату
позивом на следеће бројеве телефона : 021/487-47-20, 021/48743-27 и 021/457-719, као и електронским путем на e-mail: dragan.
buric@vojvodina.gov.rs и miodrag.zakic@vojvodina.gov.rs

807.
Покрајински секретаријат за образовање, управу
и националне заједнице
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство
и заштиту животне средине
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
у сарадњи са
„Покретом горана Војводине“
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИЈАВУ И УЧЕШЋЕ
У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОД НАЗИВОМ:
„ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ У ВОЈВОДИНИ“
ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
У циљу подизања свести и личне одговорности за бригу
о животној средини, као и подстицању активности које ће
допринети неговању и очувању чистијег и зеленијег амбијента
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у предшколским установама, основним и средњим школама и
локалним срединама, наставља се програм „ЗА ЧИСТИЈЕ И
ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ У ВОЈВОДИНИ“.
Право учешћа у Програму имају све предшколске установе,
основне и средње школе (укључујући и музичке, балетске,
уметничке, школе за децу са сметњама у развоју, школе за
образовање одраслих) са седиштем на територији АП Војводине.
Најуспешније васпитно-образовне установе ће бити награђене.
Рок за пријаву је 01. новембар 2013. године.
Реализација програмских активности у установи/школи се
планира за период 01. новембар 2013. – до 20. маја 2014. године,
а подношење извештаја о реализацији у електронској форми
(на CD-у) установе достављају Покрајинском секретаријату за
образовање, управу и националне заједнице до 25. маја 2014.
године.
Резултати избора најуспешнијих васпитно - образовних
установа биће објављени до 05. јуна 2014. године.
Комплетан текст Јавног позива, са формуларом пријаве, налази
се на сајту Покрајинског секретаријата за образовање, управу и
националне заједнице, Покрајинског секретаријата за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине и Покрајинског
секретаријата за енергетику и минералне сировине.
Пријаве за учешће у Програму заједно са планом активности
установе достављају путем поште на адресу:
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне
заједнице
за „Чистије и зеленије школе у Војводини“
21 000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.

808.
У складу са планираним активностима за 2013. годину и обезбеђеним буџетским средствима, Покрајински секретаријат за
спорт и омладину
р а с п и с у ј е
К О Н К У Р С
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГЕ
У АП ВОЈВОДИНИ
Конкурс је намењен за финансирање и суфинансирање пројеката ораганизација младих и за младе, чије је седиште на територији АП Војводине, ради реализације Акционог плана за борбу
против дроге у АП Војводини.
ПРИОРИТЕТ ће имати пројекти који подразумевају:
· равномерну и што већу покривеност територије АП
Војводине (Банат, Бачка, Срем)
· партнерску сарадњу између више удружења са образовним и здравственим установама, као и Канцеларијама за
младе
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ:
1. Едукација родитеља и запослених у васпитно образовним установама о методама превенције
2. Спроводјење програма промоције здравих стилова живота
3. Континуирана сарадња са јавним гласилима и другим
средствима јавног информисања и њихово укључивање
у превентивне активности (услов: потписан споразум о
сарадњи са медијском кућом или писаним медијем)
УСЛОВИ КОНКУРСА:
· Предлози пројеката се подносе на формуларима који се
могу преузети на сајту www.sio.vojvodina.gov.rs
· Удружења морају да буду регистрована у Агенцији за
привредне регистре те да приложе решења о регистрацији.
· Конкурсна документација се подноси препорученом пошиљком у три примерка и у електронској форми (формулар и буџет на ЦД-у), на адресу Покрајинског секрета-

23. октобар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ријата за спорт и омладину АП Војводине, Бул. Михајла
Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, или лично у писарници
Владе АП Војводине. Пријаве се подносе у запечаћеној
коверти са назнаком ‘’не отварати – пријава за Конкурс
за реализацију Акционог плана за борбу против дрога у
АПВ’’. На полеђини коверте навести податке о носиоцу:
назив, адресу, телефон, контакт особу.
· Укупан износ средстава на конкурсу износи 2.000.000,00
динара. Циљеви Акционог плана за борбу против дрога у
АПВ, обухвацени овим конкурсом су садржани у тачкама 4.3., 4.5., 4.9., 7.3.
· Износ хонорара чланова пројектног тима не може да прелази 20% максималног бруто износа укупно добијених
средстава овим конкурсом
· Рок подношења пријаве је 8 дана од дана објављивања
Конкурса
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· Реализација пројекта не може трајати краће од 90 дана и
дуже од септембра месеца 2014. године
· Једна организација не може да конкурише са више пројеката
Документ Акционог плана политике за борбу против дроге у АП Војводини до 2014. године можете наћи на сајту www.
vojvodina.gov.rs и www.omladina.info.
Критеријуми за доделу средстава су формулисани у Правилнику о додели средстава за реализацију Акционог плана за АП
Војводину до 2014. године.
Све додатне информације, у вези са Конкурсом, можете добити
позивом на телефон 021/ 487-4871 сваког радног дана од 9,00-14,00
сати или путем електронске поште на mladi@vojvodina.gov.rs
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
800. Решење о утврђивању Програма унапређења лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим
оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком на територији Аутономне Покрајине Војводине;
801. Решење о утврђивању Програма раног откривања туберкулозе на територији Аутономне Покрајине Војводине;
802. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
803. Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
804. Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању мреже основних школа на територији Општине
Сента;
805. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени
Статута Завода за јавно здравље Панчево.

1209
1212
1214
1214
1214
1214

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
806. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава
Покрајинског секретаријата за финансије у 2013. години за учешће у суфинансирању пројеката који се
финансирају из фондова Европске уније.
1215
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
807. Јавни позив за пријаву и учешће у реализацији програма под називом: „За чистије и зеленије школе у
Војводини“ за школску 2013/2014. годину.
1216
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И
ОМЛАДИНУ
808. Конкурс за реализацију Акционог плана за борбу
против дроге у АП Војводини.
1216
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