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396.

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ’’, број 40/12-пречишћен
текст), члана 30. став 1. тачка 5. и члана 34. став 1. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ’’, број 4/10), а у вези са одредбама Закона
о радним односима у државним органима (“Службени гласник
РС”, број: 48/91, 66/91, 44/98 – др. закон, 49/99 – др. закон, 34/01
– др. закон, 39/02, 49/05 - Одлука USRS, 79/05 - др. закон, 81/05
– испр. др. закона, 83/05 – испр.др.закона и 23/13 – Одлука УС),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 30.
априла 2014. године, д о н е л а је

На основу члана 30. тачка 5. и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (''Службени
лист АПВ'', број 4/10) и Покрајинске уредбе о утврђивању звања
и занимања запослених у покрајинским органима и о начелима
за унутрашњу организацију и систематизацију радних места
(''Службени лист АПВ'', број: 24/12, 35/12 и 16/14), а у вези са
Законом о радним односима у државним органима (»Службени
гласник РС«, број: 48/91, 66/91, 44/98 – други закон, 49/99 - други
закон, 34/01 - други закон, 39/02, 49/05 – Одлука УСРС, 79/05 други закон, 81/05 – исправка другог закона, 83/05 - исправка другог закона и 23/13 - Одлука УС), Законом о платама у државним
органима и јавним службама (»Службени гласник РС« број: 34/01,
62/06 - др. закон, 63/06 - испр. др. закона, 116/08 - др. закони, 92/11,
99/11 - др. Закон, 10/13 и 55/13) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима (»Службени гласник РС« број: 44/08
- пречишћен текст и 2/12), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 30. априла 2014. године, д о н е л а је

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ
О ДОПУНAMA ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗВАЊА И ЗАНИМАЊА
ЗАПОСЛЕНИХ У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА
И О НАЧЕЛИМА ЗА УНУТРАШЊУ ОРГАНИЗАЦИЈУ
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ РАДНИХ МЕСТА
Члан 1.
У Покрајинској уредби о утврђивању звања и занимања запослених у покрајинским органима и о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места (Службени лист АПВ’’,
број: 24/12 и 35/12), у члану 10. у III групи после прве алинеје,
додаје се нова алинеја која гласи:

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ
О ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ О ПЛАТАМА,
НАКНАДИ ТРОШКОВА, ОТПРЕМНИНИ И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА ПОСТАВЉЕНИХ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
У ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

‘’- директор Управе за имовину Аутономне Покрајине Војводине’’

Члан 1.

у V групи после треће алинеје, додаје се нова алинеја која гласи:
‘’- помоћник директора Управе за имовину Аутономне Покрајине Војводине’’.

Члан 2.
Ова покрајинска уредба ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 021-22/2014
Нови Сад, 30. април 2014. године

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

У Покрајинској уредби о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у
органима Аутономне Покрајине Војводине’’ (‘’Службени лист
АПВ“, број: 27/12, 35/12 и 09/13), у члану 12. у табеларном прегледу, у оквиру платне групе III, после прве алинеје, додаје се нова
алинеја ‘’- директор Управе за имовину Аутономне Покрајине
Војводине;’’, а у оквиру платне групе V, после треће алинеје, додаје се нова алинеја ‘’- помоћник директора Управе за имовину
Аутономне Покрајине Војводине;’’.
Члан 2.
У члану 13. у табеларном прегледу, у оквиру платне групе III и
процента увећања 25,77%, после прве алинеје, додаје се нова алинеја ‘’- директор Управе за имовину Аутономне Покрајине Војводине;’’, а у оквиру платне групе V и процента увећања 24,66%,
после прве алинеје, додаје се нова алинеја ‘’- помоћник директора
Управе за имовину Аутономне Покрајине Војводине;’’.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Члан 3.

Ова покрајинска уредба ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине», а примењиваће се почев од обрачуна и исплате плате за
мај 2014. године.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 120-61/2014
Нови Сад, 30. април 2014. године

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

30. април 2014.

399.
На основу чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист
АПВ’’, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 30. априла 2014. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ
У 2014. ГОДИНИ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ
ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ
ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

397.

Члан 1.

На основу члана 22. став 1. и чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(“Службени лист АПВ”, брoj 4/10), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 30. априла 2014. године, д о н
е л а је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Члан 1.
У Одлуци о Управи за заједничке послове покрајинских органа
(„Службени лист АПВ“, број: 10/10, 22/10 и 19/11) у члану 2. став
1. тачка 1. брише се.
Члан 2.

У Одлуци о додели средстава Покрајинског секретаријата за
финансије у 2014. години за учешће у суфинансирању пројеката
који се финансирају из фондова Еропске уније (‘’Службени лист
АПВ’’, број 12/14) у члану 4. став 4. речи: ‘’и то за активности чија
је реализација планирана у 2014. години’’, замењују се речима: ‘’,
а не и буџета осталих партнера на Пројекту’’.
Члан 2.
У члану 5. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
‘’За Пројекте који се финансирају у оквиру прве компоненте
Инструмента за претприступну помоћ Европске уније – подршка
транзицији и изградњи институција у 2014. години, може се доделити највише једна трећина средстава опредељених за Субјекте
из члана 3. става 1. тачка 2. ове одлуке.’’.
Досадашњи став 2. постаје став 3.

