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Бесповратна средства која се додељују по овом Конкурсу намењена су за :

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 –
др.одлука и 37/16 и 29/17) и члана 75. Закона о сточарству („Службени гласник РС“ бр. 41/2009, 93/2012 и 14/2016), покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ
УНАПРЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА МЕСА У СТОЧАРСТВУ
У АП ВОЈВОДИНИ
У 2017. ГОДИНИ
Опште одредбе
Члан 1.
Правилником за доделу бесповратних средстава за реализацију активности унапређивања квалитета меса у сточарству у АП
Војводини у 2017. години (у даљем тексту: Правилник) прописују
се намена и висина бесповратних средстава, корисници, обавезна документација, поступак додељивања бесповратних средстава, поступање с непотпуним пријавама, критеријуми за доделу
средстава, закључивање уговора с корисницима бесповратних
средстава, обавезе корисника средстава и друга питања значајна
за реализацију активности унапређивање квалитета меса у сточарству.
Висина и начин доделе бесповратних средстава
Члан 2.
Бесповратна средства која се додељују износе 2.200.000,00 динара.
Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса који ће бити објављен у „Службеном листу АП Војводине” ,
дневном листу „Дневник“, као и на интернет страници Секретаријата.
Конкурс је отворен до утрошка средстава, закључно са
20.12.2017. године.
Документација поднета на конкурс се не враћа.
Бесповратна средства по овом конкурсу утврђују се до 100% од
укупних прихватљивих трошкова.
Приликом обрачуна, узима се укупна вредност подстицаја с
порезом на додату вредност (ПДВ).

1. мониторинг постојећег стања у оцени квалитета полутки
на територији АП Војводине;
2. обука оцењивача, оцењивање квалитета полутки у
одабраним кланицама и прикупљање података;
3. анализа меснатости грла и прилагођавање софтвера сету
података с линије клања;
4. сачињавање предлога о начину имплементације система
на целој територији АП Војводине
Право учешћа на конкурсу
Члан 3.
Право да конкуришу имају образовне и научноистраживачке
установе са седиштем на територији АП Војводине; корисници
буџетских средстава које је основала Република Србија или АП
Војводина, а који имају искуства у оцени квалитета трупова на
живим животињама, располажу базом података ради повезивања
резултата с линије клања с квалитетом крмача и нерастова на
фармама.
Место реализације мора бити на територији јединице локалне
самоуправе из АП Војводине.
Потребна документација
Члан 4.
Документација која се подноси на конкурс:
1. читко попуњен образац пријаве, са обавезним потписом
и печатом подносиоца;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична
карта овлашћеног лица у правном лицу;
3. фотокопије уписа у одговарајући регистар установа;
4. фотокопија потврде о пореском идентификационом
броју;
5. спецификацију потребне опреме: минимално три апарата за мерење дебљине сланине и одређивања процента
меса на полуткама, који имају меморијски капацитет и
користе се као мобилни апарати, чиме се пружа могућност да један апарат опслужи више кланица с брзином
рада апарата од минимално триста товљеника на сат;
6. изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не
користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;
7. изјава подносиоца пријаве да нема неизмирених обавеза према Секретаријату, као и према Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу
раније потписаних уговора.
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Поступање с непотпуним пријавама
Члан 5.
Подносиоци непотпуних пријава биће позвани да допуне документацију у року од три (3) дана од дана пријема позива.
Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног става не допуне документацију, пријава ће бити одбачена као
непотпуна.
Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања документације која је тражена позивом из става 1. овог
члана.
Комисија неће разматрати пријаве:
• које су поднела лица која немају право да учествују на
конкурсу;
• које су поднете након истека рока прописаног конкурсом.
Одлучивање о додели бесповратних средстава
Члан 6.
Поднете пријаве разматра и предлог за коначну одлуку о додели
средстава даје Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту:
Комисија) коју је именовао покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретар).
Критеријум

13. децембар 2017.

