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На основу члана 22. став 1. и чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са Законом о јавној 
својини („Службени гласник РС“, број 72/11 и 88/13), Влада Ауто-
номне Покрајине Војводине, на седници одржаној 9. априла 2014. 
године,  д о н е л а  је

ОДЛУКУ 
О ОБРАЗОВАЊУ УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

Образује се Управа за имовину Аутономне Покрајине Војво-
дине (у даљем тексту: Управа), за обављање стручних послова 
у вези са имовином Аутономне Покрајине Војводине (у даљем 
тексту: АП Војводина). 

Члан 2.

Управа:

1. води јединствену евиденцију о непокретностима у своји-
ни АП Војводине;

2. води евиденцију покретних ствари у својини АП Војво-
дине, у складу са законом и другим прописима;

3. управља привремено одузетом имовином на основу уго-
вора са надлежним државним органом;

4. обавља нормативно-правне и друге стручне послове који 
се односе на: 

- прибављање, управљање (осигурање, старање о наплати 
закупнине и др.) и располагање стварима у јавној своји-
ни које подразумева: давање ствари на коришћење, да-
вање ствари у закуп, пренос права јавне својине на дру-
гог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде) 
укључујући и размену, отуђење ствари, заснивање хипо-
теке на непокретностима, улагање у капитал и залагање 
покретних ствари; 

- спровођење мера заштите покрајинске имовине; 
- распоређивање на коришћење стамбених зграда, однос-

но станова и пословних просторија, ако прописима АП 
Војводине није другачије прописано;

- чување и евиденцију поклона у покрајинској својини;
- укњижбу покрајинске својине на непокретностима; 
- друге послове одређене прописима АП Војводине, у 

складу са законом.

Члан 3.

 Управа има својство правног лица. 

Члан 4.

Управа има печат.

Печат Управе је округлог облика и садржи у средини грб Репу-
блике Србије и АП Војводине и следећи текст: „Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина Управа за имовину Аутономне 
Покрајине Војводине Нови Сад“, исписан на српском језику ћи-
риличким писмом и на мађарском, словачком, хрватском, румун-
ском и русинском језику и њиховом писму.

Члан 5.

Средства за рад Управе обезбеђују се у буџету АП Војводине.

Члан 6.

Управом руководи директор.

Директора Управе поставља и разрешава Влада АП Војводине 
на период од четири године, на предлог председника Владе АП 
Војводине.

Директор Управе представља Управу, организује и обезбеђује 
обављање послова на ефикасан начин, доноси акта за која је 
овлашћен и одлучује о правима, дужностима и одговорностима 
запослених.

Директор Управе за свој рад и рад Управе одговоран је Влади 
АП Војводине.

Члан 7.

Управа има једног или више помоћника директора Управе. 

Помоћника директора Управе поставља Влада АП Војводине 
на период од четири године, на предлог директора Управе.

Помоћник директора Управе руководи заокруженом облашћу 
рада Управе за коју се образује сектор и за свој рад одговара ди-
ректору Управе.

Члан 8.

Директор Управе може поједина овлашћења из члана 6. став 
3. ове одлуке пренети посебним актом на помоћника директора. 

Члан 9. 

Влада АП Војводине поставиће директора Управе у року од се-
дам дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 10.

Директор Управе дужан је да донесе правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Управи, у року 
од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

На правилник из става 1. овог члана, сагласност даје Влада АП 
Војводине.

„Службени лист АПВ“ излази по 
потреби, на шест језика: српском, 
мађарском, словачком, румунском, 

русинском и хрватском.
– Рукописи се не враћају: – 
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Члан 11. 

На организацију и рад Управе у погледу овлашћења и одговор-
ности директора, као и у погледу права, обавеза и одговорности 
запослених и постављених лица, примењују се прописи који важе 
за покрајинске органе управе.

Члан 12.

Управа преузима од Управе за заједничке послове покрајин-
ских органа: запослене из Сектора за имовину и других сектора 
Управе за заједничке послове покрајинских органа у складу са 
потребама Управе, као и права, обавезе, предмете, опрему, сред-
ства за рад и архиву, који су потребни за вршење послова из пре-
узетог дела делокруга.

Члан 13.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“, а при-
мењиваће се од 1. маја 2014. године. 

Влада аутономне покрајине војводине

Број: 021-18/2014
Нови Сад, 9. април 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

346.

На основу 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 са чланом 13. Закона 
о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 
гласник РС“, број 10/13) и чланом 8. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину 
(„Службени лист АПВ“, број 50/13), а по прибављеној претход-
ној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и во-
допривреде број: 401-00-284/2014/9, Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 9. априла 2014. године,   донелa  
је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим решењем утврђује се Програм мера подршке за спро-
вођење пољопривредне политике за развој села на територији Ау-
тономне Покрајине Војводине у 2014. години, обим средстава за 
спровођење овог програма, као и начин њиховог распоређивања.

II

Програм из тачке I овог решења, чини његов саставни део.

III

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине».

Влада аутономне покрајине војводине

Број: 320-8/2014 
Нови Сад, 9. април 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

ПРОГРАМ 
MЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ

 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
 У 2014. ГОДИНИ

I

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне поли-
тике за развој села на територији АП Војводине у 2014. години 
доноси се у циљу подстицања спровођења мера пољопривредне 
политике за развој села: проширења привредних активности на 
селу, опремање фарми свиња, говеда, оваца, коза и живинарских 
фарми, измештања фарми ван насеља, набавкe уређаја за брзо 
одређивање квалитета пшенице, увођења контроле производње 
производа са географским пореклом, надокнаде трошкова прве 
сертификације органске производње и увођење стандарда ISO 
22000, GLOBAL GAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, 
KOSHER, организовањa и деловањa локалних акционих група и 
одржавања традиционалних манифестација.

II

Средства намењена за реализацију наведених програма пла-
нирана су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП 
Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“, број 50/13), у 
укупном износу од 165.000.000,00 динара, и то из:

1. Прихода из буџета 117.319.067,00 динара

2.

Примања од отплате датих 
кредита и продаје финансијске 

имовине – приходи од 
приватизације 47.680.933,00 динара

III

Део средстава из тачке II у износу од 4.722.085,00 динара ко-
ристиће се за исплату нереализованог дела Програма мера за 
спровођење пољопривредне политике за развој села на терито-
рији АП Војводине у 2013. години (“Службени лист АПВ”, бр. 
3/13, 34/13 и 45/13). Средства се додељују по Конкурсу за доделу 
бесповратних средстава за набавку уређаја за брзо одређивање 
релевантних показатеља технолошког квалитета пшенице на те-
риторији АП Војводине, који је објављен у дневном листу „Да-
нас“ 19.11.2013.године и у „Службеном листу АПВ“, број 45/13. 
Секретаријат је са корисницима средстава потписао уговоре.

IV

Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне поли-
тике за развој села на територији АП Војводине у 2014. години 
финансираће се следећи програми:

Редни 
број Програм

Износ 
средстава 
(динара)

1.