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 021-19/2014
Нови Сад, 30. април 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић

398.
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 Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 30. априла
2014. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о образовању Управе за имовину Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 14/14), у члану
10. став 1. број „15“, замењује се бројем „30“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 021-18/2014
Нови Сад, 30. април 2014. године

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

Члан 3.
Члан 12. мења се и гласи:
‘’Субјект којем су додељена средства дужан је да у року од 15
дана од дана реализације намене за коју су средства примљена,
односно у року од 15 дана од дана реализације Пројекта, достави
Секретаријату Извештај о реализацији Пројекта, са припадајућом
документацијом овереном од стране одговорних лица.
Под припадајућом документацијом у смислу става 1. овог члана, подразумева се спецификација рачуна и друге прописане
документације и спецификација извода којима се доказује да је
плаћање извршено у сврху реализације Пројекта.
На основу извештаја Mинистарства финансија о прихватљивости трошкова пројекта, Субјект је дужан да у року од 15 дана
од дана добијања последњег извештаја достави Секретаријату
и Завршни извештај о реализацији Пројекта. Уколико Пројекат
подлеже ревизији, Субјект уз Завршни извештај доставља и ревизорски извештај.
Изузетно од става 3. овог члана, уколико се Пројекат финансира у оквиру прве компоненте Инструмента за претприступну
помоћ Европске уније, Субјект је дужан да достави Секретаријату
сагласност надлeжног министарства на Извештај о реализацији
дела Пројекта који је финансиран од стране Cекретаријата, у року
од 15 дана од дана добијања сагласности.
Извештаји се достављају на обрасцима које ће прописати Секретаријат.“
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у ‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 401-336/2014
Нови Сад, 30. април 2014. године

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

30. април 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

400.
На основу члана 6. Одлуке о образовању Управе за имовину
Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ’’, број
14/14), члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади
Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број
4/10) и члана 206. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број: 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, број
30/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 30. априла 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА ВЛАДЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
БРОЈ: 02-41/2014 ОД 16. АПРИЛА 2014. ГОДИНЕ
I
Решење Владе Аутономне Покрајине Војводине, број: 0241/2014 од 16. априла 2014. године допуњује се тако што се после
речи „године“ брише тачка и додаје се зарез и речи „ почев од 1.
маја 2014. године“.

Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“ број 4/10), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 30. априла 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
СИНИША ЛАЗИЋ, магистар економских наука из Сомбора,
именује се за директора Фонда „Европски послови“ Аутономне
Покрајине Војводине у Новом Саду, на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 025-20/2014
Нови Сад, 30. април 2014. године

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

II
Oво решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-43/2014
Нови Сад, 30. април 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.
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403.
На основу члана 30. тачка 9. и члана 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 30. априла 2014. године, д о н
ела је
Р Е Ш Е Њ Е

401.

I

На основу члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 13/09 и 2/10) и чл. 33. и 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине ( „Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 30. априла 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

ДУШАН ВЛАХОВИЋ, разрешава се дужности подсекретара
Покрајинског секретаријата за финансије са 5. мајем 2014. године.
II
Oво решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине

I
ПРЕДРАГ НОВИКОВ р а з р е ш а в а се дужности директора
Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине.

Број: 02-42/2014
Нови Сад, 30. април 2014. године

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

II
Oво решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-19/2014
Нови Сад, 30. април 2014. године

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

402.
На основу чл. 7. и 10. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 13/09 и 2/10) и члана 35. став 4.

404.
На основу члана 30. тачка 9. и члана 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10) и члана 38. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист
АПВ’’, број: 40/12 - пречишћен текст), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 30. априла 2014. године, д
онела је
РЕШЕЊЕ
I
ДУШАН ВЛАХОВИЋ п о с т а в љ а с е за подсекретара
Покрајинског секретаријата за финансије, на период од четири
године.
Ово решење примењује се од 06. маја 2014. године.

Страна 926 - Број 16

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-44/2014
Нови Сад, 30. април 2014. године

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

405.
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 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 30.
априла 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Утврђује се Програм распореда и коришћења средстава из
прихода од приватизације за 2014. годину за подшку предузетницима, микро и малим правним лицима у Аутономној Покрајини
Војводини, као и обим средстава за спровођење овог програма и
начин њиховог спровођења.
II
Програм из тачке I, чини саставни део овог решења.

30. април 2014.

