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OPШTI DEO
1062.
На основу чл. 15. и 16. став 2, а у вези с чланом 40. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016 и 29/2017),
покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку
делатност доноси

ИЗМЕНУ ПРАВИЛНИКА
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
КРАТКОРОЧНИХ ПРОЈЕКАТА
ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

У Правилнику о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за
2017. годину, објављеним на сајту Секретаријата и у „Службеном
листу АП Војводине” члан 3. мења се и гласи

Члан 1.

„Путем овог конкурса додељују се средства у укупном износу до
143.000.000,00 динара за реализацију послова по следећим тачкама:

У Правилнику о критеријумима за финансирање краткорочних
пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној
покрајини Војводини („Службени лист АПВ”, бр. 21/2017) у члану
15. став 3. мења се и гласи:
„Категоризацију истраживача одређује Секретаријат, као укупан број поена продукције у последњих пет година, не рачунајући
текућу годину, узимајући у обзир М71 и М72, на основу података
из картона научног радника.“
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу АПВ“.
Нови Сад, 11. септембар 2017. године
Број: 142-451-133/2017-01/01

Покрајинсkи секретар
проф. др Зоран Милошевић,с.р.

1063.
На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14 и 54/14 –
др.одлука 37/16), члана 88. став 4. Закона о шумама („Службени
гласник Републике Србије”, бр. 30/2010, 93/2012 и 89/2015), Правилника о ближим условима као и начину доделе и коришћења
средстава из Годишњег програма коришћења стредстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за шуме
аутономне покрајине („Службени гласник Републике Србије”, бр.
17/2013 и 20/2016, у даљем тексту: Правилник) и Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2017. годину („Службени лист АП Војводине”, бр. 69/2016 и
29/2017), Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат), доноси

• Пошумљавање – подизање нових шума на укупној површини до 217,00 хектара, у укупном износу до
30.000.000,00 динара и то:
• пошумљавање тврдим и племенитим лишћарима на површини до 105,00 хектара с јединичном ценом 160.000,00 динара по хектару у укупном износу до 16.800.000,00 динара;
• пошумљавање меким лишћарима на површини до 100,00
хектара с јединичном ценом 120.000,00 динара по хектару у укупном износу до 12.000.000,00 динара;
• пошумљавање багремом на површини до 12,00 хектара с
јединичном ценом 100.000,00 динара по хектару у укупном износу до 1.200.000,00 динара.
• Изградња шумских путева (I и II фаза према Правилнику) у укупној дужини до 26 километара с јединичном ценом 4.000.000,00 динара по километру, у укупном износу
до 104.000.000,00 динара.
• Унапређивање расадничке производње у укупном износу до 5.000.000,00 динара.
• Научно-истраживачки рад у укупном износу до
4.000.000,00 динара.“
Члан 2.
У члану 8. ставови 2. и 3. мењају се и гласе:
„Након извршеног бодовања, имајући у виду висину средстава
која се конкурсом расподељују и број исправних пријава, комисија сачињава записнике о прихваћеним, одбаченим и одбијеним
пријавама, као и разлозима за такво одлучивање, и то за тачке
конкурса 1. и 2. по завршетку рока за подношење пријава, а за
тачке 3. и 4. сукцесивно по приспелим пријавама до 30.6.2017, до
31.7.2017. и по завршетку коначног рока 31.8.2017. године.
На основу наведених записника покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси Одлуке о додели
средстава, као и прихваћеним, одбаченим и одбијеним пријавама.“
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Члан 3.
Ова Измена Правилника ступа на снагу даном потписивања од
стране Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду
и шумарство.

1064.
ИСПРАВКА
ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ
О ИЗМЕНAМA И ДОПУНАМА
ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ
О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ
(„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ“, БРОЈ 29/17);

Програмска активност 1001: Подршка заштити
пољопривредног земљишта

1.1

контрола плодности обрадивог
пољопривредног земљишта

У Покрајинској скупштинској одлуци о изменaмa и допунама
Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне
покрајине Војводине у 2017. години која је објављена у броју 29
„Службеног листа АПВ“ на страни 1247. прва два реда који гласе:

обавеза Секретаријата
(динара) у 2017. год.

очекивани обим учешће буџета учешће корисника
радова
АПВ макс. (%) средстава мин. (%)

20.000.000,00

9.000

100

0

бришу се, јер је дошло до погрешног прелома.
Редакција „Службеног листа АПВ“

ПОСЕБНИ ДЕО
1065.