Реконструкција, доградња, адаптација и набавка опреме за прераду пољопривредних производа, опремање 
фарми говеда, свиња, оваца, коза и живинарских фарми, измештање сточарских фарми изван насеља, 

побољшање сточарске производње на огледним газдинствима, увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши 
производња и прерада меса и млека, набавка уређаја за брзо одређивање квалитета пшенице, увођење контроле 
производње производа са географским пореклом, надокнада трошкова прве сертификације органске производње 

и увођење стандарда ISO 22000, GLOBAL GAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER 139.277.915,00
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2. Партнерства за територијални рурални развој – Локалне акционе групе са територије АП Војводине 10.000.000,00

3. Одржавање традиционалних манифестација и подршка удружењима пољопривредних произвођача 11.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ ОД 1. ДО 3. ЗА 2014. ГОДИНУ: 160.277.915,00

Средства ће се додељивати: физичким лицима – носиоцима 
регистрованих пољопривредних газдинстава, правним лицима, 
предузетницима, земљорадничким задругама, образовним и на-
учно-истраживачким установама, локалним акционим групама 
(ЛАГ) и Удружењима – невладине организације, локалним само-
управама, удружењима грађана у чијем су делокругу пољоприв-
редне активности и рурални развој, удружења грађана која негују 
традиционалне вредности и баве се очувањем старих заната на 
селу са територије АП Војводине.

Предвиђена средства за Програме под редним бројем од 1. до 3. 
додељиваће се по основу конкурса.

V

1. Реконструкција, доградња, адаптација и набавка опреме за 
прераду пољопривредних производа, опремање фарми говеда, 
свиња, оваца, коза и живинарских фарми, измештање сточарских 
фарми изван насеља побољшање сточарске производње на оглед-
ним газдинствима, увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се 
врши производња и прерада меса и млека, набавка уређаја за брзо 
одређивање квалитета пшенице, увођење контроле производње 
производа, са географским пореклом, надокнада трошкова прве 
сертификације органске производње и увођење стандарда ISO 
22000, GLOBAL GAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, 
KOSHER  

Средства за спровођење овог програма ће се користити за ре-
конструкцију, доградњу, адаптацију и набавку опреме за прера-
ду воћа и поврћа, грожђа, пчелињих производа, прераду уљаних 
култура (соја, уљана тиква, сунцокрет), лековитог, зачинског и 
ароматичног биља, опремање фарми говеда, свиња, оваца, коза 
и живинарских фарми, измештање сточарских фарми изван на-
сеља, побољшање сточарске производње на огледним газдин-
ствима, увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши произ-
водња и прерада меса и млека, набавка уређаја за брзо одређивање 
квалитета пшенице, увођење контроле производње производа са 
географским пореклом, надокнаду трошкова прве сертификације 
органске производње и увођење стандарда ISO 22000, GLOBAL 
GAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER.

Наведене мере имају за циљ подстицање диверсификације 
економских активности и подршке породичним газдинствима на 
селу, путем додавања вредности пољопривредним производима и 
увођења нових алтернативних производњи.

Циљ програма је да се изврши диверсификација активности 
газдинстава на непољопривредне делатности, пружи подршка 
породичним газдинствима и ојачају везе између пољопривреде и 
осталих сектора руралне економије, чиме ће се обезбедити алтер-
нативно запошљавање и стварање додатног извора прихода делу 
руралног друштва, као и достизање стандарда ЕУ и добијања доз-
вола за извоз.

Корисници средстава су физичка лица – носиоци и чланови 
регистрованих пољопривредних газдинстава, земљорадничке 
задруге и правна лица регистрована у Агенцији за привредне ре-
гистре. 

Проценат суфинансирања у оквиру овог Програма, осим за 
подтачке 1.8. и 1.9., додељује се у износу од 50% од укупне вредно-
сти инвестиције умањене за вредност ПДВ-а, у складу са чланом 
35. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник РС“ број 10/13).

1.1. Реконструкција, доградња, адаптација и опремање објеката 
за прераду воћа и поврћа

Сектор производње и прераде воћа и поврћа је веома важан јер 
је извор за повећање конкуретности за многа пољопривредна га-
здинства. Овај сектор има високу профитабилност производње, 
а кроз чување и прераду производа се стиче могућност ефикас-
нијег наступа на тржишту пољопривредних производа и оствари-
вање значајнијег економског интереса регистрованих пољоприв-
редних газдинстава и осталих корисника. 

Средства из овог програма ће се додељивати за суфинанси-
рање:

1. реконструкције, доградње и адаптације објеката за скла-
диштење производа након бербе за тржиште, у складу са 
важећим прописима;

2. реконструкције, доградње и адаптације објеката за пре-
раду воћа и поврћа, у складу са важећим прописима;

3. опреме за прераду воћа и поврћа, мини-прерађивачких 
капацитета, сушара и слично; 

4. опреме за сортирање, чишћење, и паковање производа од 
воћа и поврћа;

5. набавке лабораторијске опреме за унапређење контроле 
квалитета и хигијене производа.

1.2. Реконструкција, доградња, адаптација и опремање објека-
та за прераду грожђа

Сектор производње и прераде винове лозе је веома важан извор 
прихода за многа пољопривредна газдинства. Међутим, општи 
проблеми у производњи вина су застарела технологија и опрема и 
непостојање технологије за контролисану ферментацију и хладну 
стабилизацију вина. Прерадом грожђа добија се додата вредност 
производу за бољи наступ на тржишту производа од грожђа. 

Овом мером суфинансираће се:

1. адаптација старих винских подрума,
2. адаптација објеката за прераду, производњу и чување 

вина, 
3. набавка опреме за производњу, прераду и чување вина.

1.3. Опремање објеката за прераду уљаних култура 

Прерада уљаних култура, као што су соја, уљана тиква и сун-
цокрет, отварају могућности за пољопривредна газдинства и 
мала предузећа да започну са бављењем другим делатностима 
(диверсификација), заснованим на преради и продаји локалних 
производа. Подршка поменутих активности повећава конкурент-
ност пољопривредних газдинстава на тржишту.

Средства из овог програма ће се додељивати за суфинанси-
рање:

1. набавке машина и опреме за модернизацију постојећих пре-
рађивачких постројења и развој нових производних линија за 
проширење наведеног асортимана производа; 

1.4. Опремање објеката за прераду лековитог зачинског и аро-
матичног биља

Пољопривредне активности, често не могу, самостално да 
остваре довољан ниво дохотка за пољопривредна газдинства. 
Увођење нових видова производњи на газдинствима може бити 
значајан фактор диверсификације. Производња лековитог, зачин-
ског и ароматичног биља може бити додатни извор прихода.
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Средства из овог програма ће се додељивати за суфинанси-
рање:

1. набавке нове механизације за жетву лековитог, зачинског 
и ароматичног биља;

2. набавке нове опреме за чување, прераду и паковање и/
или лековитог, зачинског и ароматичног биља (мини су-
шаре, транспортери, пакерице и сл.).

1.5. Реконструкција, доградња, адаптација и опремање објеката 
за прераду пчелињих производа

Пчеларство и прерада пчелињих производа може бити додатни 
извор прихода. Подршком инвестирању у пчеларство и прераду 
пчелињих производа унапређује се конкурентност пољопривред-
них газдинстава на тржишту и њихов економски положај.