У складу с критеријумима дефинисаним Правилником, формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна
средства опредељена Конкурсом. Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају услове на основу достављене
документације, у складу с конкурсом и Правилником.
Комисија сачињава записник у ком ће навести подносиоце
пријава који испуњавају услове прописане конкурсом, вредновање пријава – у складу са чланом 7. Правилника, предлог за
доделу средстава, као и подносиоце пријава којима су пријаве
одбијене/одбачене и разлоге одбијања/одбацивања.
Уколико је то потребно, ради се и непосредни увид на терену,
те се тако проверавају подаци из захтева.
Одлуке о додели средстава доноси секретар, на основу предлога Комисије.
Одлука је коначна и против ње се не може изјавити жалба.
Резултати конкурса биће објављени на званичном сајту Секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.
Критеријуми за оцену пријава
Члан 7.
Комисија даје предлог за доделу бесповратних средстава на основу поднете документације, критеријума и бодова прописаних
овим чланом и то према табели:
Начин бодовања

Бодови

Укупан број бодова

75

Досадашње искуство у активностима наведених у овом Правилнику и Конкурсу
Досадашње коришћење бесповратних средства за исту намену

˂ 1 година
1-10 година
˃10

0/10/20

Ниједном
Једном
Више од једног пута

20/10/5

5
5-10
˃10

20/10/5

План вршења контроле квалитета меса у одређеном броју кланица на територији АПВ

Уговор о додели средстава

Праћење извршавања уговора

Члан 9.

Члан 11.

Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава, секретар у име Секретаријата закључује уговор о додели средстава с
корисником, којим се регулишу права и обавезе уговорних страна.

Путем Сектора за сточарство, Давалац средстава ће пратити
реализацију Уговора, а Корисник средстава је дужан да омогући
поменутом сектору увид у реализацију предмета Уговора.

Време закључења уговора јесте најкасније 15 дана од дана доношења одлуке о додели средстава.

Завршне одредбе

Корисник средстава је у обавези да приликом потписивања
уговора са Секретаријатом о коришћењу средстава достави регистровану меницу с меничном изјавом као средство обезбеђења.
Обавезе корисника средстава
Члан 10.
Корисник средстава обавезује се да на крају инвестиције достави
наративни и финансијски извештај о наменском утрошку средстава,
рачуне, извод из банке као доказ о извршеном плаћању, уговоре и сл.

Члан 12.
Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу АПВ“, да би се активности реализовале до краја текуће године.
У Новом Саду,
дана 11.12.2017. године

Покрајински секретар
мр Вук В. Радојевић, с.р.

13. децембар 2017.
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ПОСЕБНИ ДЕО
1382.

1384.

На основу члана 5. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке о додели годишњег признања у области спорта („Службени
лист АПВ”, брoj: 64/16 и 46/17) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 13.
децембра 2017. године, донела је

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, 106/15 и 105/17
– други закон), Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Кикинда („Службени лист АПВ”, број: 11/06), 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 13. децембра 2017. године, д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА ОДБОРА
ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА
У ОБЛАСТИ СПОРТА
ЗА 2017. ГОДИНУ
I

Р Е Ш Е Њ Е
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Завода за јавно
здравље Кикинда:

За председника и чланове Одбора за доделу признања у области спорта за 2017. годину, именују се:

- председник:
Жарко Марковић, дипл. инж. прехрамбене технологије
из Кикинде, представник оснивача, на лични захтев;

за председника:
1. Владимир Батез, покрајински секретар за спорт и омладину;

- чланица:
мр сци. пх. Наташа Ђукић, дипл. инж. спец. санитарне
хемије из Кикинде, из реда запослених.

за чланове:
2. Златко Кеслер, спортски стручњак;
3. Александра Ивошев, спортски функционер;
4. Слободан Бошкан, врхунски спортиста;
5. Лазо Бакмаз, спортски новинар.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-898/2017
Нови Сад, 13. децембар 2017. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 02-131/2017
Нови Сад, 13. децембар 2017. године

1385.
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1383.
На основу чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/2014) и
члана 27. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 37/2014, 54/2014 - др. одлука,
37/2016 и 29/2017), Покрајинска влада, на седници одржаној 13.
децембра 2017. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

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, 106/15 и 105/17
–други закон), Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Кикинда („Службени лист АПВ”, број: 11/06), 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 13. децембра 2017. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
У Управни одбор Завода за јавно здравље Кикинда, именују се:
- за председника:
мр Станислав Завишин, магистар економских наука из
Кикинде, представник оснивача;

