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OPШTI DEO
713.

5) размена искустава у области пољопривреде, с посебним
освртом на виноградарство и винарство;
6) сарадња институција и других субјеката у области културе.
Члан 3.

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ
ИЗМЕЂУ
ВОЈВОДСТВА ЛУБУШ (РЕПУБЛИКА ПОЉСКА)
И
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
(РЕПУБЛИКА СРБИЈА)
Војводство Лубуш (Република Пољска)
и
Аутономна покрајина Војводина (Република Србија),
у даљем тексту – Стране,
- Имајући у виду циљеве и принципе Споразума о економској
сарадњи између Владе Републике Пољске и Владе Републике Србије, потписаног у Варшави 1. јуна 2011. године и Споразума о
сарадњи у области културе, образовања и науке између Владе Републике Пољске и Владе Републике Србије, потписаног у Београду 24. октобра 2013. године, потврђујући значај међурегионалне
сарадње, који ће у будућности омогућити свеобухватну размену
примера добре праксе и искустава између региона, као и њихову
промоцију, потписивањем овог споразума, Стране желе да развијају сарадњу, изјављујући притом следеће.
Члан 1.
Стране се обавезују да ће развијати сарадњу, нарочито директним контактима између регионалних управа, јединица локалне
самоуправе и невладиних организација у оба региона, у оквиру
законских прописа својих држава.
Члан 2.
Стране ће сарађивати у следећим областима:
1) промовисање и унапређивање привредне сарадње и расположивих инвестиционих локалитета;
2) размена искустава у коришћењу европских структурних и
инвестиционих фондова, укључујући и Инструмент за претприступну помоћ;
3) размена искустава и сарадња институција које се баве развојним политикама, као што су развојне агенције, технолошки
паркови и посебне економске зоне;
4) сарадња у области туризма, с посебним освртом на област
агротуризма;

Приликом размене искустава, Војводство Лубуш пружаће помоћ када је реч о питањима у вези са европским интеграцијама.
Стране ће сарађивати у међународним пројектима реализованим коришћењем средстава из фондова Европске уније, између
осталог, организовањем посета, семинара и састанака.
Стране ће настојати да ‒ у оквиру својих могућности ‒ поједноставе формалности у вези с припремом и реализацијом сарадње у оквиру овог споразума.
Члан 4.
Овај споразум ступа на снагу даном његовог потписивања.
Споразум се закључује на пет година, уз могућност његовог
продужења. Свака Страна може да раскине Споразум у сваком
тренутку, уз обавезу да о томе обавести другу Страну у писаној
форми, уз отказни рок од три месеца.
Овај споразум може се изменити путем анекса који ће – након
одобрења обе стране – постати саставни део Споразума.
Сви могући спорови настали из тумачења и примене овог споразума, биће решени путем преговора и консултација – споразумом двеју Страна.
Члан 5.
Споразум је сачињен у Зеленој Гори – Војводство Лубуш, Република Пољска, дана 21. јуна 2018. године, у шест примерака ‒ по
два примерка на пољском, српском и енглеском језику ‒ при чему
се све верзије сматрају подједнако важећим.
У случају спора, меродавна је верзија на енглеском језику.
У име Војводства Лубуш

У име Аутономне покрајине
Војводинe

Елżбиета Ана Полак,с.р.

Иван Ђоковић,с.р.

маршал
Војводства Лубуш

потпредседник Покрајинске
владе
и покрајински секретар за
привреду и туризам

714.
На основу чл. 35. и 36. став 2 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014) и
члан 71. став 1. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС”, број :104/2016),
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Покрајинска влада, на седници одржаној 11. јула 2018. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ СТАНОВА
ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ

11. јул 2018.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 360-2/2018
Нови Сад, 11. јул 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Члан 1.
У Одлуци о одређивању станова за службене потребе („Сл.
лист АПВ”, бр. 15/2002, 9/2005 и 4/2006) у члану 2. бришу се тачка 10. и тачка 12.

ПОСЕБНИ ДЕО
715.

Р Е Ш Е Њ Е

На основу члана 32. тачка 9 и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), а у вези са чланом 23. став 1. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/10
и 55/13),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. јула 2018. године,
д о н е л а је

I
Даје се сагласност на Правилник o систематизацији радних
места у Заводу за културу војвођанских Мађара – Vajdasági
Magyar Művelődési Intézet, у Сенти, који је донео директор Заводa
за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési
Intézet, у Сенти, 23. марта 2018. године.