лицима утиче на побољшање и унапређење развоја привреде,
подизање капацитета и нивоа техничко-технолошке опремљености предузећа и предузетника, јачање њихове конкурентности
на тржишту, побољшање квалитета производа, стварање могућности за иновацију производа и производних процеса ради јачања
извозног и иновативног потенцијала и др, као и развоја области и
грана од значаја за развој АП Војводине, односно оних грана које
имају утицаја на отимално коришћење компаративних предности
АП Војводине и подизање квалитeта и квантитета свеобухватног
привредног развоја.
Коришћење бесповратних средстава из Програма намењено је
правним лицима категорисаним као микро и мала правна лица у
складу са чланом 6. Закона о рачуноводсву („ Службени гласник
РС”, број 62/2013) , као и предузетници у складу са Законом о
привредним друштвима (Службени гласник РС’’, број 36/2011 и
99/2011).
Финансирање микро и малих правних лица и предузетника
који имају седиште на територији АП Војводине има за циљеве:
- подстицање и унапређење привреде и преузетништва,
- набавка опреме и машина ради унапређења производње,
- повећање конкурентности и капацитета привредних
субјеката
- стварање могућности за увођење иновативних производа и производних процеса
- пружање подршке извозно оријентисаним привредних
субјектима
- стварање могућности за отварање нових радних места
- очување и унапређење животне средине
- подстицање женског предузетништва
- остваривање свеобухватног развоја привреде у АП
Војводини.
- подстицање запошљавња особа са инвалидитетом.
II

III

Финансијска средства

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

Укупна расположива средства за реализацију Програма износе
11.699.933,33 динара.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Средства за реализацију Програма планирана су у члану 10.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2014.
годину („Сл. лист АПВ“ бр. 50/2013), Покрајински секретаријат
за привреду, запошљавање и равноправност полова, у оквиру активности 05 – Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа, економска класификација
4542 – Капиталне субвенције приватним предузећима, извор финансирања 12 04 – Приходи од приватизације.

Број: 401-1279/2014
Нови Сад, 30. април 2014. године

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

ПРОГРАМ
РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ИЗ ПРИХОДА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
ЗА 2014. ГОДИНУ
РАДИ ПОДРШКЕ ПРЕДУЗЕТНЦИМА,
МИКРО И МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
I
Циљ Програма
Циљ Програма распореда и коришћења средстава из прихода
од приватизације за 2014. годину за подршку предузетницима,
микро и малим правним лицима (у даљем тексту Програм) је
планско коришћење финансијских средстава пристиглих из приватизације за реализацију пројеката којима се побољшава стање
у области привреде и предузетништва у Аутономној покрајини
Војводини (у даљем тексту: АП Војводина).
Основни разлог за доношење Програма је конкретизација стратешког опредељења Владе АП Војводине да се подстицајним
мерама усмереним ка предузетницима, микро и малим правним

III
Општи услови
- Средства се додељују предузетницима, микро и малим
правним лицима са седиштем на територији АП Војводине, за субвенционисање трошкова набавке опреме и
машина, ради подстицања развоја привреде и предузетништва;
- Додела средстава вршиће се по правилима којима је
уређена додела државне помоћи за категорију мале државне помоћи - de minimis државна помоћ;
- Додела средстава ће се реализовати на основу примљених захтева по расписаном јавном конкурсу и у складу са
критеријумима из главе IV овог Програма;
- до 30 одсто од укупног износа средстава немењено је за
подстицање женског предузетништва, односно оним микро и малим правним лицима којима су оснивачи жене
и/или који су у власништву или већинском власништву
жена;
- Услови коришћења средстава, права и обавезе биће дефинисани уговором.

30. април 2014.
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Влада Аутономне Покрајине Војводине

IV
Критеријуми за доделу средстава
- Улагање у развој производних делатности
- Удео сопствених средстава за суфинансирање набавке
опреме и машина
- Повећање запослености
- Значај делатности за развој и унапређење привреде и
предузетништва у АП Војводини
- Подстицање женског предузетништва
- Подстицање запошљавање особа са инвалидитетом
V
Документација
Предузетници, микро и мала правна лица приликом конкурисања за доделу средстава из овог Програма, на Јавни конкурс су
обавезни да доставе следећу документацију:
- Попуњен образац пријаве;
- Предрчун или понуду за набавку неопходне опреме или
машине;
- Потписану и оверену писмену изјаву о раније примљеним државним помоћима de minimis које су подносиоцу
пријаве додељене у текућој и пртходне две фискалне године у смислу чл. 97, став 1. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи;
- фотокопију регистрације предузетничке радње или
привредног друштва;
- уверење надлежне организационе јединице пореске управе да је подносилац пријаве измирио све доспеле обавезе јавних прихода;
- доказ о регистрованој предузетничкој радњи, односно о
уписаној привредној делатности;
- доказ о позитивном пословању.
VI

Број: 02-240/2014
Нови Сад, 30. април 2014. године

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

407.
На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ“,
број 6/14), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“,
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 30. априла 2014. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Статут Центра за породични смештај и
усвојење Нови Сад, број: 3/2014, који је донео Привремени Управни одбор Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, на I
седници одржаној 12. марта 2014. године.
II
Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-244/2014
Нови Сад, 30. април 2014. године

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

Доношење Одлуке
Одлуку о додели средстава доноси Покрајински секртар за
привреду, запошљавање и равноправност полова, на предлог
Комисије. Комисија предлаже секретару доделу средстава, након бодовања, на основу Правилника о начину, критеријумима
и мерилима за избор пројеката који се финасирају из Буџета АП
Војводине, који ће бити сачињен у складу са Програмом. Износ
одобрених средстава може бити и мањи од износа тражених средстава. Одлука о додели средстава објављује се на интернет сајту
Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова.