I
Снежана Блашковић разрешава се дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за финансије.
II

- за чланицу:
Ксенија Ходик, дипл. економисткиња из Кикинде, из
реда запослених.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-506/2017
Нови Сад, 13. децембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

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

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Број: 022-899/2017
Нови Сад, 13. децембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.
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1386.
На основу члана 22. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др.
закона, 83/05 -испр. др. закона и 83/14 – др. закон), тачке I Одлуке
о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне
заштите за смештај корисника Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак” у Панчеву („Службени лист АПВ”,
број: 7/02), члана 32. став 1 тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
13. децембра 2017. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I

13. децембар 2017.

одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14,
54/14 - др. одлука, 37/2016 и 29/17), а у вези с чланом 1. алинеја 9.
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 13. децембра 2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу Војводине за 2017. годину, којe је усвојио Управни
одбор Завода за културу Војводине, на 14. седници одржаној 1.
децембра 2017. године.
II

Владимир Стевановски, дипломирани педагог из Качарева,
представник запослених, разрешава се дужности члана Надзорног одбора Дома за децу и омладину без родитељског старања
„Споменак” у Панчеву, на лични захтев.

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

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

Број: 402-122/2017
Нови Сад, 13. децембар 2017. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-856/2017
Нови Сад, 13. децембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1387.
На основу члана 132. став 3 Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите
за смештај корисника Дом за децу и омладину без родитељског
старања „Споменак” у Панчеву („Службени лист АПВ”, број:
7/02), члана 32. став 1 тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 13.
децембра 2017. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
Вукосава Милошев, грађевинска техничарка за високоградњу
из Панчева, именује се за чланицу Надзорног одбора Дома за
децу и омладину без родитељског старања „Споменак” у Панчеву, као представница запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-857/2017
Нови Сад, 13. децембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1389.
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”, бр. 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
13. децембра 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 1003 Модернизација инфраструктуре
високог образовања, функционална класификација 940 Високо
образовање, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери осталим нивоима власти,
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од
16.942.632,97 динара (словима: шеснаест милиона девет стотина
четрдесет две хиљаде шесто тридест два динара и 97/100), због
недовољно планираних средстава за реализацију намена из тачке
2. овог решења.

1388.

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за апропријације из става 1. ове тачке увећава се за 16.942.632,97 динара.

На основу члана 13а став 2 Одлуке о оснивању Завода за културу Војводине („Службени лист АПВ”, број: 10/2003 и 8/2006) и
члана 32. тачка 6, те чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност,
по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу
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и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог
решења, усмериће се Пољопривредном факултету Универзитета
у Новом Саду, а намењено је за финансирање набавке опреме за
брзу анализу вина за потребе лабораторије Депертмана за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру.
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.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-130/2017-95
Нови Сад, 13. децембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1390.
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”, бр. 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
13. децембра 2017. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за привреду и туризам и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за привреду и туризам преузеће обавезу, на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико другачије није законом
прописано. Туристичка организација Војводине у обавези је да, у
складу са овим решењем, на одговарајући начин усклади свој 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: 401-130/2017-96
Нови Сад, 13. децембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1391.
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, 68/2015 ‒ др. закон, 103/15 и
99/2016), 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 – исп и 29/17) и члана 36. став 6
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 13. децембра 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 15 Покрајинском секретаријату за привреду и туризам,
Програм 1507 Уређење и развој у области туризма, Програмска
активност 1002 Подршка Туристичкој организацији Војводине,
функционална класификација 473 Туризам, извор финансирања
01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 465 Остале
дотације и трансфери, 4651 Текуће дотације и трансфери, износ
од 2.000.000,00 динара (словима: два милиона динара и 00/100),
због непланираних средстава за реализацију намене из тачке 2.
овог решења.

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
09 Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице, Програм 2003 Основно образовање, Програмска активност 1006 Модернизација
инфраструктуре основних школа, функционална класификација
910 Предшколско и основно образовање, извор финансирања 01
00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери
осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим
нивоима власти, износ од 4.000.000,00 динара (словима: четири
милиона динара и 00/100), због недовољно планираних средстава
за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за апропријације из става 1. ове тачке увећава се за 2.000.000,00 динара.