РЕШЕЊЕ

II

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ
КОЈА ЈЕ У ФУНКЦИЈИ
ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
СРЕДЊОШКОЛСКОГ ДОМА
НОВИ САД
I
Д аје с е
с а гл а сно с т Средњошколском дому Нови Сад
за обављање друге делатности која је у функцији основне
делатности и то:
55.10 – хотели и сличан смештај;
56.21 – кетеринг;
56.29 – остале услуге припремања и послуживања хране.

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-537/2018
Нови Сад, 11. јул 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

717.

Испуњеност законом прописаних услова за обављање друге
делатности из претходног става, утврђују надлежни инспекцијски
органи.

На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број: 24/2011) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. јула 2018. године,
д о н е л а је

III

РЕШЕЊЕ

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

I

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-247/2018
Нови Сад, 11. јул 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

716.
На основу члана 18. Одлукe о оснивању Завода за културу
војвођанских Мађара („Службени лист АПВ”, број: 7/08), члана
32. тачка 9 и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. јула 2018. године,
д о н е л а је

Даје се сагласност на Статут Геронтолошког центра „Сомбор“
Сомбор, који је донео Управни одбор Геронтолошког центра
„Сомбор“ Сомбор, на седници одржаној 26. јануара 2018. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-83/2018
Нови Сад, 11. јул 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

11. јул 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

718.
На основу чл. 124. став 2 и 133. став 4 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 у Бачкој Паланци
(„Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 тачке 9, 12. и
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. јула 2018. године,
д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
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Закона о утврђивању надлежности („Службени гласник РС”, број:
99/09 и 67/12 – УС РС),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. јула 2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
РАНКО ЧУЉКОВИЋ, дипломирани економиста из Суботице,
разрешава се вршиоца дужности директора Студентског центра
„Суботица” у Суботици, због истека мандата.
II

I
ДР МИЛАНУ БАЈИЋУ, специјалисти пнеумофтизиологу из
Бачке Паланке, престаје дужност директора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци, због истека мандата.
II
Oво решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-526/2018
Нови Сад, 11. јул 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

721.

127 Број: 022-551/2018
Нови Сад, 11. јул 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

719.
На основу члана 133. 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 у Бачкој Паланци („Службени лист
АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 тачкa 9, 12. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. јула 2018. године,
д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

На основу чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист”, број: 37/14), чл. 53 и 54.
Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/10 и 55/13), а у вези с чланом 36. став 1 тачка 12.
Закона о утврђивању надлежности („Службени гласник РС”, број:
99/09 и 67/12 – УС РС),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. јула 2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
РАНКО ЧУЉКОВИЋ, дипломирани економиста из Суботице,
именује се за директора Студентског центара „Суботица” у Суботици, на период од четири године.
II

I
ДР МИЛАН БАЈИЋ, специјалиста пнеумофтизиолог из Бачке
Паланке, именује се за директора Геронтолошког центра у Бачкој
Паланци, на период од четири године.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Диспозитив овог решења објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-521/2018
Нови Сад, 11. јул 2018. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-562/2018
Нови Сад, 11. јул 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

722.
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

720.
На основу чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист”, број: 37/14), члана 56. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник
РС”, број: 18/10 и 55/13), а у вези с чланом 36. став 1. тачка 12.

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, 99/16
и 113/17), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, бр. 57/17,17/18 и 29/18), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. јула 2018. године,
до н о с и

Страна 1898 - Броj 34

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

11. јул 2018.

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 10 ‒ 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 отварање апропријације у Разделу
06 Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице Програм
2001 Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система,
Програмска активност 1001 Администрација, управљање и
надзор, функционална класификација 980 Образовање некласификовано на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 515 Нематеријална
имовина 5151 Нематеријална имовина, износ од 20.000.000,00
динара (словима: двадесет милиона динара и 00/100), због непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 20.000.000,00 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 који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 10 ‒ 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
културу, јавно информисање и односе с верским заједницама,
Глави 01 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, функционална класификација 820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 424 Специјализоване услуге, 4242 Услуге образовања, културе и спорта, износ
од 9.400.000,00 динара (словима: девет милиона четири стотине хиљада динара и 00/100), због непланираних средстава
за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 9.400.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период који утврђује покрајински орган за послове финансија.