Средства из овог програма ће се додељивати за суфинанси-
рање:

1. реконструкције, доградње и адаптације објеката у којима 
се врши прерада меда,

2. набавке специјализоване опреме за прераду меда, 
3. набавка пчелињих друштава,
4. набавке кошница.

1.6. Опремање фарми говеда, свиња, оваца, коза и живинарских 
фарми

Овај програм има за циљ повећање ефикасности, конкурент-
ности и одрживости производње млека и меса на фармама у По-
крајини, путем суфинансирања набавке опреме за фарме говеда, 
свиња, оваца, коза и живинарске фарме.

Средства из овог програма ће се додељивати за суфинанси-
рање:

1. набавке опреме за смештај млечних крава и товних јуна-
ди,

2. набавка опреме за смештај крмача, товних свиња и одгој 
прасади,

3. набавка опреме за смештај оваца,
4. набавка опреме за смештај коза,
5. набавка опреме за смештај живине,
6. набавка опреме за мужу,
7. набавка опреме за хлађење и складиштење млека,
8. набавка опреме за манипулацију, одлагање и дистрибу-

цију стајњака у случају затвореног држања на фармама – 
Скрепери и сепаратори.

1.7. Измештање сточарских фарми изван насеља

Овим програмом се планира пружање помоћи пољопривред-
ним произвођачима у измештању фарми ван насеља, на локације 
које су у складу са урбанистичким плановима, а у циљу очувања 
здравља људи и животне средине.

Средства из овог програма ће се додељивати за суфинанси-
рање:

1. израде пројектне документације,
2. изградње електричне мреже,
3. изградње водоводне мреже,
4. изградње канализационе мреже,
5. изградње објеката за држање стоке.

1.8. Побољшање сточарске производње на огледним газдин-
ствима

Средства су намењена за суфинансирање пројеката побољ-
шања сточарске производње на огледним газдинствима у АПВ 
који укупно износе 50.000.000,00 динара.

Циљ пројекта је побољшање квалитета млека, повећање сточ-
ног фонда, упосленост чланова домаћинства која се баве сточарс-
ком производњом, проширење асортимана новим производима и 
повећање животног стандарда на селу.

Пројекат је конципиран да се на основу претходне анализе 
стручњака са Пољопривредног факултета, Департман за сточар-
ство, Нови Сад и Научног института за прехрамбене технологије 
ФИНС из Новог Сада одаберу са територије АПВ 15 репрезен-
тативних регистрованих пољопривредних газдинства (физичка 
лица, земљорадничке задруге и предузетници) која се баве уз-
гојем стоке и који желе да се баве прерадом млека или меса.

Репрезентативним пољопривредним газдинствима ће 
стручњаци ове две институције пружити подршку приликом 
одабира производа које ће производити, технологије саме произ-
водње, мониторинга, пројектовања и израде идејних решења за 
опремање, набавку опреме и адаптацију простора, врши ће мони-
торинг исхране и квалитета млечних и месних производа. 

Средства за наведене активности се додељују Пољопривред-
ном факултету - Департман за сточарство, Нови Сад у износу од 
6.000.000,00 динара и Научном институту за прехрамбене техно-
логије ФИНС из Новог Сада у износу од 4.000.000,00 динара. 

Средства за опремање, набавку опреме и адаптацију простора 
додељују се пољопривредним газдинствима (физичким лицима, 
земљорадничким задругама и предузетницима) која се баве уз-
гојем стоке у износу од 40.000.000,00 динара.

Влада АП Војводине ће донети коначну одлуку о прихватању 
наведених пројеката. 

Услови и начин коришћења средстава регулисаће се уговором 
између корисника и Покрајинског секретаријата за пољопривре-
ду, водопривреду и шумарство.

1.9. Увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши произ-
водња и прерада меса и млека

Средства из овог програма су намењена за потребе сертифи-
кације објеката у којима се врши производња и прерада меса и 
млека, у складу са ЕУ стандардима.

Пројекат ће се спроводити на подручју Покрајине од стране 
стручњака са Пољопривредног факултета, Департман за сточар-
ство Нови Сад и Научног института за прехрамбене технологије 
- ФИНС из Новог Сада. 

Током трајања пројекта стручњаци наведених институција ће 
израдити пресек стања у објектима и попис опреме која се у њима 
налази, биће предложени савети и препоруке стручњака на који 
начин да се прегледани објекти и опрема ускладе са стандардима 
ЕУ у области производње и прераде меса.

Средства за наведене активности се додељују Пољопривред-
ном факултету - Департман за сточарство, Нови Сад у износу од 
2.500.000,00 динара и Научном институту за прехрамбене техно-
логије ФИНС из Новог Сада у износу од 2.500.000,00 динара. 

1.10. Набавка уређаја за брзо одређивање квалитета пшенице

Подстицајна средства ће се користити за суфинансирање на-
бавке уређаја за брзо одређивање релевантних показатеља тех-
нолошког квалитета пшенице, јечма, кукуруза и соје са циљем 
омогућавања раздвајања и складиштења по квалитативним гру-
пама с обзиром на проценат протеина у зрну. Уређаји ће бити оп-
ремљени софтвером за даљински приступ резултатима од стране 
даваоца средстава.

Пшеница као најважнији пољопривредни производ има одређе-
ну вредност као технолошка сировина за производњу брашна, 
хлеба, пецива и тестенине. Како би могла бити предмет трговине 
(нарочито извоза), пшеница мора да испуњава одређене услове 
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квалитета. Стога је неопходно на откупним местима поставити 
уређаје за брзо одређивање квалитета пшенице по групама, чиме 
би пољопривредни произвођачи добили могућност за бољу цену 
на тржишту.

Средства из овог програма ће се додељивати за суфинанси-
рање:

1.  набавке уређаја за брзо одређивање квалитета пшенице.

1.11. Увођење контроле производње производа са географским 
пореклом 

Тренд на тржишту прехрамбених производа је жеља потро-
шача за аутентичношћу, традицијом и здравствено безбедном 
храном. У тој борби за конкурентност све више су на цени аутен-
тични производи, односно производи који се одликују посебним 
квалитетом, који морају бити заштићени ознаком географском 
порекла.

Успостављање система географског порекла омогућава осигу-
рање продаје, отварање нових тржишта, отварање нових радних 
места, усаглашавање заједничких стандарда квалитета, коорди-
ниран наступ против имитација и ознака које доводе у заблуду 
потрошаче.

Средства из овог програма ће се додељивати за суфинанси-
рање:

1. Лабораторијских анализа које представљају део елабора-
та за добијање ознаке географског порекла; 

2. Надокнаду дела трошкове контроле производње 
пољопривредних и прехрамбених производа, са географ-
ским пореклом чија је контрола производње завршена у 
2013. години од стране контролних организација.

1.12. Трошкови прве сертификације органске производње

Храна произведена по принципима органске пољопривреде је 
безбедна од присуства било каквих вештачки синтетизованих 
материја, па и пестицида. Осим тога омогућава и исхрану произ-
водима више нутритивне вредности од оних из конвенционалне 
производње. Органска пољопривреда је усмерена ка будућности, 
не само са аспекта унапређења здравља људи и заштите животне 
средине, већ и економског просперитета.