РЕШЕЊE

На основу члана 26. став 1 Покрајинске скупштинске одлуке о
Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Службени
лист АПВ“, број: 53/2016) и члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став
6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници
одржаној 14. септембра 2017. године, д о н е л а је

I
Татијана Грнчарски, дипломирана социјална радница из Новог Сада, разрешава се дужности вршиоца дужности директорке
Покрајинског завода за социјалну заштиту, на коју је именована
Решењем Покрајинске владе, број: 022-555/2016 од 14. септембра
2016. године.

РЕШЕЊЕ

II

Славко Врнџић, дипл. грађ. инж. и м е н у ј е се за директора
Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине”, Нови Сад, на
период од четири године.
Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике
Србије”, „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине” и
на интерент страници Покрајинске владе www.vojvodina.gov.rs.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-659/2017
Нови Сад, 14. септембар 2017. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 023-36/2017
Нови Сад, 14. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1066.
На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05), члана 6. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за социјалну заштиту („Службени лист
АПВ”, број 1/06), чл. 32. став 1 тачке 9. и 12. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 14.
септембра 2017. године, д о н е л а је

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1067.
На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05), члана 6. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за социјалну заштиту („Службени лист
АПВ”, број: 1/06), чл. 133. и 134. став 2 Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), чл. 32. став 1 тачке 9. и
12. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 14. септембра 2017. године, д о н е л а је

14. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊE

председник:
- Маријана Четојевић, дипломирани економиста из Сремске Каменице;

I
Татијана Грнчарски, дипломирана социјална радница из Новог
Сада, именује се за директорку Покрајинског завода за социјалну
заштиту, на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-660/2017
Нови Сад, 14. септембар 2017. године

чланови:
- Лука Тодоровић, из реда запослених;
- Нада Бурмазовић, дипломирани психолог из Баноштора, запослена у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1068.
На основу члана 3. и члана 14. Одлуке о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију
(„Службени лист АПВ’’, број: 14/09 и 39/13), члана 32. тачка 12. и
члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) Покрајинска влада, на
седници одржаној 14. септембра 2017. године, д о н е л а је
РЕШЕЊE
I

Број: 023-56/2017
Нови Сад, 14. септембар 2017. године

председник:
- Златко Дујаковић, магистар пољопривредних наука.
чланови:
- Зоран Петковић, предузетник из Новог Сада;
- Карољ Кираљ, дипл. инг из Новог Сада;
- Ђорђе Маринков, из реда запослених;
- Софија Михић, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1069.
На основу члана 3. и члана 16. Одлуке о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију
(„Службени лист АПВ’’, број: 14/09 и 39/13), члана 32. тачка 12. и
члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 14. септембра 2017. године, д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
У Надзорни одбор Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, именују се :

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1070.
На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05), Одлуке о преузимању права и
обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар „Нови Сад” у Новом Саду („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 тачке 9. и 12. и 36. став 6
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14) а у вези чл. 125. и 133. став 4 Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска
влада, на седници одржаној 14. септембра 2017. године, д о н е л а је
РЕШЕЊE

У Управни одбор Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, на период од четири године, именују се :

Број: 023-57/2017
Нови Сад, 14. септембар 2017. године
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I
Славица Шкрбић, дипломирана правница из Новог Сада, разрешава се дужности вршиоца дужности директорке Геронтолошког
центра „Нови Сад” у Новом Саду, на коју је именована Решењем Покрајинске владе, број: 022-489/2016, од 14. септембра 2016. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-642/2017
Нови Сад, 14. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1071.
На основу члана 133. став 2 Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању
права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за
смештај корисника Геронтолошки центар „Нови Сад” у Новом
Саду („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 тачке 9. и
12. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 14. септембра 2017. године, д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
Славица Шкрбић, дипломирана правница из Новог Сада именује се за директорку Геронтолошког центра „Нови Сад” у Новом
Саду, на период од четири године.
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II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-643/2017
Нови Сад, 14. септембар 2017. године

14. септембар 2017.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1072.
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др.закон, 103/15 и 99/16),
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист
АПВ”, број 69/16, 27/17 – испр., 29/17 и 39/17), и члана 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. септембра 2017. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 08 ‒ Покрајински секретаријат за финансије,
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу
07 Покрајинском секретаријату за здравство Програм 1803 Развој
квалитета и доступности здравствене заштите, Програмска активност 1010 Обезбеђење несметаног функционисања и подизање
квалитета здравствене заштите, функционална класификација
760 Здравство некласификовано на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 464
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, 4641
Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, износ од 1.724.681,93 динар (словима: један милион седам
стотина двадесет четири хиљаде шестсто осамдесет један динар
и 93/100), због недовољно планираних средстава за реализацију
намена из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се
за 1.724.681,93 динар, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период, које утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за финансирање плата
здравствених радника (доктора медицине спец. кардиологије, инструментарке у ангиосали и струковног радиолога у ангиосали),
за рад у салама за катетеризацију (ангиосалама) и то у: Општој
болници „Др Радивој Симоновићˮ Сомбор, за 22 радна дана ангажовања у износу од 348.100,94 динара, Општој болници „Ђорђе
Јоановићˮ Зрењанин, за 39 радних дана ангажовања у износу од
617.088,03 динара и Општој болници Суботица, Суботица за 48
радних дана ангажовања у износу од 759.492,96 динара.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински
секретаријат за финансије.