406.
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408.
На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ“,
број 6/14), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“,
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 30. априла 2014. године, д о н е л а је
РEШЕЊЕ
I

На основу члана 8. став 2. и члана 15. Одлуке о оснивању
Канцеларије за инклузију Рома (‘’Службени лист АПВ’’,број 8/06)
и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 30.
априла 2014. године, д о н е л а је

Даје се сагласност на Програм рада Центра за породични
смештај и усвојење Нови Сад за 2014. годину, који је донео Привремени Управни одбор Центра за породични смештај и усвојење
Нови Сад, на I седници одржаној 12. марта 2014. године.

Р Е Ш Е Њ Е

II

I

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

За члана Управног одбора, Канцеларије за инклузију Рома,
именује се:
1. Драган Јовановић, педагошки асистент из Селенче.
II
Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-269/2014
Нови Сад, 30. април 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.
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409.
На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ“,
број 6/14), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“,
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 30. априла 2014. године, д о н е л а је

30. април 2014.

1. став 2. Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Сремска
Митровица (“Службени лист АПВ“, број 11/06) и члана 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине (“Службени лист АПВ”, број 4/10), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 30. априла 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

РEШЕЊЕ

I

I

Прим. др НАДА ЗЕЦ ПЕТКОВИЋ, доктор медицине, специјалиста социјалне медицине, именује се за вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Сремска Митровица, на период
од шест месеци.

Даје се сагласност на Финансијски план Центра за породични
смештај и усвојење Нови Сад за 2014. годину, који је усвојио Привремени Управни одбор Центра за породични смештај и усвојење
Нови Сад, на I седници одржаној 12. марта 2014. године.
II
Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-68/2014
Нови Сад, 30. април 2014. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-328/2014
Нови Сад, 30. април 2014. године

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

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

412.

410.
На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 1. 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-други закон), а у вези
са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље
Сремска Митровица (“Службени лист АПВ’’, број 11/06) и члана
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне
Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 4/10), Влада
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 30. априла
2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Др РУЖИЦА ТРИФУНОВИЋ, доктор медицине, специјалиста микробиологије са паразитологијом, разрешава се дужности
директора Завода за јавно здравље Сремска Митровица, на коју
је именована Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине,
број: 022-00012/2010 од 13. јануара 2010. године, због истека мандата.
II
Oво решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-327/2014
Нови Сад, 30. април 2014. године

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

411.
На основу члана 130. став 3. и члана 134. 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-други закон), а у вези са чланом

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, 119/12 и 45/13-други закон), а у вези са чланом 1. став
2. Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Сремска Митровица („Службени лист АПВ“, број 11/06) 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 30. априла 2014.
године, д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Завода за јавно
здравље Сремска Митровица:
- председник:
Драган Јовановић, дипломирани инжењер шумарства, из
Сремске Митровице, представник оснивача;
- чланови:
1. Др Зора Манојловић, доктор медицине, специјалиста офталмолог, из Шида, представник оснивача;
2. Др Милан Латковић, доктор медицине, специјалиста
опште хирургије, из Витојеваца, представник оснивача.
II
Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-368/2014
Нови Сад, 30. април 2014. године

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

30. април 2014.
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друштва и очување и неговање међунационалне толеранције у
Војводини у 2014. години, намењених нарочито за:

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, 119/12 и 45/13-други закон), а у вези са чланом 1. став
2. Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Сремска Митровица („Службени лист АПВ“, број 11/06) 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 30. априла 2014.
године, д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
У Управни одбор Завода за јавно здравље Сремска Митровица,
именују се:
- за председника:
Др Васа Петровић, доктор медицине, специјалиста гинекологије и
акушерства, менаџер у здравству, из Новог Сада, представник оснивача;
- за чланове:
1. Др Данијела Станковић Баричак, доктор медицине, специјалиста социјалне медицине, мастер менаџмента у
систему здравствене заштите, из Новог Сада, представник оснивача;
2. Др Зорица Опачић, доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства, из Попинаца, представник оснивача.
II
Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-369/2014
Нови Сад, 30. април 2014. године

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

414.
На основу члана 22. став 4. и у складу са чланом 26. став 2.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“, бр. 50/2013), и
члана 3. Одлуке о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине за дотације
организацијама етничких заједница („Службени лист АПВ“, бр.
5/2006) Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице расписује
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ОЧУВАЊА И НЕГОВАЊА
МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ
У 2014. ГОДИНИ
Конкурс се расписује за суфинансирање програма, пројеката
и активности које за циљ имају очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2014. години, у оквиру пројекта
„Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“.
Конкурс се расписује на укупан износ од 13.500.000,00 динара.
I РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА
Средства се додељују за суфинансирање програма, пројеката и
активности организација, удружења, асоцијација и других субјеката, које имају за циљ афирмацију вредности мултикултурног