Средства из овог програма ће се додељивати за суфинанси-
рање:

1. Надокнаду дела трошкова контроле и сертификације 
производа добијених по методама органске производње 
од стране овлашћених организација које издаје сертифи-
кат, за органске производе у 2013. Години;

2. Контрола и сертификација производа без глутена.

1.13. Увођење стандарда ISO 22000, GLOBAL GAP, BRC, IFS, 
FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER 

Законска регулатива готово свих развијених земаља обавезује, 
а развојни програми произвођача хране у тим земљама пред-
виђају планско увођење система квалитета безбедности хране у 
што краћем року.

Системи којима произвођач гарантује да управља здравстве-
ном безбедношћу својих производа регулисани су кроз различите 
системске приступе као што су: ISO 22000, GLOBAL GAP, BRC, 
IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER стандарди. Потреба 
усаглашавања сопственог система произвођача хране са једним 
или више наведених стандарда је у плану да постане регулисана 
кроз нашу законску регулативу. 

Будући да наша земља има све претпоставке за производњу 
и извоз квалитетне и безбедне хране, неопходно је да се у 
пољопривреди и прехрамбеној индустрији што пре имплемен-
тирају наведени стандарди у праксу, као свеобухватног концепта 
обезбеђења исправности намирница. 

Средства из овог програма ће се додељивати за суфинанси-
рање:

1. дела трошкова за увођење и сертификацију система без-
бедности и квалитета хране: ISO 22000, GLOBAL GAP, 
BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER.

VI

2. Партнерства за територијални рурални развој –  Локалне ак-
ционе групе са територије АП Војводине 

Припрема и спровођење локалних стратегија руралног развоја 
представља важну карику у правовременој припреми свих реле-
вантних субјеката за примену Заједничке пољопривредне поли-
тике ЕУ. 

Програмом LEADER се стимулишу локални актери, тзв. Ло-
калне акционе групе (ЛАГ) тј. партнерства представника јавног, 
економског и грађанског друштва унутар руралне територије која 
је уведена са намером израде нацрта и имплементирања страте-
гија локалног развоја региона, а чији чланови могу бити физичка 
лица, невладине организације или правна лица. 

Током 2013 године суфинасирана је израда „Стратегија локал-
ног развоја“ (ЛДС стратегија)  документ стратешког планирања 
и развоја који ЛАГ група усваја и имплементира на ЛАГ тери-
торији. 

Наредни корак у развоју  представља суфинансирање приори-
тетних пројеката из усвојених  „Стратегија локалног развоја“  као 
и финансирање рада Партнерства за територијални рурални раз-
вој и увођење нових потенцијалних партнерстава.

Средства су намењена су формирању нових, едукацији и раду 
Локалних акционих група на територији АП Војводине, суфинан-
сирању израде ЛДС стратегија као и суфинансирању пројеката 
који произилазе из ЛДС стратегија.

Корисници средстава су локалне акционе групе (ЛАГ).

VII

3. Одржавање традиционалних манифестација и подршка уд-
ружењима пољопривредних произвођача

Програмом мера подршке суфинансираће се додела средстава 
организаторима научно стручних манифестација, манифестација 
типа сајмова и изложби и локално тредиционалних манифеста-
ција, које су везане за пољопривреду, имају едукативни карактер 
и за циљ унапређење и диверсификацију пољопривредне делат-
ности, уз очување традиционалних вредности сеоске зајединице 
и животне средине. 

Научно стручне манифестације обрађиваће теме везане за: 
унапређење пољопривредне производње, прераду пољопривред-
них производа, сигурност хране и квалитет производа, организо-
вање пољопривредних произвођача, рурални развој и друге теме 
од значаја.

Одржавање манифестација типа сајмова и изложби које су ве-
зане за пољопривреду, прераду, исхрану и рурални развој суфи-
нансираће се са циљем: промоције пољопривредних производа, 
проширења тржишта домаћих производа, као и ради повезивања 
произвођача инпута, пољопривредних произвођача, прерађива-
ча, продаваца и купаца пољопривредних производа.

Суфинансирањем одржавања традицоналних манифестација 
доприноси се јачању локалних заједница, очувању културне 
баштине, сеоских обичаја и традиције, које су уско повезане са 
пољопривредном производњом, сеоским окружењем и начином 
живота. Стога је важно, пре свега, очувати и заштитити култур-
ну баштину и традиционалне вредности, али и нагласити значај 
пољопривреде, кроз организацију традиционалних манифеста-
ција.
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Подршка удружењима има за циљ развијање свести пољоприв-
редних произвођача о нужности заједничког наступа на тржишту 
пољопривредних идеја и производа и ојачавању постојећих асо-
цијација.

Корисници средстава су: образовне установе, научно - ис-
траживачке установе, локалне самоуправе, удружења грађана у 
чијем су делокругу пољопривредне активности и рурални развој, 
удружења грађана која негују традиционалне вредности и баве се 
очувањем старих заната на селу и локалне акционе групе (ЛАГ-
ови).

VIII

Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне поли-
тике за развој села на територији АП Војводине у 2014. години 
суфинансираће се програми који се реализују на територији Ау-
тономне Покрајине Војводине.

Испуњеност услова за доделу средстава и ранг листу са пред-
логом за избор пројеката утврђује комисија за техничку обраду 
података, коју образује Покрајински секретаријат за пољопривре-
ду, водопривреду и шумарство, на основу приложене документа-
ције. Коначну одлуку о додели средстава које ће се суфинансира-
ти доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство. 

Подносилац захтева на конкурс може поднети захтев на само 
један програм. Конкурисањем на било који програм из члана V до 
VII, подносилац захтева губи право на конкурисање на преостале 
програме. 

Услови и начин коришћења средстава утврђују се Уговором 
који се закључује са Покрајинским секретаријатом за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство. Мониторинг коришћења 
средстава врши комисија коју именује покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

Подстицајна средства исплаћују се након реализације инвести-
ције и извршене контроле од стране Покрајинског секретаријата 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Рок за реализацију инвестиције је 30. новембар 2014. године.

У случају да корисник средстава одустане од инвестиције или 
му је из других разлога онемогућено да реализује инвестицију, 
право на коришћење средстава, може се утврдити следећем лицу 
на ранг листи.

Реализација Програма мера подршке вршиће се у зависности 
од прилива средстава у буџет Аутономне Покрајине Војводине.

347.