Број: 401-130/2017-52
Нови Сад, 14. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1073.
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др.закон, 103/15 и 99/16),
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист
АПВ”, број 69/16, 27/17 – испр., 29/17 и 39/17) и члана 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. септембра 2017. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 08 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01
00 Приходи из буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 12 Покрајинском
секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност Програм 2005 Високо образовање, Програмска активност
1002 Подршка раду високообразовних установа, функционална
класификација 940 Високо образовање, извор финансирања 01 00
Приходи из буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4631 Текући трансфери осталим нивоима
власти, износ од 7.500.000,00 динара (словима: седам милиона пет
стотина хиљада динара и 00/100), због недовољно планираних
средстава за реализацију намена из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се
за 7.500.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период, које утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност,
по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу
и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог
решења, намењено је за учешће Аутономне покрајине Војводине
у финансирању припреме и реализације Петог дијалога о политикама у образовању НР Кина – ЦИЕЗ и Четвртог састанка Конзорцијума институција високог образовања НР Кине – ЦИЕЗ, који
ће се одржати у Новом Саду од 21. до 23. септембра 2017. године.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
високо образовање и научноистраживачку делатност преузеће
обавезу на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

14. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Р Е Ш Е Њ Е

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-130/2017-53
Нови Сад, 14. септембар 2017. године

I

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1074.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник Републике Србије”, број 99/09), чл. 15. и 35а. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
Аутономне покрајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука
и 37/16) а у вези члана 124. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије”, број 24/11) у поступку давања
сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад
Сента, д о н о с и м
Р Е Ш Е Њ Е
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ЉУБИЦЕ НИКОЛИЋ
ВЕРИКИОС, дипломиране психолошкиње из Сенте на дужност
директорке Центра за социјални рад Сента.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ
И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Број: 022-662/2017
Нови Сад, 12. септембар 2017. године

Број 41 - Страна 1847

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

1075.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању
надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник Републике Србије”, број 99/09), чл. 15. и 35а.
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
(„Службени лист Аутономне покрајине Војводине”, број
37/14, 54/14 – др. одлука и 37/16) а у вези члана 124. и 125.
Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике
Србије”, број 24/11), д о н о с и м

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање НАТАШЕ ЛУКИЋ,
мастер психолошкиње из Новог Сада, на дужност вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад за општине Жабаљ и
Тител „Солидарност” у Жабљу.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ
И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Број: 022-600/2017
Нови Сад, 5. септембар 2017. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

1076.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник Републике Србије”, број 99/09), чл. 15. и 35а. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Службени лист Аутономне покрајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука и 37/16) а у вези члана
124. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике
Србије”, број 24/11) у поступку давања сагласности за именовање
директорке Центра за социјални рад „Дунав” у Инђији, д о н о с и м
Р Е Ш Е Њ Е
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ЖЕЉКЕ ГОДИЋ
АВРАМОВИЋ, професорке педагогије и психологије из Инђије на
дужност директорке Центра за социјални рад „Дунав” у Инђији.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ
И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Број: 022-650/2017
Нови Сад, 7. септембар 2017. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

Страна 1848 - Броj 41

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

14. септембар 2017.