- унапређење продукције и продукцију телевизијског и радијског програма, интернет презентација, других облика
електронских презентација, штампаних пропагандних
активности, активности у штампаним медијима и других облика медијских активности;
- издавање књига, брошура, часописа или других публикација непрофитног карактера;
- организовање семинара, конференција и других облика
научних и едукативних скупова;
- организовање културних, образовних, спортских и других манифестација.
II УСЛОВИ КОНКУРСА
· На конкурс се могу пријавити искључиво регистрована правна лица – организације, удружења, асоцијације
и други субјекти са седиштем на територији Аутономне
Покрајине Војводине, чија се делатност заснива на очувању међунационалне толеранције, односно организације, удружења и асоцијације чији су програми, пројекти
или активности усмерени на очување и неговање међунационалне толеранције у Аутономној Покрајини Војводини;
· На Конкурс се могу пријавити искључиво непрофитне
оргaнизације.
· Приликом одлучивања о додели средстава процењиваће
се обим и значај поднетог предлога пројекта, начин реализације и конкретни ефекти које ће пројекат остварити;
· Приликом одлучивања о додели средстава предност ће
имати они пројекти који се односе на развијање, очување
и неговање духа међунационалне толеранције код младих;
· Средства по конкурсу се неће додељивати за финансирање текућих трошкова или инвестиционих трошкова
подносиоца пријаве.
III ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Наменски подрачун код Управе за трезор
Правилник о изменама Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за
отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Службени
гласник РС”, број 8/2014), Министарства финансија Републике
Србије, Управе за трезор - Сектора за јавна плаћања и фискалну
статистику, предвиђа да се, због потребе да се рационализује коришћење ресурса код државних органа и органа локалних власти,
као и повећања ефикасности рада тих органа, изврши сукцесивно укидање наменских подрачуна код Управе за трезор. Наведено се односи на све субјекте који нису директни или индиректни
буџетски корисници, тачније на удружења, фондације и задужбине, предузетнике, цркве и верске заједнице, политичке странке
(ове измене се не односе на привредна друштава).
Сви поменути субјекти су у обавези да по реализацији раније
дозначених средства на подрачун код Управе за трезор, изврше
укидање подрачуна и брисање из Евиденције код Управе за трезор.
У складу са наведеним, средства по Конкурсу ће бити исплаћивана искључиво на рачуне субјеката код пословних банака.
Јавне набавке
Уколико корисник средстава из овог Конкурса потпада под
регулацију члана 2. став 1. тачка 2 Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник РС”, број 124/2012) , односно уколико ће се
средства остварена по овом конкурсу користити за набавку радова, добара или услуга, а учешће јавних средстава чини више од
50% вредности набавке, корисник средстава ће се сматрати наручиоцем и у обавези је да примењује Закон о јавним набавкама.
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IV НАЧИН АПЛИЦИРАЊА
· Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима
Секретаријата;
· Конкурсна документација се може преузети од 28.04.2014.
године у просторијама Секретаријата или на web адреси
www.puma.vojvodina.gov.rs
· Подносилац може поднети само једну пријаву на Конкурс;
· Уз пријаву се обавезно подносе копије следећих докумената:
1. Званичан доказ о регистрацији организације (решење
АПР-а);
2. Потврда о пореском идентификационом броју (ПИБ);
3. Званичан доказ о отвореном наменском подрачуну код
пословне банке.
· Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на језику националне заједнице који је у службеној употреби у Аутономној Покрајини Војводини;
· Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (зграда Владе АПВ) или се
упућују поштом на адресу:

415.
У складу са планираним активностима за 2014. годину и обезбеђеним буџетским средствима, Покрајински секретаријат за
спорт и омладину расписује
КОНКУРС
„АКТИВАН РАСПУСТ“
Конкурс је намењен финансирању и суфинансирању васпитно-образовних установа (самостално или у сарадњи са организацијом младих и за младе), са седиштем у АП Војводини, ради
реализације пројеката намењених ученицима и ученицама основних и средњих школа током летњег распуста (јул и август 2014.
године).
КОНКУРСНИ ЗАДАЦИ
· Реализација различитих спортских садржаја у складу са
постојећим програмом школских спортских секција;
· Промоција здравих стилова живота, неговања фер плеја
и културе навијања;
· Реализација спортских активности и физичког вежбања
који нису доступни ученицима и ученицама кроз редовну наставу;
· Реализација неформалног образовања из следећих области: позориште, филм, фотографија, заштита животне средине, извиђачке активности, музика, сликарство,
вајарство, књижевност и сл. (радионице, семинари, тренинзи, акције, концерти, пројекције филмова, представе,
форум театри итд.).

Покрајински секретаријат за образовање,
управу и националне заједнице
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
Са назнаком: ЗА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ОЧУВАЊА И НЕГОВАЊА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ
ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ
· Конкурс је отворен до 09.06.2014. године, односно до утрошка средстава за наведене намене обезбеђених у буџету АП
Војводине за 2014. годину.

ПРИОРИТЕТ имају пројекти:
· који се реализују у оквиру објеката васпитно-образовних
установа;
· који се реализују у сарадњи са организацијом младих и
за младе, спортском организацијом и сл.
· имају интердисциплинарни приступ;
· реализују се по принципу „кампа“.

V ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ
СРЕДСТАВА
· Поднете пријаве разматра комисија коју именује покрајински секретар за образовање, управу и националне
заједнице;
· Комисија неће узимати у разматрање неблаговремене и
непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве
које нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве
исписане нечитко или графитном оловком, као ни пријаве које нису предмет Конкурса;
· Комисија неће узимати у разматрање пријаве подносилаца којима су додељена средства по основу претходних
конкурса Секретаријата, а нису измирили преузете обавезе по тим конкурсима;
· Комисија неће узимати у разматрање пријаве директних
буџетских корисника;
· Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве,
по потреби, затражи додатну документацију и информације или изађе на лице места, односно да за доделу средстава одреди испуњење додатних услова;
· Решење о расподели средстава доноси покрајински секретар, на основу предлога конкурсне комисије;
· Секретаријат ће поднете пријаве разматрати и о њима одлучивати сукцесивно, до закључења Конкурса;
· Секретаријат није обавезан да образложи своје одлуке;
· Решење покрајинског секретара је коначно и против решења се не може уложити правни лек;
· Пријаве и приложена документација се подносиоцима не
враћају;
· Са подносиоцима пријава којима су одобрена средства,
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице ће закључити уговор о суфинасирању активности по основу кога ће средства бити исплаћена.
· Резултати конкурса се објављују на званичној web адреси Секретаријата по окончању Конкурса.
Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor s.k.
(мр Андор Дели с.р.)

30. април 2014.

УСЛОВИ КОНКУРСА:
· Укупан износ средстава на овом Конкурсу је 10.000.000,00
динара;
· Једна организација може да конкурише само са једним
пројектом;
· Предлози пројеката се подносе искључиво на формулару који се налази на сајту HYPERLINK „http://www.sio.
vojvodina.gov.rs/”www.sio.vojvodina.gov.rs;
· Неопходна је биографија координатора, тренера, едукатора;
· Непотпуно попуњени пријавни формулари, непотпуна
документација и неблаговремене пријаве неће се разматрати;
· Индиректни трошкови не могу премашити 20% од укупних трошкова пројекта;
· Пријаве на конкурс подносе се препорученом пошиљком
на адресу Покрајинског секретаријата за спорт и омладину АП Војводине, Бул. Михајла Пупина бр. 16, 21000
Нови Сад или лично у пријемној канцеларији-писарници
Владе АП Војводине. Пријаве се подносе у запечаћеној
коверти са назнаком “Не отварати – пријава за Конкурс
Активан распуст”. На полеђини коверте навести податке
о носиоцу: назив, адресу, телефон, контакт особу;
· Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања Конкурса.

416.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник
Републике Србије”, број 99/2009), чланова 21. и 48. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист Ау-

30. април 2014.
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тономне Покрајине Војводине”, број 40/2012 – Пречишћен текст)
а у вези члана 124. Закона о социјалној заштити (“Службени гласник Републике Србије”, број 24/2011), у поступку давања сагласности за именовање директора Центра за социјални рад „Ковин“
у Ковину, д о н о с и м

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ,
ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА,
АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2014. ГОДИНИ

Р Е Ш Е Њ Е

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику
и демографију ће у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину
за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној Покрајини Војводини у 2014. години, финансирати, односно суфинансирати постојећe услугe социјалне заштите, програмe
подршке, мерe и активности установа социјалне заштите и пружаоца услуга социјалне заштите-удружења грађана у укупном
износу од 40.000.000,00 динара, чији је циљ подстицај, развој
и унапређење квалитета постојећих услуга социјалне заштите
којима се обезбеђује пружање адекватне, квалитетне услуге у
складу са специфичним потребама корисника- деце, младих, одраслих и старих.

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање Татјане Раденковић
– Јакшић, дипл. правника из Делиблата на функцију директора
Центра за социјални рад „Ковин“ у Ковину.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.
Покрајински Секретаријат За Здравство, Социјалну Политику
И Демографију
Број: 129-022-349/2014
Нови Сад, 25. април 2014. године

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

417.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник
Републике Србије”, број 99/2009), чланова 21. и 48. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист Аутономне Покрајине Војводине”, број 40/2012 – Пречишћен текст)
а у вези члана 124. Закона о социјалној заштити (“Службени гласник Републике Србије”, број 24/2011), у поступку давања сагласности за именовање директора Јавне установе социјалне заштите
Центaр за социјални рад „Шид“ у Шиду, д о н о с и м
Р Е Ш Е Њ Е
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање Драгане Шинка, дипл.
социјалног радника из Шида на дужност директора Јавне установе социјалне заштите Центaр за социјални рад „Шид“ у Шиду.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и
демографију
Број: 129-022-255/2014
Нови Сад, 25. април 2014. године