 добрено отварање апропријације за Покрајински секрета2. О
ријат 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 за набавку платформе Office 365 Education односно 2500 лиценци
Microsoft софтвер М 365 Education.
 реализацији овог решења – у оквиру својих надлежности
3. О
– 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
127 Број: 401-94/2018-43
Нови Сад, 11. јул 2018. године

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат 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, за финансирање кровопокривачких радова на обнови главног храма
манастира Вазнесење Христово 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.
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.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

127 Број: 401-94/2018-44
Нови Сад, 11. јул 2018. године

723.
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, 99/16
и 113/17), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18), као и члана 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. јула 2018. године,
до н о с и

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

724.
На основу члана 4. Одлуке о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију Програма
унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години („Службени лист АПВ”, бр. 10/18 и 33/18),
Решења о покретању поступка јавног конкурса, број: 139-4015422/2018-01-01 од 09. јула 2018. године, а у вези с Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводи
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не за 2018. годину („Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 - ребаланс и 29/18 - ребаланс), Покрајински секретаријат за социјалну
политику, демографију и равноправност полова расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ,
ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА,
АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
У 2018. ГОДИНИ
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију
и равноправност полова ‒ у складу с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018.
годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
социјалну политику, демографију и равноправност полова за
2018. годину ‒ за реализацију Програма унапређења социјалне
заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години доделиће укупно 299.900.000,00 динара.
Средства по овом јавном конкурсу додељиваће се по поступку
и критеријумима утврђеним Одлуком о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну
политику, демографију и равноправност полова за реализацију
Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини
Војводини у 2018. години („Службени лист АПВ”, бр. 10/18 и 33/18).
Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним
могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018.
годину.
Корисници средстава додељених по овом јавном конкурсу
дужни су да програме, мере и активности реализују до 31. децембра 2018. године.
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију
и равноправност полова за реализацију Програма унапређења
социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години, по овом јавном конкурсу, доделиће укупно 235.000.000,00
динара за финансирање, односно суфинансирање програма, мера
и активности, за подстицај и развој нових и унапређивање квалитета постојећих услуга социјалне заштите, како би се обезбедило
пружање адекватне и квалитетене услуге смештаја у складу са
специфичним потребама следећих корисника:
-- деце и младих: без родитељског старања или у ризику од
губитка родитељског старања; са сметњама у развоју; у сукобу с родитељима, старатељом и заједницом; жртве злостављања и занемаривања, насиља и експлоатације и жртве
трговине људима;
-- одраслих и старијих чији су благостање, безбедност и продуктиван живот у друштву угрожени ризицима услед старости, инвалидитета, болести, породичних и других животних околности.
ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Средства из члана 2. Одлуке о поступку и критеријумима за
доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију
Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години („Службени лист АПВ”, бр. 10/18 и
33/18), у висини од 235.000.000,00 динара могу се доделити установама социјалне заштите за смештај корисника на територији
Аутономне покрајине Војводине, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, а намењена су за подизање квалитета и стандардизацију услуга које се пружају корисницима на смештају.
На конкурсу не могу учествовати индиректни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, чије је финансирање уређено
актима које доноси или на њих дају сагласност Скупштина Аутономне покрајине Војводине или Покрајинска влада и привредни
субјекти.”
Пријаве подносилаца којима су додељивана средства у претходна два спроведена јавна конкурса поменутог секретаријата,
а који нису у утврђеном року доставили извештај о наменском
утрошку средстава ‒ неће се разматрати.
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Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку, искључиво на обрасцу пријаве који се може преузети на интернет
страници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова www.socijalnapolitika.
vojvodina.gov.rs и у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина број 16, III спрат, канцеларија 26 (број телефона:
021/487-4400).
Пријаве се подносе путем поште на адресу ‒ Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност
полова, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад или
лично на Писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови
Сад, с назнаком ‒ „За конкурс”.
Пријаве које нису поднете на утврђеном обрасцу и које нису
предмет јавног конкурса, као и неблаговремене и недопуштене
пријаве (пријаве од стране субјеката који нису предвиђени конкурсом), неће се разматрати.
Конкурсна документација се не враћа.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС
Пријава на конкурс, са осталом потребном документацијом,
подноси се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, односно у
дневном листу „Дневник” и на интернет страници Покрајинског
секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.
ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА
Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи комисија коју образује покрајински секретар за социјалну политику,
демографију и равноправност полова.
Комисија процењује и вреднује доделом одговарајућег броја
бодова, према следећим критеријумима:
1. Према референцама делатности, односно послова и програма
за област у којој се они реализују (од 0 до 40 бодова):
- усклађеност пројектних садржаја с предметом јавног
конкурса и релевантност за област у којој се реализује
јавни конкурс (до 10 бодова);
- јасно формулисани и повезани циљеви, активности и резултати пројекта и њихова усклађеност с временском динамиком предвиђеном за реализацију (до 10 бодова);
- број директних корисника пројекта и капацитети подносиоца пријаве за управљање пројектом (до 10 бодова);
- потенцијал одрживости и надградње пројекта (до 10 бодова).
2. Према циљевима који се постижу реализацијом пројектних
активности (од 0 до 30 бодова):
- допринос степену унапређивања стања у области социјалне заштите;
- допринос унапређивању квалитета услуга, заштите и
квалитета живота циљне групе.
3. Према економичности буџета, усклађености буџета с планираним активностима и постојању суфинансирања пројекта из
других извора (од 0 до 30 бодова):
- процена економичности буџета и усклађености буџета с
планираним активностима (до 10 бодова);
- висина тражених средстава за реализацију активности
(до 10 бодова);
- степен обезбеђености сопствених средстава или средстава из других извора (до 10 бодова).
Комисија сачињава листу вредновања и рангирања пријава на
јавни конкурс применом критеријума из члана 9. ове одлуке, у
року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за
подношење пријава.
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Листа вредновања и рангирања пријава објављује се на интернет страници Покрајинског секретаријата за социјалну политику,
демографију и равноправност полова и учесници јавног конкурса
имају право приговора, увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана њеног објављивања.
О приговору учесника јавног конкурса одлуку доноси комисија
у року од 15 дана од дана његовог пријема.
Након одлучивања по поднетим приговорима, комисија сачињава предлог коначне листе вредновања и рангирања пријава
на јавни конкурс, која се објављује на интернет страници поменутог секретаријата и доставља покрајинском секретару ради одлучивања о додели и висини средстава.
О додели средстава и висини средстава, решењем које је
коначно, одлучује покрајински секретар за социјалну политику,
демографију и равноправност полова, у року од 30 дана од дана
објављивања предлога предлога коначне листе вредновања и рангирања пријава на јавни конкурс.

