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ПОСЕБНИ ДЕО
1187.

II

На основу члана 10. став 2 тачка 2. Покрајинске скупштинске
одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине”
(„Службени лист АП Војводине”, број: 53/2016) и члана 32. тачка 6. и
чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/2014), Покрајинска
влада, на седници одржаној 18. октобра 2017. године, д о н е л а је

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-756/2017
Нови Сад, 18. октобар 2017. године

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Годишњег програма
пословања ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад, за 2017. годину, које
је донео Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине”, на XXXIX седници одржаној 26. јуна 2017. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 023-63/2017
Нови Сад, 18. октобар 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1189.
На основу чл. 41. став 3 Закона о култури („Службени гласник
РС” број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), чл. 32. тачка 6, 35. и
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 7. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе, које је основала Аутономна
Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ”, број: 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. октобра 2017. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊE

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1188.
На основу чл. 41. став 3 и 44а став 2 тачка 1. Закона о култури
(„Службени гласник РС” број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.),
чл. 32. тачка 6, 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у вези
с чланом 1. алинеја 7. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. октобра 2017. године, д о н е л а ј е

I
За председника Управног одбора Српског народног позоришта –
Установе културе од националног значаја у Новом Саду, именује се
Селимир Радуловић, књижевник, до истека мандата Управног одбора.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-757/2017
Нови Сад, 18. октобар 2017. године

РЕШЕЊE
I
Селимир Радуловић, књижевник, разрешава се дужности
председника Управног одбора Српског народног позоришта – Установе културе од националног значаја у Новом Саду, на лични
захтев.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1190.
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, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Од-
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луке о оснивању Завода за трансфузију крви Војводине („Службени лист АПВ”, број: 22/10), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36.
став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. октобра 2017. године, д о н е л а је

18. октобар 2017.

РЕШЕЊE

93/14, 96/15 и 106/15), Одлукe о оснивању Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица, услед поделе Здравственог
центра Сремска Митровица („Службени лист АПВ”, број: 1/08
и 21/10), члана 32. тачка 9. и 12 и члана 36. став 6 Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18.
октобра 2017. године, д о н е л а је

I

РЕШЕЊE

Разрешава се дужности у Управном одбору Завода за трансфузију крви Војводине:

I

- чланица:
Јелена Дробњак, дипл. економисткиња из Новог Сада,
представница оснивача, на лични захтев.

Прим. др Драган Малобабић, доктор медицине, специјалиста
гинекологије и акушерства, именује се за вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Сремска Митровица, Сремска
Митровица, на период од шест месеци.

II

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-760/2017
Нови Сад, 18. октобар 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Број: 022-755/2017
Нови Сад, 18. октобар 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1191.

1193.

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, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке о оснивању Завода за трансфузију крви Војводине („Службени лист АПВ”, број: 22/10), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36.
став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. октобра 2017. године, д о н е л а је

На основу члана 12. став 1 Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
18. октобра 2017. године, д о н е л а је

РЕШЕЊE
I
У Управни одбор Завода за трансфузију крви Војводине, именује се:
- за чланицу:
Снежана Анђелић, медицинска сестра техничар из Новог Сада, представница оснивача.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Статут Геронтолошког центра Кањижа,
који је донео Управни одбор Геронтолошког центра у Кањижи, на
седници одржаној 19. јуна 2017. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-437/2017
Нови Сад, 18. октобар 2017. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-761/2017
Нови Сад, 18. октобар 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1194.
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1192.
На основу члана 130. став 3 и члана 134. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије”, број: 107/05,
72/09 – други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон,

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 18. октобра 2017. године, д о н о с и