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

418.
На основу члана 21. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину
(„Службени лист АПВ“, број 50/13), Решења о покретању поступка јавног конкурса број: 129-401-843/2014-03 од 17. марта 2014.
године, а у вези са чланом 17. и 20. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број 24/2011), Финансијским планом
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и
демографију за 2014. годину и Програмом унапређења социјалне заштите у Аутономној Покрајини Војводини у 2014. години
(„Службени лист АПВ“, број 9/2014), Покрајински секретаријат
за здравство, социјалну политику и демографију расписује

Додела средстава по овом јавном конкурсу вршиће се у складу
са Правилником о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику
и демографију за реализацију Програма унапређења социјалне
заштите у Аутономној Покрајини Војводини у 2014. години под
бројем: 129-401-844/2014-03 од 17. марта 2014. године, који је
доступан у Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну
политику и демографију, објављен на Огласној табли истог и на
Интернет страници www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.
Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне Покрајине Војводине за
2014. годину.
Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше
до 31. 12. 2014. године.
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику
и демографију додељује средства по овом конкурсу за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној
Покрајини Војводини у 2014. години, за финансирање, односно
суфинансирање постојећих услуга социјалне заштите, програма
подршке, мера и активности, чији је циљ подстицај, развој и унапређење квалитета постојећих услуга социјалне заштите којима
се обезбеђује пружање адекватне, квалитетне услуге у складу са
специфичним потребама корисника- деце и младих: без родитељског старања или у ризику од губитка родитељског старања;
са сметњама у развоју; у сукобу са родитељима, старатељем и
заједницом; жртве злостављања и занемаривања; насиља и експлотације и жртве трговине људима, одраслих и старих: чије је
благостање, безбедност и продуктиван живот у друштву угрожен
ризицима услед старости, инвалидитета, болести, породичних и
других животних околности, у укупном износу од 40.000.000,00
динара од чега:
- установама социјалне заштите у износу од 30.000,000,00
динара и
- пружаоцима услуга социјалне заштите-удружењима
грађана у износу од 10.000.000,00 динара.
Финансирати, односно суфинансирати ће се постојеће услуге
социјалне заштите, програми подршке, мере и активности чији је
циљ подстицај, развој и унапређење квалитета постојећих услуга
социјалне заштите којима се обезбеђује пружање адекватне, квалитетне услуге у складу са специфичним потребама наведених
корисника и то следећих услуга: дневне услуге у заједници и друге активности које подржавају боравак корисника-деце, младих,
одраслих и старих у породици и непосредном окружењу; услуге
подршке за самосталан живот и друге врсте подршке неопходне
за активно учешће корисника-деце, младих, одраслих и старих у
друштву; саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
и побољшање и унапређење квалитета услуге смештаја у складу
са специфичним потребама корисника.
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ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право учешћа на конкурсу имају установе социјалне заштите
чије је седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине и
пружаоци услуга социјалне заштите-удружења грађана уписани
у регистар код надлежног органа за програме који се реализују на
територији Аутономне Покрајине Војводине.
На конкурсу не могу учествовати:физичка лица, индиректни
корисници буџета Аутономне Покрајине Војводине, привредни
субјекти и други корисници чије је финансирање уређено актима
које доноси или на њих даје сагласност Скупштина Аутономне
Покрајине Војводине или Влада Аутономне Покрајине Војводине.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА
Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку искључиво на обрасцу пријаве која се може преузети на Интернет
страници Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну
политику и демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs и у Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, II спрат,
канцеларија 47 (тел. 487-4400).
Уз пријаву се подноси следећа обавезна документација:фотокопија потврде о регистрацији код надлежног органа, фотокопија потврде о пореском идентификационом броју, фотокопија
ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање) и
фотокопија извода из Статута у коме је утврђено да се циљеви
остварују у области у којој се програм реализује.
Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за здравство,
социјалну политику и демографију, Булевар Михајла Пупина
број 16, 21108 Нови Сад, поштом или лично на Писарници покрајинских органа управе у згради Владе Аутономне Покрајине
Војводине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад, са
назнаком:’’За конкурс’’.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису поднете од овлашћених лица, пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу и пријаве које нису предмет јавног конкурса неће се
разматрати.
Неће се разматрати пријаве подносилаца којима су додељивана средства Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну
политику и демографију који нису у року утврђеним уговором
доставили извештај о наменском утрошку средстава са документацијом.
Конкурсна документација се не враћа.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС
Пријава на конкурс са осталом потребном документацијом
подноси се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у
„Службеном листу АПВ“, односно у дневном листу „Данас“.
ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА
Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи Комисија коју образује покрајински секретар за здравство, социјалну
политику и демографију. Комисија разматра испуњеност услова
приспелих пријава и врши процену и вредновање доделом одговарајућег броја бодова према следећим ближим мерилима и
критеријумима:
1. Према референцама делатности, односно послова и програма за
област у којој се они реализују (од 0 до 30 бодова):
- постојање садржаја који одговара предмету јавног конкурса и релевантност за област у којој се реализује јавни
конкурс,
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- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе и
повезаности циљева и активности, дужина трајања програма,
- број лица на који се односи,
- постојање капацитета и искуства подносиоца пријаве за
реализацију мера и активности,
- могућност унапређења делатности, послова и развијања
програма и њихова одрживост.
2. Према циљевима који се постижу реализацијом мера, активности и програма (од 0 до 30 бодова):
- допринос степену унапређења стања у области социјалне заштите у којој се делатност и посао обавља, а програм спроводи,
- допринос унапређењу квалитета услуга, заштите и квалитета живота циљне групе.
3. Према економичности буџета, усклађености буџета са планираним активностима и постојању финансирања, односно суфинансирања из других извора (од 0 до 30 бодова):
- процена економичности буџета и усклађености буџета
са планираним активностима,
- висина тражених средстава за њихову реализацију,
- степен обезбеђености сопствених средстава или средстава из других извора.
4. Према законитости и ефикасности коришћења средстава и одрживости ранијих мера, активности и програма финансираних,
или суфинансираних из буџета АП Војводине (10 бодова).
Комисија сачињава Листу вредновања и рангирања пријава установа социјалне заштите и пружалаца услуга социјалне заштите-удружења грађана на јавни конкурс применом ближих мерила
и критеријума из члана 9. наведеног правилника у року, који не
може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење
пријава. Листа вредновања и рангирања пријава објављује се на
Интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство,
социјалну политику и демографију и учесници јавног конкурса
имају право приговора, увида у поднете пријаве и приложену
документацију у року од три дана од дана објављивања исте. О
приговору учесника јавног конкурса одлуку доноси Комисија у
року од 15 дана од дана његовог пријема.
О додели средстава и висини средстава одлучује решењем које
је коначно покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију у складу са ликвидним могућностима буџета
Аутономне Покрајине Војводине у року од 30 дана од дана утврђивања Листе вредновања и рангирања пријава.
Резултати конкурса ће бити објављени на Интернет страници
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и
демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.
Контакт особе за додатне информације: Горица Максимовић,
телефон 021/487- 4340, e-mail:gorica.maksimovic@vojvodina.gov.rs
и Андреја Стајшић, телефон 021/487- 4400, e-mail:andreja.stajsic@
vojvodina.gov.rs
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и
демографију
Број: 129-401-843/2014-03
Дана: 18. март 2014. године