На основу члана 6. став 2. Закона о јавном здрављу (‚‘Службени 
гласник РС‘‘, број 72/09) 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 са чланом 
10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2014. годину (‚‘Службени лист АПВ‘‘, 
број 50/13),  Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 9. априла 2014. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим решењем утврђује се Програм превенције ХПВ инфекција 
код девојчица школског узраста у Аутономној Покрајини 
Војводини, 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: 50-11/2014
Нови Сад, 9. април 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

ПРОГРАМ
 ПРЕВЕНЦИЈЕ ХПВ ИНФЕКЦИЈА 

КОД  ДЕВОЈЧИЦА ШКОЛСКОГ УЗРАСТА
 У АП ВОЈВОДИНИ

Увод

Законом о јавном здрављу (‘’Службени гласник РС’’, број 
72/09) у члану 6. став 2. утврђено је да аутономна покрајина, 
односно јединица локалне самуправе доноси посебне програме 
из области јавног здравља за своју територији, у складу са 
законом. Сагледавајући епидемиолошку ситуацију обољевања 
становништва АП Војводине од рака грлића материце и других 
локализација малигних неоплазми односно процене оболевања од 
гениталних кондилома повезаних са инфекцијом ХПВ, Институт 
за јавно здравље Војводине сачинио је предлог посебног програма 
из области јавног здравља Програм превенцијe ХПВ инфекција 
код девојчица школског узраста у АП Војводини. Друштво лекара 
Војводине Српског лекарског друштва и Медицински факултет у 
Новом Саду разматрали су  Предлог програма превенцијe ХПВ 
инфекција код девојчица школског узраста у АП Војводини и 
подржавају његово доношење. 

Влада АП Војводине на 133. седници од 18.12.2013. године 
размотрила је и прихватила Информацију о потреби унапређења 
примарне превенције карцинома грлића материце на територији 
АП Војводине и донела закључке којим је задужила Покрајински 
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, 
да у циљу унапређења примарне превенције карцинома грлића 
материце Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
здравство, социјалну политику и демографију за 2014. годину, 
у оквиру обима утврђених средстава за буџетску 2014. годину, 
планира средства у износу од 1.298.975,52 динара за реализацију 
програма у области јавног здравља ‘’Превенција ХПВ инфекција 
код девојчица школског узраста у АП Војводини’’. Истовремено, 
задужен је Покрајински секретаријат за здравство, социјалну 
политику и демографију да на основу резултата Извештаја о 
извршеном програму ‘’Превенција ХПВ инфекција код девојчица 
школског узраста у АП Војводини’’ Института за јавно здравље 
Војводине, уколико најмање 25% испитаника изрази позитиван 
став према добровољној имунизацији, предузме активности на 
сачињавању посебног програма здравствене заштите усмереног 
на омогућавање добровољне имунизације против ХПВ вируса 
као специфичне мере примарне превенције која би била 
суфинансирана из буџета АП Војводине и његовом упућивању 
Влади АП Војводине на разматрање. 

Програм превенције ХПВ инфекција код девојчица школског 
узраста у АП Војводини реализоваће Институт за јавно здравље 
Војводине у 2014. години у трајању од 6 месеци након усвајања 
истог (5 месеци и месец дана за израду извештаја о извршењу 
програма). 

Приказ и анализа постојеће ситуације 

Обољења изазванa хуманим папилома вирусима (ХПВ) 
представљају значајан здравствени проблем АП Војводине, 
који се по својим карактеристикамa може сврстати у групу 
приоритетних здравствених проблема (раширености, 
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угроженост осетљивих категорија становништва, последице по 
здравље и могућност превенције). Инфекција хуманим папилома 
вирусима, који се преносе сексуалним путем, сматра се главним 
етиолошким фактором и представља неопходни, мада не и 
довољни услов за настанак гениталних кондилома и малигних 
неоплазми на неколико локализација (грлић материце, вулва, 
вагина и анус). У стручној литератури инфекције ХПВ повезују 
се и са карциномом пениса и орофаринкса. Кључну улогу у 
смањењу броја оболелих од ХПВ, што последично у дужем 
временском периоду доводи и до значајног смањења умирања од 
наведених обољења, имаће мере примарне превенције-очувања 
и унапређења здравља становништва спровођењем здравствено 
васпитних програма усмерених на целу популацију као и  група 
под ризиком али и појединаца  који би се едукацијом оспособили 
за доношење правилних одлука везаним за избегавање ризичних 
понашања везаних за сексуално преносиве болести и усвајање 
здравих стилова живота. Поред ових мера, интегрисани приступ 
превенције ових болести захтева и примену  имунизације.

Према последњим смерницана Светске здравствене 
организације (СЗО) из 2010. године имунизација против ХПВ 
се  прeпоручује када је превенција рака грлића материце јавно 
здравствени приоритет и када постоји економска одрживост 
имунизације у дужем временском периоду. Европски центар 
за контролу болести (ЕЦДЦ) је у октобру 2012. године објавио 
препоруке за спровођење имунизације против ХПВ којима се 
позивају земље чланица да омогуће имунизације за девојчице 
узраста 12-14 година. И СЗО и ЕЦДЦ  предвиђају да скрининг 
као мера секундарне превенције болести треба несметано да се 
одвија паралелно са процесом имунизације.

Деветнаест земаља Европске уније увело је имунизацију 
против ХПВ, док је у преосталим земљама чланицама тај поступак 
у току. Свака од земаља је донела одлуку о имуинзацији деце 
одређеног узраста на основу препорука локалних институција. 
У највећем броју случајева циљну популацију за имунизацију 
представљају девојчице у узрасту од 12 и 13 година док су неке од 
земаља увеле и тзв. додатну (енг. catch up) имунизацију девојчица 
узраста од 14 до 17 година. Узраст за увођење имунизације је 
одређен чињеницом да је имунизацију потребно спроводити пре 
првих сексуалних односа када не постоји ризик за инфекцију 
ХПВ, док се додатна имунизација уводи са циљем превенције 
болести изазваних ХПВ вирусом на генерације девојчица код 
којих је могућност инфекцијом ХПВ вирусом мања. 

Међу земљама  из окружења, Република Словенија је 
отпочела имунизацију девојчица узраста 12 година 2009. године, 
Република Македонија је отпочела процесс ХПВ имунизације 
као део обавезног имунизационог програма такође 2009. године 
док су Република Хрватска и Република Мађарска отпочеле 
имунизацију на нивоу локалних самоуправа – градова/општина. 
У свим земљама у којима је процес имунизације отпочео носиоци 
здравствене политике су истакли да секундарна превенција и 
даље остаје обавезна у виду скрининга ПАПА тестом код жена 
узраста 25-60 година једном у три године.

Према подацима Регистра за рак Војводине Института за 
онкологију Војводине, у 2009. години у Војводини су од рака 
грлића материце умрле 132 жене, а исте године  регистровано 
је 312 нових случајева ове болести. С обзирим на кумулативну 
инциденцију од 2,11% (за узраст 0-74 године) од карцинома грлића 
материце ће оболети свака четрдесетседма жена Војводине 
до своје 74 године (ако до тада не умре од неког другог узрока 
болести). Према подацима наведеног регистра у структури 
оболелих и умрлих од водећих локализација малигних неоплазми 
у жена у Војводини у 2009. години рак грлића материце налази 
се на 4. месту са учешћем од 7%, односно 5,2%, одмах након 
локализације на плућима,  дојки и колоректуму.

Инциденција и морталитет  рака грлића материце у Војводини 
у периоду од 1985. до 2009. године стабилно је на високом нивоу, 
а вредности стандардизованих стопа  инциденције од 20,8 на 
100.000 становника и морталитет од 8,0 на 100.000 становника у 
2009. години налазе се међу највишим у Европи, а у исто време 
у Финској  је стандардизована стопа инциденције износила  4,3 
а морталитета 0,9 на 100.000 становника што су најниже стопе 
у Европи. 