Годишњи план и периодично право потрошње – квота за апропријације из става 1. ове тачке увећава се за 4.000.000,00 динара
(словима: четири милиона динара и 00/100).

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за привреду и туризам, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским
класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за предфинансирање пројекта Virtual and Cultural Tourism – ViCTour, а на
основу First Call for Proposals of Interreg IPA CBC Croatia-Serbia
Cooperation Programme 2014-2020.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења намењено је набавци опреме
у установама образовања, а према следећем распореду установа,
намена и средстава:
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Нaзив школе
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Седиште школе

1

ОШ „НОВАК РАДОНИЋ”

2

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

3

ОШ „МИЛЕТА ПРОТИЋ”

4

ОШ „БРАНКО ЋОПИЋ”

5

ОШ „СВЕТИ САВА”

6

ОШ „БРАЋА НОВАКОВ”

Намена

Износ (дин.)

МОЛ

Рачунарска опрема

73.740,51

СОНТА

Рачунарска опрема

80.000,00

ТОВАРИШЕВО

Опрема за видео надзор

176.460,00

МЛАДЕНОВО

Рачунарска опрема

98.730,00

БАЧКА ПАЛАНКА

Опрема за видео надзор

103.826,92

СИЛБАШ

Опрема за видео надзор

290.327,77

7

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „БРАТСТВО”

БЕЧЕЈ

8

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ „ПЕТАР
КОЊОВИЋ”

БЕЧЕЈ

Асистивна технологија за слабовиде ученике

300.280,01

Опрема за видео надзор

140.600,00

Рачунарска опрема

102.000,00

9

ОШ „МИХАИЛ САДОВЕАНУ”

ГРЕБЕНАЦ

10

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

ВРБАС

Опрема за видео надзор

52.890,00

11

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

УЉМА

Пројектори

227.956,80

12

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

СРПСКИ ИТЕБЕЈ

Школски намештај

299.520,00

13
14
Р.бр.

ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ”
ОСНОВНО
МУЗИЧКА
„СЛОБОДАН МАЛБАШКИ”

ЗРЕЊАНИН
ШКОЛА

Нaзив школе

КИКИНДА
Седиште школе

Паметне табле с пројекторима
и рачунарима

158.400,00

Опрема за видео надзор
Намена

118.646,00
Износ (дин.)

15

ОШ „6. ОКТОБАР”

КИКИНДА

Рачунарска опрема

172.599,99

16

ОШ „МОША ПИЈАДЕ”

ДЕБЕЉАЧА

Опрема за видео надзор

179.950,00

17

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

18

ОШ „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ”

19

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА”

20

БОЧАР
НОВИ САД Шангај

Преносиви рачунари и HDMI
каблови
Школски намештај

116.700,00
243.468,00

НОВИ САД

Универзална кухињска машина, сецкалица воћа и поврћа

142.560,00

ОШ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ”

БАЧКИ ГРАЧАЦ

Опрема за видео надзор и рачунарска опрема

167.310,00

21

ОШ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”

ПАНЧЕВО

22

ОШ „АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ”

23

ОШ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

24

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ

СОМБОР

25

ОШ „ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ
НАРОД”

МАЧВАНСКА
МИТРОВИЦА

ДОЛОВО
СТАРЧЕВО

У К У П Н О:

172.800,00

Опрема за видео надзор

79.980,00

Преносна интерактивна табла

78.900,00

Опрема за видео надзор

194.754,00

Рачунари, лаптоп рачунар и видео пројектор

227.600,00
4.000.000,00

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице 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
Број: 401-130/2017-97
Нови Сад, 13. децембар 2017. године

Школске столице

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1392.
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 13. децембра 2017. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА
У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

13. децембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1. Део средстава, планиран Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, у оквиру Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и
Врста буџетске
класификације
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националне мањине – националне заједнице, укупно 4.000.000,00
динара (словима: четири милиона динара и 00/100), према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:
Износ
(у динарима)

Шифра и назив буџетске класификације

Организациона
класификација
Раздео

09 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице

Програм

2003 Основно образовање

Програмска
активност/Пројекат

1006 Модернизација инфраструктуре основних школа

Функционална
класификација

910 Предшколско и основно образовање

Извор финансирања

01 00 приходи из буџета

Економска
класификација

463 Трансфери осталим нивоима власти

4.000.000,00

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

4.000.000,00

УКУПНО

4.000.000,00

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 образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Покрајински секретаријат за финансије.