18. октобар 2017.
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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
06 Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама, Глава 0601 Индиректни корисници у области културе, Програм 1202 Унапређење система заштите културног наслеђа, Програмска активност 1008 Подршка раду
установа у области заштите и очувања културног наслеђа, 820
Услуге културе, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета,
економскa класификацијa 424 Специјализоване услуге, 4242 Услуге образовања, културе и спорта, износ од 9.300.000,00 динара
(словима: девет милиона три стотине хиљада динара и 00/100),
због непланираних средстава за реализацију намена из тачке 2.
овог решења.
Годишњи план, као и периодично право потрошње – квота,
апропријације из става 1. ове тачке, увећава се за 9.300.000,00
динара.
2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке
1. овог решења намењено је Покрајинском заводу за заштиту споменика културе Петроварадин, а за пројекат извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова на главном храму манастира Вазнесења Христова на Сунчаном брегу у Каћу.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат
за финансије.
Врста буџетске
класификације
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4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
преузеће обавезу на основу писаног уговора или другог правног
акта, уколико другачије није законом прописано. Покрајински
завод за заштиту споменика културе у обавези је да – у складу
са овим решењем – усклади финансијски план и програм рада за
2017. годину, као и да реализује намену одобрену овим решењем.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-130/2017-65
Нови Сад, 18. октобар 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1195.
На основу члана 61. став 13. 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) и члана
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), а у вези с чланом 9. ст. 1. и
3. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ”, бр. 69/2016,
27/2017 – испр. 29/2017 и 39/2017) и у складу с чланом 61. став 14. и
чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему , Покрајинска влада,
на седници одржаној 18. октобра 2017. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
1. Део средстава, планиран Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, у
оквиру Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, укупно 20.000.000,00 динара (словима: двадесет
милиона динара и 00/100), према буџетским класификацијама
приказаним у следећој табели:

Шифра и назив буџетске класификације

Износ
(у динарима)

Организациона
класификација
Раздео

11 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

Програм

0406 Интегрисано управљање отпадом, хемикалијама и биоцидним производима

Програмска
активност/Пројекат

1001 Управљање отпадом

Функционална
класификација

560 Зштита животне средине некласификована на другом месту

Извор
финансирања

01 00 приходи из буџета

Економска
класификација

423 Услуге по уговору

1.600.000,00

4235 Стручне услуге

1.600.000,00

425 Текуће поправке и одржавање

4.000.000,00

4252 Текуће поправке и одржавање опреме

4.000.000,00

512 Машине и опрема

13.600.000,00

5122 Административна опрема

13.600.000,00

515 Нематеријална имовина

800.000,00

5151 Нематеријална имовина

800.000,00

УКУПНО:

20.000.000,00
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преноси се у текућу буџетску резерву, 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.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и Покрајински секретаријат за финансије.
3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-928/2017-4
Нови Сад, 18. октобар 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

18. октобар 2017.

калне самоуправе („Службени гласник РС”, број 21/16) и члана 70.
Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ”, број 37/14 и 54 /14), Одбор за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 13.октобар 2017. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ САВЕТНИКА
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
I
Мила Радисављевић, дипломирани правник из Новог Сада,
поставља се за саветника председника Скупштине Аутономне
покрајине Војводине, почев од 13. октобра 2017. године.
II
Ово решења објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

1196.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члaна 7. Одлуке о организацији и раду Службе
Скупштине Аутономне покрајине Војводине (“Службени лист
АПВ”, број 66/16 и 68 /16 –испр.), а у вези са члaном 8. став 1 Закона о запосленима у aутономним покрајинама и јединицама ло-

101 БРОЈ:112-39/2017-18
Нови Сад, 13. октобар 2017. године

Председник Одбора
Милан Влаисављевић ,с.р.

OGLASNI DEO
1197.

II.

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 – ДРУГИ ПОЗИВ
I.
Покрајински секретаријат за регионални развој, 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, под условом да
нису добили средства на претходном позиву чији је рок
за аплицирање био до 02.10.2017. године
• Изради пројектно-техничке документације за индустријске зоне
• Изради студија изводљивости за стратешке пројекте

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 4.515.700,00 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.
4) Пријаве на Конкурс морају бити предате на пријавним
конкурсним обрасцима попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце пројекта.

18. октобар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

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,
једна копија и у електронском облику (CD). На коверти мора да стоји назив, „КОНКУРС за суфинансирање
пројеката јединица локалних самоуправа стратешког
значаја у области регионалног развоја – други позив “,
адреса подносиоца пријаве и текст:
“Не отварати пре састанка одређеног за отварање пријава“.
6) 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.
7) Рок за подношење пријаве на конкурс је 02. новембра
2017. године.
8) Неблаговремене и некомплетне пријаве, као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног
лица, неће се разматрати. Конкурсна документација се
не враћа.
9) 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.
10) Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
11) 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.
12) 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.