У последњих 25 година региструје се стабилан, лагани растући 
тренд обољевања и умирања од ове локализације малигне 
неоплазме код жена у Војводини. Ово је основни показатељ 
неповољне епидемиолошке ситуације ове малигне неоплазме 
и апсолутни доказ одсуства организованих мера секундарне 
превенције, која код ове малигне локализације има потенцијал не 
само смањења морталитета већ и инциденције болести. Како се 
од карцинома цервикса обољева у млађем узрасту, а имајући у 
виду чињеницу да се код нас болест у високом проценту открије у 
одмаклом стадијуму те је и леталитет (број умрлих од оболелих) 
висок, превремена смрт је још један од значајних показатеља 
величине овог проблема (према процени ИАРЦ /International As-
sociation of Cancsr registries, Lyon, у 2008. у Србији је изгубљено 
20.000 година живота због карцинома цервикса). 

Мере секундарне превенције (мере раног откривања)–скрининг 
има за циљ снижавања морталитета, док би мере примарне 
превенције, посебно имунизација, имале за циљ стабилизацију и 
снижавање инциденције у дужем временском периоду. 

У односу на друге локализације малигних неоплазми које су 
повезане са инфекцијом ХПВ у 2009. години регистровано је још 
око 75-80 оболелих односно око 30 случајева са смртним исходом. 
У последњих 25 година региструје се стабилан, растући тренд 
обољевања и умирања код већине посматраних локализација 
малигних неоплазми које се повезују са инфекцијом ХПВ 
раније током живота. Код карцинома вулве региструје се јасна 
дивергенција трендова која указује да се једино лечењем 
ограничено продужава преживљавањe, док се у одсуству мера 
примарне превенције (које постоје али се не примењују) болест 
неометано појављује у популацији. У Војводини је 2009. године 
оболело око 40 жена са карциномом вулве а региструје се 10 до 15 
случајева са смртним исходом. 

Сваке године у Војводини оболева око 10 жена због  карцинома 
вагине, а региструје се 2 до 3 са смртним исходом Током 
посматраног периода региструје се приближно једнак број 
оболелих и умрлих од карцинома ануса сваке године и код жена и 
код мушкараца. У Војводини  је у 2009. години регистровано 10 до 
15 оболелих и исто толико умрлих и код мушкараца и код жена. 
Анализа трендова ових локализација није оправдана због ниских 
вредности инциденције и морталитета на годишњем нивоу.

Процењује се да 1% сексуално активног становништва између 
15 и 59 година једном у току живота добије гениталне кондиломе. 
Имајући у виду да ову популациону групу у АП Војводина чини 
око 1.000.000 људи може се претпоставити да је сваке године око 
10.000 грађана суочено са гениталним кондиломима. Генитални 
кондиломи узроковани превасходно ХПВ типа 6 и 11, иако не 
доводе до смртног исхода, захтевају медицинску дијагностику 
и лечење и доводе до значајног нарушавања квалитета живота 
грађана. Мерама примарне превенције, посебно имунизацијом, 
може се утицати на смањење оптерећења овом болешћу у краћем 
временском периоду под условом да се постигне висок обухват 
циљне популације. Ефекат имунизације би се могао видети већ у 
року од 5 година.

Република Србија је увиђајући социјално медицински значај 
малигних болести донела Национални програм “Србија против 
рака” при чему је рак грлића материце наведен као један од три 
приоритетна проблема. На основу истог усвојен је “Национални 
програм за превенцију рака грлића материце (‘’Службени 
гласник РС’’, број 54/08) којим се уводи програм организованог 
скрининга и који је престао да важи 24.08.2013. године ступањем 
на снагу Уредбе о Националном програму раног откривања 
карцинома грлића материце (‘’Службени гласник РС’’, број 73/13 
и 83/13). Скрининг програми су предвиђени за рану детекцију 
обољења односно представљају меру секундарне превенције и 
не омогућавају спречавање болести. На тај начин се болест која 
већ постоји открива у раној фази и тиме се повећава инциденција 
болести са циљем да се смањи умирање (морталитет) од једног 
обољења до којег доводи инфекција ХПВ. Имунизација против 
ХПВ се не спроводи на нивоу Републике.
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Општи циљ

Превенција ХПВ инфекција код девојчица школског узраста у 
АП Војводини. 

Специфични циљеви 

1. Повећање знања здравствених радника који пружају 
примарну здравствену заштиту девојчицама узраста 6. 
разреда основне школе о значају препоручене имуниза-
ције против ХПВ и методама мобилизације заједнице за 
препоручену имунизацију против ХПВ, путем обухвата 
начелника служби за здравствену заштиту деце и служ-
би за општу медицину свих домова здравља у АП Војво-
дини програмом стручних предавања.

2. Подизање свести, информисање и повећање знања роди-
теља и старатеља девојчица узраста 5. разреда основне 
школе о значају препоручене имунизације против про-
тив хуманог папилома вируса.

Методологија  реализације програма и  активности спровођења 
програма:

 
Програм превенцијe ХПВ инфекција код девојчица школског 

узраста у АП Војводини специфичне циљеве остварује путем 
здравствено-превентивне интервенције у заједници и едукације.

1. Израда програмског садржаја стручних предавања

Релевантни стручњаци у области превенције и лечења 
ХПВ инфекција и болести које оне проузрокују (онкологија, 
гинекологија, педијатрија) у сарадњи са стручњацима Института 
за јавно здравље Војводине (епидемиологија, микробилогија и 
социјална медицина), сачиниће програмски садржај стручних 
предавања за здравствене раднике, у року од 10 дана од одобрења 
пројекта. Садржај предавања (презентације или сижеи предавања) 
биће доступни на интернет страници Института за јавно здравље 
Војводине и завода за јавно здравље на територији АП Војводине.

2. Организација и извођење стручних предавања 

Стручна предавања за начелнике или представнике служби 
опште медицине, служби за здравствену заштиту деце и 
координаторе промоције здравља или представнике превентивних 
центара домова здравља у АП Војводини организоваће се у 
седиштима завода за јавно здравље на територији АП Војводине 
и Института за јавно здравље Војводине у организацији и 
сарадњи са Покрајинским секретаријатом за здравство, социјалну 
политику и демографију АП Војводине, у априлу 2014. године. 
Стручна предавања садржаће пре/пост тест знања и евалуацију 
едукације.

3. Дефинисање садржаја едукативног средства (информативни 
летак са упитником)

Стручњаци Института за јавно здравље Војводине и спољни 
сарадници ће одабрати стручну литературу која ће се користити 
за израду информативног летка са упитником за родитеље/
старатеље девојчица узраста 5. разреда основне школе и израдити 
садржај информативног летка са упитником.