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.
Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-130/2017-71-1
Нови Сад, 13. децембар 2017. године

3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-928/2017-7
Нови Сад, 13. децембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1394.
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1393.
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, број: 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 13. децембра 2017. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ
СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БРОЈ: 401-130/2017-71
У РЕШЕЊУ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ, БРОЈ: 401-130/2017-71, од 1. новембра 2017. године
(„Сл. лист АПВ”, број: 49/2017), у тачки 1. став 1. речи: „економскa
класификацијa 424 Специјализоване услуге, 4242 Услуге образовања, културе и спорта” замењују се речима: „515 Нематеријална
имовина, 5151 Нематеријална имовина”.

На основу члана 29. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 68/2015) члана 1. став 2. тачка 3.
Анекса Меморандума о сарадњи у области издавања уџбеника на
хрватском језику и писму број: 680-00-88/2016-06 од 23.12.2016.
године и на основу члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр.
37/2014, 54/14-др.одлука и 37/2016), покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ РУКОПИСА УЏБЕНИКА
ПЕРСПЕКТИВЕ, ЛИКОВНА КУЛТУРА
ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
НА ХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ,
НАЦИОНАЛНИ ДОДАТАК
(ОБЈЕДИЊЕНИ ДОДАЦИ)
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд
издавање и употреба уџбеника: ПЕРСПЕКТИВЕ, ликовна култура
од 5. до 8. разреда основне школе, национални додатак (обједињени
додаци) писан на хрватском језику и писму, од школске 2017/2018
II
Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
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Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу
и националне мањине – националне заједнице
Број: 128-61-261/2017-01
Дана: 13. 12. 2017. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály
(Михаљ Њилаш,с.р.)

1395.

13. децембар 2017.
Р Е Ш Е Њ Е
I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ВЕРЕ ПЕТРОВИЋ, дипломиране педагошкиње из Бачке Паланке на дужност директорке
Центра за социјални рад општине Бачка Паланка у Бачкој Паланци.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

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),
доносим

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ
И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Број: 022-889/2017
Нови Сад, 8. децембар 2017. године

Покрајински секретар
Предраг Вулетић,с.р.

OGLASNI DEO
1396.
На основу чл. 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету АП Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ”, бр.
69/2016, 27/17 – испр.,29/17 и 39/17 – ребаланс), члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
АПВ“ бр. 37/2014, 54/2014-др.одлука, 37/2016 и 29/2017) и члана 75.
Закона о сточарству („Службени гласник РС“ бр. 41/2009, 93/2012
и 14/2016), Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ
УНАПРЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА МЕСА У СТОЧАРСТВУ
У АП ВОЈВОДИНИ
У 2017. ГОДИНИ
I ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Предмет Конкурса јесте додела бесповратних средстава за реализацију активности унапређивања квалитета меса у сточарству
у АП Војводини.
Циљ Конкурса јесте подршка унапређивању квалитета меса
у свињарству, применом одгајивачких програма и контрола
квалитета полутки на линији клања, у циљу добијања меснатијих товљеника и стварања предуслова за плаћање товљеника
на тржишту на основу квалитета полутки, односно процента
меса.
II ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
Укупан износ бесповратних средсатава која се додељују по
овом конкурсу јесте 2.200.000,00 динара.
Бесповратна средства по овом конкурсу утврђују се до 100% од
укупних прихватљивих трошкова.
Приликом обрачуна, узима се укупна вредност подстицаја с
порезом на додату вредност (ПДВ).
Средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за :
1. мониторинг постојећег стања у оцени квалитета полутки
на територији АП Војводине;