OGLASNI DEO
1077.
На основу члана 88. став 4. Закона о шумама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 30/2010, 93/2012 и 89/2015), Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину („Службени лист АП Војводине”, бр. 69/2016) Правилника о
ближим условима као и начину доделе и коришћења средстава
из Годишњег програма коришћења стредстава Буџетског фонда
за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за шуме аутономне
покрајине („Службени гласник Републике Србије”, бр. 17/2013 и
20/2016, у даљем тексту: Правилник) и Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине
за 2017. годину („Службени лист АП Војводине”, бр. 69/2016 и
29/2017 - измена), Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство објављује измену
КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ
У конкурсу за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине
за 2017. годину, објављеном у дневном листу „Дневник“ 25.3.2017.
године и „Службеном листу АП Војводине“ број 16/2017, у поднаслову Предмет конкурса, висина и намена средстава, у ставу 1.
подтачке 1. и 2. мењају се и гласе:
1. „Пошумљавање – подизање нових шума на укупној површини
до 217,00 хектара, у укупном износу до 30.000.000,00 динара и то:
- пошумљавање тврдим и племенитим лишћарима на површини до 105,00 хектара с јединичном ценом 160.000,00 динара по хектару у укупном износу до 16.800.000,00 динара;
- пошумљавање меким лишћарима на површини до 100,00
хектара с јединичном ценом 120.000,00 динара по хектару у укупном износу до 12.000.000,00 динара;
- пошумљавање багремом на површини до 12,00 хектара с
јединичном ценом 100.000,00 динара по хектару у укупном износу до 1.200.000,00 динара.
Изградња шумских путева (I и II фаза према Правилнику) у укупној дужини до 26 километара с јединичном ценом 4.000.000,00
динара по километру, у укупном износу до 104.000.000,00 динара.“
У поднаслову Разматрање пријава и доношење одлуке о додели
средстава став 2. мења се и гласи:
„Приспеле пријаве разматраће комисија коју је именовао покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за тачке 1. и 2. по завршетку рока за подношење пријава, а
за тачке 3. и 4. сукцесивно по приспелим пријавама до 30.6.2017,
до 31.7.2017. и по завршетку коначног рока 31.8.2017. године, а у
складу с Правилником о додели средстава из Годишњег програма
коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине
за 2017. годину и Изменама Правилника о додели средстава из
Годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за
шуме АП Војводине за 2017. годину, објављеним на сајту Секретаријата и у „Службеном листу АП Војводине”.“
У осталом делу конкурс остаје непромењен.

1078.
На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други
пропис, 37/2016 и 29/2017) и члана 21., члана 22. став 4. и члана

25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за
2017. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 69/2016, 29/2017 и
39/2017-ребаланс), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА
СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА У ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
I.
Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у оквиру својих надлежности, програмске
структуре буџета и Финансијског плана за 2017. годину у области
регионалног развоја, суфинансираће реализацију пројеката који
доприносе развоју ефикасне и модерне локалне самоуправе у
функцији грађана и привреде.
Циљ конкурса: Регионални развој политике планирања и координације свих нивоа власти и јачање институционалног оквира за
спровођење регионалне политике.
Активности на пројектима треба да допринесу:
• Реализацији пројеката стратешког значаја за локални и
регионални развој, са акцентом на трећу и четврту групу
општина (Опово) по развијености
• Изради пројектно техничке документације за индустријске зоне
• Изради студија изводљивости за стратешке пројекте
II.
Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину
(„Сл. лист АПВ“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс), у укупном износу од 17.100.000,00 динара у оквиру функције 411, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти.
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу суфинансираће до 85 % од укупне вредности пројекта. Највиши износ средстава која могу бити
одобрена од стране Секретаријата по појединачном пројекту је
1.000.000,00 динара. Преостали износ средстава мора обезбедити
подносилац пројекта из сопствених извора, средстава партнера
или из других извора.
Оцењивање пројеката за суфинансирање вршиће се у складу
са постављеним циљевима и установљеним критеријумима Конкурса.
III.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
1) Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају
јединице локалних самоуправа са територије АП Војводине које
су извршиле своје обавезе у погледу правдања средстава, финансијског и наративног извештавања по уговорима које су раније
потписани са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
2) Подносиоци пројекта могу да конкуришу у партнерству са
другим јединицама локалних самоуправа или Акредитованим
регионалним развојним агенцијама.
3) Подносилац пројекта за средства из овог Конкурса може
аплицирати са највише једним пројектом.
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4) Пријаве на Конкурс морају бити предате на пријавним конкурсним обрасцима попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце пројекта.
Конкурсна документација може се преузети са интернет странице, Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу: www.region.vojvodina.gov.rs.
5) Пријавни конкурсни обрасци достављају се у штампаном
облику: један оригинал оверен печатом и потписан, две копије у
електронском облику (CD).
На коверти мора да стоји назив, “ КОНКУРС за суфинансирање
пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја“, адреса подносиоца пријаве и текст:
“Не отварати пре састанка одређеног за отварање пријава“.
Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе.
6) Рок за подношење пријаве на конкурс је 02. октобар 2017.
године.
7) Неблаговремене и некомплетне пријаве, као и пријаве које
нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица, неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
8) Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће Решење о одабиру
пројеката за суфинансирањe. На Решење Секретаријата не може
се уложити жалба ни друга правна средства.
9) Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског
секретаријата зарегионални развој, међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу.
10) Подносилац предлога пројекта наступа као носилац пројекта и у случају да пројекат буде одобрен, потписује уговор са
Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
11) На основу склопљеног уговора са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, финансијска средства ће се пренети искључиво
јединици локалне самоуправе која је носилац пројекта.
За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс,
заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на
e-mail: olga.knezevic@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021487-40-71, радним даном од 09 до 15 часова.