11. јул 2018.

Секретаријат и корисник средстава, закључују уговор којим
се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних
страна, а нарочито: предмет финансирања - пројекат, рок за реализацију уговора, износ средстава, обавезе у случају ненаменског
трошења средстава обезбеђених за реализацију пројекта, односно неизвршења уговорних обавеза и друго.
Решење о додели средстава објављује се на интернет страници
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију
и равноправност полова www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs
Додатне информације на број телефона 021/487-4400; имејл ‒
andreja.stajsic@vojvodina.gov.rs
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
број: 139-401-5422/2018-01-02
дана: 11. јули 2018. године

Покрајински секретар
Предраг Вулетић,с.р.

11. јул 2018.
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САДРЖАЈ
Редни број

713.

Предмет

Страна

Редни број

ОПШТИ ДЕО

717.

ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

718.

Споразум између Владе Архангељске области (Руска Федерација) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) о трговинско-економској,
научно-технолошкој, социјалној и хуманитарној
сарадњи;

719.
720.
721.
1895

722.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
714.

Одлука о измени Одлуке о одређивању станова за
службене потребе;

1895

723.

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
715.
716.

Решење о давању сагласности за обављање друге
делатности која је у функцији основне делатности
Средњошколског дома Нови Сад;
Решење о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних места у Заводу за културу војвођанских
Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, у
Сенти;

Предмет

Страна

Решење о давању сагласности на Статут Геронтолошког центра «Сомбор», Сомбор;
Решење о престанку дужности директора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци;
Решење о именовању директора Геронтолошког
центра у Бачкој Паланци;
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Студентског центра «Суботица» у Суботици;
Решење о именовању директора Студентског центра «Суботица» у Суботици;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање,
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-94/2018-43;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама,
број: 401-94/2018-44;

1896
1897
1897
1897
1897

1897

1898

ОГЛАСНИ ДЕО

1896

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
724.

1896

Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2018. години.
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