1198.
На основу чл. 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и чл. 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА
АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ
БРОЈ:144-401-5765/2017-04
Циљ Јавног конкурса је унапређење конкурентности туристичке понуде АП Војводине на иностраном и домаћем тржишту,
кроз подстицање квалитета рада привредних субјеката.

Број 47 - Страна 1943

Износ средстава према намени утврђује се у висини до 50%
прихватљивих трошкова и то за:
1. Подизање нивоа квалитета објеката туристичке супраструктуре:
А) најмање од 500.000,00 динара до највише 4.000.000,00
динара
Б) најмање од 100.000,00 динара до највише 1.000.000,00
динара, а за хотеле са најмање 4 звездице до 4.000.000,00
динара
2. Унапређeње квалитета услуга и додатних туристичких садржаја објеката туристичке супраструктуре:
- најмање од 400.000,00 динара до највише 1.500.000,00
динара
3. Унапређење конгресно-туристичке понуде:
- најмање од 500.000,00 динара до највише 3.000.000,00
динара
4. Подизање квалитета услуга угоститељских објеката:
- најмање од 200.000,00 динара до највише 1.500.000,00
динара
5. Унапређење иновативности привредних субјекатау у
обављању угоститељске и туристичке делатности:
А) најмање од 50.000,00 динара до највише 500.000,00 динара
Б) најмање од 50.000,00 динара до највише 500.000,00 динара.
Поменути износи су без урачунатог ПДВ-а.
Износ средстава за намену из тачке 1. под А) и тачке 3., за
објекат који је предмет пријаве и представља заштићено културно добро или део културног добра, утврђује се у висини до
70% прихватљивих трошкова, а у циљу стимулисања одрживог
коришћења културних добара у туристичке сврхе.
ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА
Право учешћа на Јавном конкурсу имају микро и мала привредна друштва и предузетници (у даљем тексту: Подносилац
пријаве), који су уписани у одговарајући регистар Агенције за
привредне регистре (у даљем тексту: АПР) са активним статусом.
Подносилац пријаве може да поднесе највише једну пријаву и
само за једну намену средстава под условима из члана 7. Правилника о додели бесповратних средстава привредним субјектима за
суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2017. години (у даљем тексту Правилник).
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Поступак доношења одлуке, потребна документација и друга
питања од значаја за Јавни конкурс, прописани су Правилником.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Критеријуми за доделу средстава прописани су Правилником.
ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Пријаву с потребном документацијом доставити поштом на
адресу:

Секретаријат додељује бесповратна средства у износу од
62.682.000,00 динара.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнакoм на лицу коверте

Страна 1944 - Броj 47

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

„ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АПВ У 2017. ГОДИНИ”, или лично на писарници
покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког
радног дана од 9 до 14 часова.

18. октобар 2017.

Рок за подношење пријаве је 03. новембар 2017. године.
Одлука о додели средстава корисницима објављује се на сајту
Секретаријата.
Додатне информације могу се добити у Секретаријату на број
021/487-4580 као и на сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs.

18. октобар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 47 - Страна 1945

Страна 1946 - Броj 47

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

Предмет

Страна

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1187. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, за 2017. годину;
1188. Решење о разрешењу председника Управног одбора
Српског народног позоришта – Установе културе од
националног значаја у Новом Саду;
1189. Решење о именовању председника Управног одбора
Српског народног позоришта – Установе културе од
националног значаја у Новом Саду;
1190. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода
за трансфузију крви Војводине;
1191. Решење о именовању члана Управног одбора Завода
за трансфузију крви Војводине;
1192. Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Сремска Митровица,
Сремска Митровица;
1193. Решење о давању сагласности на Статут Геронтолошког центра Кањижа;
1194. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама;
1195. Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине , у
текућу буџетску резерву;

Редни број

1196. Решење о постављењу саветника председника
Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1939

ОГЛАСНИ ДЕО

1939

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ
РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И
ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

1939
1939

1197. Конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја – други позив

1940

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ

1940

1198. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава
привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП
Војводине у 2017. години

1940
1940
1941

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,
Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад
Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021- 487 44 27
Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.rs

1942

1942

1943