1079.
На основу Финансијскoг плана за 2017. годину Завод за равноправност полова расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ПОДСТИЦАЊЕ СОПСТВЕНОГ БИЗНИСА
Завод за равноправност полова додељује бесповратна средства
у укупном износу од 4.000.000,00 динара (словима: четиримилионадинара) предвиђена Финансијским планом Завода за равноправност полова за 2017. годину – Подстицајни програми.
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ЦИЉЕВИ КОНКУРСА:
- промоција бизнис планова/пословних идеја, ради унапређења сопственог бизниса, као и пружање финасијске
подршке најбољим пословним идејама за које се процени да имају капацитет са којим би олакшали пословање.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ:
1. Право учешћа на Конкурсу имају регистрована удружење грађана/жена, привредни субјекти, предузетници
и друге организације које испуњавају услове
2. Подносилац може конкурисати само са једним пројектом, а висина тражених средстава одредиће се у складу са пројектованим буџетским средствима и циљевима
који се прописују јавним конкурсима
ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Подносилац пријаве доставља следећу документацију:
- уредно попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица конкурсни образац уз опис пројекта (3 примерка)
- Фотокопију решења о регистрацији
- Фотокопију потврде о пореском идентификационом
броју (ПИБ)
- Фотокопију ОП обрасца
(оверени потписи лица
овлашћених за заступање)
Пријаве на Конкурс, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти на адресу: Завод за равноправност полова, Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 6/IV, поштом или
лично на горе наведену адресу са назнаком ‘’Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подстицање сопственог бизниса’’
са назнаком Не отварати.
Конкурсна документација може се преузети на сајту Завода за
равноправност полова www.ravnopravnost.org.rs
Неће се узимати неблаговремене, непотпуне или неправилно
попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као и пријаве које нису предмет Конкурса.
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:
Одлуку о додели средстава за финансирање пројеката доноси директорка Завода за равноправности полова на предлог Комисије, у складу са Правилником о критеријумима за доделу
финансијских средстава за финансурање пројеката у области
равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и
равноправности полова у АП Војводини.
Одлука о додели средстава по истеку Конкурса биће објављена
на сајту Завода, након чега се подносилац пријаве коме се одобре
средства позива да потпише уговор. Уколико се подносилац
пријаве не одазове позиву за потписивање уговора у року од 15
дана од дана обавештења да му је пројекат одобрен, сматраће се
да је одустао од реализације пројекта.
Конкурс је отворен до 28.09.2017. године.
Све додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу се добити у Заводу за равноправност полова на бројеве телефона: 021/6615 – 133, 021/6617-177 или мејлом: zavod.
ravnopravnost@gmail.com
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
1063. Измена Правилника о додели средстава из Годишњег
програма коришћења средстава из буџетског фонда
за шуме АП Војводине за 2017. годину;
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ИСПРАВКА
1064. Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о изменaмa и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години („Службени
лист АПВ“, број 29/17);
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
1074. Решењео давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад Сента;
1075. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад за општине Жабаљ и
Тител „Солидарност“ у Жабљу;
1076. Решењео давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад „Дунав“ у Инђији;
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ОГЛАСНИ ДЕО

1844

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1065. Решење о именовању директора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, Нови Сад;
1066. Решење о разрешењу вршиоца дужности директорке
Покрајинског завода за социјалну заштиту;
1067. Решење о именовању директорке Покрајинског завода за социјалну заштиту;
1068. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Информативног центра за пословну
стандардизацију и сертификацију;
1069. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Информативног центра за пословну
стандардизацију и сертификацију;

Предмет

1070. Решење о разрешењу вршиоца дужности директорке
Геронтолошког центра „Нови Сад“ у Новом Саду;
1071. Решење о именовању директорке Геронтолошког
центра „Нови Сад“ у Новом Саду;
1072. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-130/2017-52;
1073. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-130/2017-53;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ
1062. Правилник о измени Правилника о критеријумима
за финансирање краткорочних пројеката од посебног
интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини
Војводини;

Редни број

1844
1844
1844
1845
1845

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
1077. Измена Конкурса за доделу средстава из Годишњег
програма коришћења средстава из буџетског фонда
за шуме АП Војводине за 2017. годину;

1848

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ
РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И
ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1078. Конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја;

1848

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1079. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за
подстицање сопственог бизниса.
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