4. Израда и подела едукативног средства (информативног летка 
са  упитником)

Информативни летак са упитником ће се штампати у тиражу 
који омогућава да буде распоређен у све основне школе у 
Војводини, родитељима девојчица узраста 5. разреда. Ставови 
родитеља девојчица узраста 6. разреда о ХПВ вакцинацији ће 
се сагледати на основу пригодног узорка, методологијом коју ће 
утврдити стручњаци ангажовани у пројекту. Електронски облици 
информативног летка биће доступни на интернет страници 
Института за јавно здравље Војводине и завода за јавно здравље 
на територији АП Војводине. Стручњаци Института за јавно 
здравље Војводине ће сачинити дистрибутивну листу по седишту 

и типу установе у које ће се дитрибуирати и организовати поделу 
информативних летака са упитником у сарадњи са Покрајинским 
секретаријатом за здравство, социјалну политику и демографију 
и Покрајинским секретаријатом за образовање, управу и 
националне заједнице.

5. Сагледавање ставова родитеља/старатеља и здравствених 
радника о вакцинацији против ХПВ инфекције у пригодном 
узорку

На основу прикупљених упитника о ставу родитеља/старатеља 
о ХПВ вакцинацији женског детета узраста 5. разреда основне 
школе, након информисања путем писане информације (летка), 
сагледаће се пропорција родитеља који имају позитиван став 
према овој специфичној мери превенције. На основу завршне 
процене знања и ставова учесника стручних предавања, сагледаће 
се пропорција здравствених радника који имају позитиван став 
према овој специфичној мери превенције.

6. Израда извештаја о извршењу програма

Извештај о извршеном програму ће сачинити стручњаци 
Института за јавно здравље Војводине до краја септембра 2014. 
године. Извештај са резултатима и закључцима ће се доставити 
Влади АП Војводине, на основу чијих резултата ће се донети 
одлука да ли ће се приступити изради посебног програма 
здравствене заштите “Програм унапређења примарне превенције 
болести узроковане хуманим папилома вирусима на територији 
АП Војводине“. 

Индикатори 

Квалитативни процесни индикатори: 

1. Садржај едукативног средства (информативног летка са 
упитником) – штампани примерци едукативних средста-
ва и електронски примерци доступни на интернет стра-
ници Института за јавно здравље Војводине.

2. Садржај стручних предавања (за здравствене раднике) – 
документ са програмским садржајем (опис циљева, на-
зив тема и предавача, временски оквир), PowerPoint пре-
зентације на CD-roм-у, списак стручне литературе, упит-
ник за претходну и завршну процену знања и ставова о 
предмету стручних предавања и евалуациони упитник за 
учеснике предавања.

3. Фотодокументација са стручних предавања. 
4. Извештај о анкетном истраживању о ставовима роди-

теља/старатеља о ХПВ вакцинацији женског детета уз-
раста 5. разреда основне школе након информисања пу-
тем писане информације.

Квантитативни процесни индикатори: 

1. Тираж едукативних средстава (летка са упитником) – 
списак са спецификацијом тиража по врсти здравстве-
них установа којима су подељена едукативна средства.

2. Број и структура занимања присутних учесника струч-
них предавања. 

3. Просечне оцене различитих евалуационих карактерис-
тика стручних предавања.

4. Скор знања пре и после стручних предавања.
5. Пропорција (%) родитеља/старатеља који имају позити-

ван став о ХПВ вакцинацији девојчица узраста  5. разре-
да основне школе након информисања путем писане ин-
формације.

6. Пропорција (%) здравствених радника који имају пози-
тиван став о ХПВ вакцинацији девојчица узраста 6. раз-
реда основне школе након стручних предавања.

Финансијска средства потребна за реализацију програма

Укупан износ средстава потребан за реализацију Програма 
превенције ХПВ инфекција код девојчица школског узраста у АП 
Војводини’’ у 2014. години износи 1.298.975,52 динара.
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Начин распоређивања и коришћења средстава за спровођење 
Програма превенције ХПВ инфекција код девојчица школског 
узраста у Аутономној Покрајини Војводини дат је у табели 1.

Табелa 1.

- у динарима

Ред.
број Назив трошкова

Цена са 
ПВД-ом

Учешће 
у %

1. Трошкови материјала 55.807,00 4,30

1.1. Трошкови потрошног материјала 43.495,00

1.2. Трошкови горива 12.312,00

2.
Трошкови накнада за рад учесника у 

програмским задацима 1.243.168,52 95,70

2.1.

Трошкови нето накнада са 
припадајућим порезима и 

доприносима 1.243.168,52

УКУПНО: 1.298.975,52 100,0

Средства за реализацију Програма превенције ХПВ инфекција 
код девојчица школског узраста у АП Војводини планирана су 
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2014. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број 
50/13), активност 01-Унапређење услова за лечење, планираних на 
позицији 220 раздела 7-Покрајински секретаријат за здравство, 
социјалну политику и демографију. 

348.

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 9. априла 2014. године,   д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о мрежи основних школа на 
територији Општине Шид, број: 011-150/II-11 коју је донела 
Скупштина општине Шид, на седници одржаној 2. децембра 
2011. године. 

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-317/2014 
Нови Сад, 9. април 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

349.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10 57/11 и 45/13-други закон), а у вези са чланом 1. став 2 Одлуке 
о оснивању Опште болнице Панчево, Панчево, услед поделе 
Здравственог центра „Јужни Банат“ Панчево („Службени лист 
АПВ“, број: 3/09 и 21/10) и на основу члана 35. став 4. Покрајинске 

скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), Владa Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 9. априла 2014. године,  д о н е 
л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

 Др СЛАВИЦА ЏИГУРСКИ, доктор медицине, специјалиста 
неуропсихијатрије, разрешава се дужности члана Надзорног 
одбора Опште болнице Панчево, Панчево, на коју је именова-
на Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-
00177/2010 од 6. априла 2010. године, из реда запослених, због 
престанка радног односа.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-315/2014 
Нови Сад, 9. април 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

350.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10 57/11 и 45/13-други закон), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке 
о оснивању Опште болнице Панчево, Панчево, услед поделе 
Здравственог центра „Јужни Банат“ Панчево („Службени лист 
АПВ“, број: 3/09 и 21/10) и на основу члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), Владa Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 9. априла 2014. године,  д о н е 
л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

 Др САЊА ЈЕВЂИЋ, доктор медицине, специјалиста неуроло-
гије, именује се за члана Надзорног одбора Опште болнице Пан-
чево, Панчево, из реда запослених. 

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-316/2014 
Нови Сад, 9. април 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

351.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
Републике Србије“, број 99/2009), чланова 21. и 48. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист Ау-
тономне Покрајине Војводине“, број 40/2012 – Пречишћен текст) а 
у вези члана 124. став 8. Закона о социјалној заштити („Службени 
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гласник Републике Србије“, број 24/2011), у поступку давања са-
гласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за 
социјални рад Кањижа,  д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање Тимее Рафаи, дипло-
мираног социјалног радника из Кањиже на функцију вршиоца 
дужности директора Центра за социјални рад Кањижа.

II

Ово решење  објавиће се у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију

Број: 129-022-283/2014
Нови Сад, 07. април 2014. године

Покрајински секретар
Проф. др Весна Копитовић,с.р.

352.