2. обука оцењивача, оцењивање квалитета полутки у
одабраним кланицама и прикупљање података;
3. анализа меснатости грла и прилагођавање софтвера сету
података с линије клања;
4. сачињавање предлога о начину имплементације система
на целој територији АП Војводине.
III ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са
20.12.2017. године.
IV ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ И
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА КОНКУРС
Право да конкуришу имају образовне и научноистраживачке
установе са седиштем на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине; корисници буџетских средстава које је основала Република Србија или АП Војводина, а који имају искуства
у оцени квалитета трупова на живим животињама, располажу
базом података ради повезивања резултата с линије клања с квалитетом крмача и нерастова на фармама.
Место реализације мора бити на територији јединице локалне
самоуправе из АП Војводине.
Потребна документација:
1. читко попуњен образац пријаве, са обавезним потписом
и печатом подносиоца;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична
карта овлашћеног лица у правном лицу;
3. фотокопије уписа у одговарајући регистар установа;
4. фотокопија потврде о пореском идентификационом
броју;
5. спецификацију потребне опреме: минимално три апарата за мерење дебљине сланине и одређивања процента
меса на полуткама, који имају меморијски капацитет и
користе се као мобилни апарати, чиме се пружа могућност да један апарат опслужи више кланица с брзином
рада апарата од минимално триста товљеника на сат;
6. изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не
користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;
7. изјава подносиоца пријаве да нема неизмирених обавеза према Секретаријату, као и према Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу
раније потписаних уговора.

13. децембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

V ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ, ЗАКЉУЧИВАЊЕ
УГОВОРА И ИСПЛАТА СРЕДСТАВА
• приспеле пријаве разматраће комисија коју образује покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство;
• неблаговремене пријаве неће бити разматране;
• коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
на основу записничког предлога комисије;
• критеријуми, систем бодовања и друга питања значајна за реализацију конкурса регулисана су Правилником
за доделу бесповратних средстава за реализацију активности унапређивања квалитета меса у сточарству у АП
Војводини у 2017. години;
• права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се уговором;
• корисник средстава обавезује се да на крају инвестиције
достави наративни и финансијски извештај о наменском
утрошку средстава, рачуне, извод из банке као доказ о
извршеном плаћању, уговоре и сл.;
• дознака средстава обављаће се у складу с приливом
средстава у буџет АП Војводине.
VI НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, с назнакoм „К
О Н К У Р С за доделу бесповратних средстава за реализацију активности унапређивања квалитета меса у сточарству у АП Војводини у
2017. години”, или лично у Писарници покрајинских органа управе,
у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
VII КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Додатне информације можете добити путем броја телефона
021/487 42 45 од 10 до 14 часова.
VIII ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ
Текст Конкурса, образац пријаве и поменути правилник могу
се преузети са интернет адресе: www.psp.vojvodina.gov.rs.

1397.
На основу чл. 3. Правилника о додели бесповратних средстава за
суфинансирање трошкова организације регионалних међународних
сајамских манифестација у Аутономној покрајини Војводини у 2017.
години („Сл.лист АПВ“ 43/17 и 51/17), Покрајински секретаријат за
привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ
РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ
МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ
У 2017. ГОДИНИ
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Циљ Конкурса је подршка развоју привреде и туризма у АП
Војводини кроз подстицање организације Регионалних међународних сајaмских манифестација (у даљем тексту: Регионални
сајам).
ВИСИНА СРЕДСТАВА
Секретаријат додељује бесповратна средства, у укупном износу од 791.000,00 динара, а намењена су регионалним привредним коморама и удружењима за организацију регионалних
међународних сајамских манифестација у АП Војводини у 2017.
години.
ПРАВО УЧЕШЋА И УСЛОВИ УЧЕШЋА
Право учешћа на Конкурсу имају регионалне привредне коморе и удружења са територије АП Војводине (у даљем тексту:
Подносилац пријаве), који су уписани у одговарајући регистар
Агенције за привредне регистре у даљем тексту: АПР) са активним статусом.
Подносилац пријаве учествује на Конкурсу, под условима
прописаним Правилником о додели бесповратних средстава за
суфинансирање трошкова организације регионалних међународних сајамских манифестација у Аутономној покрајини Војводини
у 2017. години. (у даљем тексту: Правилник), који је објављен на
сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Поступак доношења одлуке, потребна документација и друга
питања од значаја за Конкурс, прописани су Правилником.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Критеријуми за доделу средстава прописани су Правилником .
ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Пријаве на Конкурс се подносе искључиво на конкурсним
обрасцима који се могу преузети на сајту Секретаријата www.
spriv.vojvodina.gov.rs и са прописаном документацијом и достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам,Булевар Михајла Пупина 16,Нови
Сад, са назнакoм на лицу коверте „ЈАВНИ КОНКУРС за РЕГИОНАЛНЕ САЈМОВЕ”, или лично на писарници покрајинских
органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана
од 9 до 14 часова.
Рок за подношење пријаве је 19. децембар 2017. године.
Одлука о додели средстава корисницима објављује се на сајту
Секретаријата.
Додатне информације могу се добити у Секретаријату на број
021/487 4481 или 021/487 4489 као и на сајту Секретаријата www.
spriv.vojvodina.gov.rs.
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МАЛИ ОГЛАСИ
Оглашавају се неважећим
изгубљена документа , и то:
Милиновић Зоран, Темерин, Петра Драпшина бр 79. оглашава неважећом диплому Средње техничке школе „25. мај“ из
Темерина, издата шк. 1993/94. г.
Банко Тинде,Темерин, ул Мала бр 3,
оглашава неважећом диплому издату шк.
1999/2000.г .