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

30. април 2014.
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САДРЖАЈ

Редни број

Предмет

Страна

АДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
395. Покрајинска уредба о допунама Покрајинске уредбе
о утврђивању звања и занимања запослених у
покрајинским органима и о начелима за унутрашњу
организацију и систематизацију радних места;
396. Покрајинска уредба о допунама Покрајинске уредбе
о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим
примањима постављених и запослених лица у
органима Аутономне Покрајине Војводине;
397. Одлука о измени Одлуке о Управи за заједничке
послове покрајинских органа;
398. Одлука о измени Одлуке о образовању Управе за
имовину Аутономне Покрајине Војводине;
399. Одлука о изменама и допунама Одлуке о додели
средстава Покрајинског секретаријата за финансије у
2014. години за учешће у суфинансирању пројеката
који се финансирају из фондова Европске уније;
400. Решење о допуни Решења Владе Аутономне
Покрајине Војводине број: 02-41/2014 од 16. априла
2014. године;
401. Решење о разрешењу директора фонда „Европски
послови“ Аутономне Покрајине Војводине;
402. Решење о именовању директора фонда „Европски
послови“ Аутономне Покрајине Војводине;
403. Решење о разрешењу подсекретара Покрајинског
секретаријата за финансије;
404. Решење о постављењу подсекретара Покрајинског
секретаријата за финансије;
405. Решење о утврђивању Програма распореда и
коришћења средстава из прихода од приватизације
за 2014. годину за подршку предузетницима, микро
и малим правним лицима у Аутономној Покрајини
Војводини;
406. Решење о именовању члана Управног одбора
Канцеларије за инклузију Рома;
407. Решење о давању сагласности на Статут Центра за
породични смештај и усвојење Нови Сад;
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Редни број

Предмет

Страна

408. Решење о давању сагласности на Програм рада
Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
за 2014. годину;
409. Решење о давању сагласности на Финансијски план
Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
за 2014. годину;
410. Решење о разрешењу директора Завода за јавно
здравље Сремска Митровица;
411. Решење о именовању вршиоца дужности директора
Завода за јавно здравље Сремска Митровица;
412. Решење о разрешењу председника и чланова
Управног одбора Завода за јавно здравље Сремска
Митровица;
413. Решење о именовању председника и чланова
Управног одбора Завода за јавно здравље Сремска
Митровица.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
414. Конкурс за суфинансирање пројеката очувања и
неговања међунационалне толеранције у Војводини
у 2014. години.

929

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И
ОМЛАДИНУ
415. Конкурс „Активан распуст“.

930

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО,
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ
416. Решење о давању сагласности за именовање директора
Центра за социјални рад „Ковин“ у Ковину;
417. Решење о давању сагласности за именовање
директора Јавне установе социјалне заштите Центар
за социјални рад „Шид“ у Шиду;
418. Јавни
конкурс
за
финансирање,
односно
суфинансирање мера, активности и програма у
области социјалне заштите у 2014. години.
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