На основу Елемената програма о суфинансирању погона за 
примену нових технологија са елементима иновационе делат-
ности и подстицаја запошљавања у АП Војводини у 2014. години, 
Закључака које је усвојила Влада АП Војводине на седници од 12. 
фебруара 2014. године, а у вези са наведеним Елементима про-
грама, члана 4. Правилника о критеријумима за суфинансирање 
погона за примену нових технологија у АП Војводини,  Покрајин-
ски секретаријат за науку и технолошки развој расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОГОНА 

ЗА ПРИМЕНУ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА
 У АП ВОЈВОДИНИ

У циљу наставка конкретизације стратешког опредељења Вла-
де АП Војводине о реализацији динамичнијег привредног развоја 
АП Војводине и покретања нових производних капацитета, а на 
основу примене нових технологија, Покрајински секретаријат за 
науку и технолошки развој ће, у складу са финансијским планом 
и финансијским могућностима, суфинансирати отварање погона  
производње уз примену нових технологија, до износа од 49% од 
вредности инвестиције. За ове намене Финансијским планом По-
крајинског секретаријата за науку и технолошки развој планира-
на су средства у износу од 169.701.525,00  динара за 2014. годину.

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са мо-
гућностима буџета АП Војводине.

Eлементи поступка доделе средстава

1. Право пријављивања имају привредна друштва регистрова-
на на територији Републике Србије (ортачко друштво, командит-
но друштво, друштво с ограниченом одговорношћу и ационарско 
друштво) која планирају да покрену нове погоне на територији 
АП Војводине и да запосле најмање 20 нових радника.

2. Привредно друштво које добија средства у складу са Јавним 
конкурсом, дужно је да износ средстава који је партиципирао 
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој вра-
ти у року од једне до пет година путем донација здравственим 
установама, установама социјалне заштите, школама и другим 
установама које као приоритет одреде надлежни покрајински се-
кретаријати, уз сагласност Покрајинског секретаријата за науку и 
технолошки развој. Донације назначеним установама могу бити 
реализоване у облику робе из примарне производње или друге 
робе која је одговарајуће вредности за потребе установа којима 
је донација упућена, при чему вредност робе треба да одговара 
износу средстава које је привредно друштво добило од Покрајин-
ског секретаријата за науку и технолошки развој.

3. Уколико су средства одобрена за покретање нових погона на 
територији локалних самоуправа АП Војводине из друге групе 
(чији је степен развијености од 80% до 100% републичког просе-
ка), треће групе ( чији је степен развијености од 60% до 80% ре-
публичког просека) и четврте групе (чији је степен развијености 
испод 60% републичког просека), према Уредби о утврђивању 
јединствене листе развијености региона и јединица локалне са-
моуправе за 2013 годину („Сл. гласник РС“; бр. 62/2013), износ 
средстава који се враћа може бити умањен за  50% годишњег из-
носа зараде нових запослених радника, при чему назначени износ 
не може бити већи од 30% од висине одобрених средстава (оп-
рост дуга), што представља олакшице у виду државне помоћи (De 
minimis), а у складу са Уредбом о правилима за доделу државне 
помоћи („Сл.гласник РС“, бр 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 и 
97/2013).

4. Услов за доделу средстава је поседовање одговарајуће доку-
ментације потребне за реализацију пројекта.

5. Привредно друштво које је учествовало на Јавном конкурсу 
за суфинансирање погона нових технологија у претходној години 
и чији је елаборат добио позитивну оцену Комисије за евалуацију 
елабората, може конкурисати за суфинансирање погона по Јав-
ном конкурсу у текућој години, уз достављање нове пријаве при 
чему није у обавези да достави нови елаборат.

6. Предност приликом одлучивања имаће:

1. Нови производи који битно повећавају конкурентност 
привреде АП Војводине на иностраном тржишту,

2. Пројекти који значајније повећавају број новозапосле-
них радника,

3. Привредна друштва која улажу већи проценат сопстве-
них средстава,

4. Привредна друштва која ће погоне покренути у привред-
но неразвијеним општинама са територије АП Војводи-
не,

5. Пројекти од посебног значаја за унапређење заштите жи-
вотне средине,

6. Привредна друштва која су учествовала на Јавном кон-
курсу за суфинансирање погона за примену нових техно-
логија у претходној години и остварила значајне резул-
тате у запошљавању нових радника реализацијом прве 
фазе пројекта.

7. Суфинансирање може да обухвати следеће трошкове:

- израду комплетне инвестиционо-техничке документа-
ције,

- адаптацију постојећег или изградњу новог објекта,
- набавку нових машина и опреме,
- набавку репроматеријала,
- зараде за нове запослене раднике и друго.

8. Уз образац пријаве подноси се следећа документација:
- Доказ о регистрацији привредног друштва,
- Финансијски извештај за период пословања у последње 

две године ( осим за новооснована привредна друштва)
- Обавештење у писменој форми о свим другим државним 

помоћима мале вредности (де минимис државна помоћ) 
које су  додељене привредном друштву у текућој фискал-
ној години и у претходне две фискалне године

- Сагласност одговарајућег органа општине
- Елаборат о отварању новог погона при чему су неопход-

ни елементи елабората:
- циљ предлога пројекта, 
- кратак опис  технологије,
- шематски приказ постројења са објашњењем,
- начин индустријске примене са елементима програма 

заштите животне средине,
- циљеви производње и маркетинга и 
- пројекција обима пласмана и финансијског ефекта.
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Конкурс је отворен током целе године, а пријава и потребна 
документација се подносе у затвореној коверти са назнаком ‚‘за 
учешће на Jавном конкурсу за суфинансирање погона за примену 
нових технологија‘‘ на адресу: Покрајински секретаријат за нау-
ку и технолошки развој, Булевар Михајла Пупина 16, 21108 Нови 
Сад,  као и у електронској форми (на CD-у), а на обрасцу који 
се може преузети на сајту Покрајинског секретаријата за науку 
и технолошки развој (http://apv-nauka.ns.ac.rs). На истом сајту на-

лази се и текст Правилника о критеријумима за суфинансирање 
погона за примену нових технологија.

Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу са 
Јавним конкурсом и Правилником о критеријумима за суфинан-
сирање погона за примену нових технологија.

Контакт особа за додатне информације: Бранка Шимић, теле-
фон 021/487-4550, е-mail: branka.simic@vojvodina.gov.rs.
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Редни број Предмет Страна

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

345. Одлука о образовању Управе за имовину Аутономне 
Покрајине Војводине;

346. Решење о утврђивању Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике за развој села 
на територији Аутономне Покрајине Војводине у 
2014. години;

347. Решење о утврђивању Програма превенције ХПВ ин-
фекција код девојчица школског узраста у Аутоном-
ној Покрајини Војводини;

348. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи ос-
новних школа на територији Општине Шид;

349. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Опште 
болнице Панчево, Панчево;

350. Решење о именовању  члана Надзорног одбора Опште 
болнице Панчево, Панчево.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

351. Решење о давању сагласности за именовање на функ-
цију вршиоца дужности директора Центра за со-
цијални рад Кањижа.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И 
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

352. Јавни конкурс за суфинансирање погона за примену 
нових технологија у АП Војводини.
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