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Клинец Норберт, Темерин, ул. Шајкашког
партизанског одреда бр 2, оглашава неважећом ђачку књижицу издату шк. 1987/88. г.
Јанковић Золтан, Темерин, ул. Пролетерска бр 35, оглашава неважећом диплому Средње техничке школе „25. мај“ из
Темерина, издату 1992. г.
Кременовић Екрес Виктор, Темерин, ул.
ЈНА бр 115, оглашава неважећом диплому
о стеченом средњем образовању у Гимназији “ Светозар Марковић” у Новом Саду,
издата 2007.г.

13. децембар 2017.
Холик Бранимир, Темерин, ул. Гусман
Јожефа бр 15, оглашава неважећом диплому Средње техничке школе „25. мај“ из
Темерина, издату шк 1991/92. г.
Колбас Мирослав, Тењмерин, Чаки
Лајоша бр 123, оглашава неважећом диплому Средење школе „Лукијан Мушицки“, смер- женски фризер, издата шк.
2012/13.г.

13. децембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

13. децембар 2017.

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
1381. Правилник о додели бесповратних средстава за реализацију активности унапређивања квалитета меса у
сточарству у АП Војводини у 2017. години

Предмет

Страна
2113

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

2107

ПОСЕБНИ ДЕО

1394. Решење о одобравању рукописа уџбеника Перспективе, ликовна култура од 5. до 8. разреда основне
школе на хрватском језику, национални додатак
(обједињени додаци);

2113

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1382. Решење о именовању председника и чланова одбора
за доделу признања у области спорта за 2017. годину;
1383. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности
помоћника покрајинског секретара за финансије;
1384. Решење о разрешењу дужности председника и члана
Управног одбора Завода за јавно здравље Кикинда;
1385. Решење о именовању председника и члана Управног
одбора Завода за јавно здравље Кикинда;
1386. Решење о разрешењу дужности члана Надзорног одбора Дома за децу и омладину без родитељског старања „Споменик“ у Панчеву;
1387. Решење о именовању чланице Надзорног одбора
Дома за децу и омладину без родитељског старања
„Споменик“ у Панчеву;
1388. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Завода за културу Војводине за
2017. годину;
1389. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-130/2017-95;
1390. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-130/2017-96;
1391. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-130/2017-97;
1392. Решење о преносу средстава текуће буџетске резерве број: 401-928/2017-7;

Редни број

1393. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-130/2017-71-1;

2109
2109
2109
2109
2110
2110
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1395. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад општине Бачка Паланка у Бачкој Паланци;

2114

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
1396. Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију активности унапређивања квалитета меса у
сточарству у АП Војводини у 2017. години

2114

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ

2111

1397. Конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање трошкова организације регионалних
међународних сајамских манифестација у АП Војводини у 2017. години.

2115

2111

МАЛИ ОГЛАСИ – оглашавање докумената неважећим
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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

