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На основу чл. 16 став 2., члана 24. став 2. и члана 33. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ”, бр. 37/14 и 54/14 ‒ др.одлука, 37/16 и 29/17) и члана 38. став 
4. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/2009 и 
99/2011 – др. закони) и Уредбе о средствима за подстицање про-
грама или недостајућег дела средстава за финансирање програма 
од јавног интереса која реализују удружења („Сл.гласник РС“, бр. 
16/2018)покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство доноси

ПРАВИЛНИК
О  ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ  ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ 
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2018. ГОДИНИ

НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
ЧИЈА ЈЕ ДЕЛАТНОСТ

У ВЕЗИ СА ПОЉОПРИВРЕДНОМ
ПРОИЗВОДЊОМ

Опште одредбе

Члан 1.
 
Правилником о додели бесповратних средстава за реализацију 

програмских активности удружења грађана у 2018. години на 
територији АП Војводине чија је делатност у вези са пољоприв-
редном производњом (у даљем тексту: Правилник) прописује се 
намена средстава, поступак доделе средстава, критеријуми за 
доделу средстава и друга питања значајна за реализацију Финан-
сијског плана Покрајинског секретаријата за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство АП Војводине за 2018. годину (у даљем 
тексту: Покрајински секретаријат), позиција 90, економска класи-
фикација 481 – дотације невладиним организацијама. 

Висина, начин доделе и намена бесповратних средстава

Члан 2.

Укупан износ средстава – који се додељује по Правилнику и 
Конкурсу јесте 5.000.000,00 динара.

Средства се додељују на основу Конкурса који се објављује у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, дневном 
листу „Дневник“, званичном сајту Покрајинског секретаријата и 
на порталу е-Управе (у даљем тексту: Конкурс).

Конкурс из претходног става отворен је до утрошка средстава, 
а закључно са 31.08.2018. године.

Средства из става 1. овог члана додељују се бесповратно.

Средства која се додељују намењена су за реализацију про-
грамских активности удружења грађана и побољшање услова 
рада удружења грађана и то за плаћање:

1. Трошкова закупа простора удружења.
2. Трошкова комуникација ( коришћења телефона и интернета).
3. Трошкова канцелариског материјала.
4. Путних трошкова.
5. Трошкова ангажовања лица у предложеним активностима .
6. Трошкова ангажовања преводилаца.
7. Трошкова закупа сале.
8. Трошкова набавке опреме за удружење.
9. Трошкова израде софтвера и веб сајта удружења.

10. Трошкова издавања , штампања и дистрибуције часописа.
11. Трошкова штампања рекламног материјала.
12. Трошкова одржавања ТВ емисија.
13. Трошкова учешћа на сајмовима.

Средства овог конкурса не могу се користити за финансирање 
трошкова организовања и одржавања локално традиционалних 
манифестација као и изложби стоке.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање сред-
става, неће се признавати активности реализованe пре 1. јануара 
2018. године као ни:

• трошкови за куповину половне опреме и материјала;
• трошкови плате и накнаде члановима удружења подно-

сиоца пријаве;
• трошкови организовања игара на срећу;
• плаћања путем компензације и цесије неће бити призна-

та, као ни промет између повезаних лица;

Корисници средстава

Члан 3.

Право на коришћење средстава имају удружења грађана чије 
је седиште на територији јединице локалне самоуправе из АП 
Војводине и чија је делатност у вези с пољопривредном произ-
водњом, а која су уписана у одговарајући регистар Агенције за 
привредне регистре пре 01.01.2018. године. 

Документација која се подноси на конкурс

Члан 4.

1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом и пе-
чатом подносиоца пријаве;

2. читко попуњен образац – „Листа чланова удружења” са оба-
везним потписом и печатом подносиоца пријаве;
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3. фотокопија личне карте одговорног лица;

4. детаљан план активности удружења за 2018. годину са вре-
менским оквиром ;

5. детаљан буџет плана активности удружења за 2018. годину;

6. изјаву подносиоца пријаве у ком Регистру и под којим бројем 
је Удружење регистровано, да би Покрајински секретаријат по 
службеној дужности могао да прибави решење о упису у регистар

7. фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;

8. потврда банке о жиро рачуну удружења и фотокопија карто-
на депонованих потписа (за рачун банке); 

9. уверење Пореске управе о томе да је подносилац пријаве 
измирио пореске и друге јавне дажбине закључно са 31.12.2017. 
године;

10. фотокопија Статута удружења грађана коју је оверила 
Агенција за привредне регистре.

11. изјава подносиоца пријаве да по истом основу није остварио 
подстицај од другог даваоца средстава, односно  да иста намена 
средстава није предмет другог поступка коришћења подстицаја.

12. изјава подносиоца пријаве о непостојању сукоба интереса и 
интерни акт о антикорупцијској политици 

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца 
пријаве затражи додатну документацију. 

Подносилац пријаве на образцу изјаве треба да се изјасни о 
томе да ли ће документацију под тачкама 6,7, 9 и 10 прибавити 
сам или је сагласан стим да је прибави Секретаријат, по службе-
ној дужности.

Поступање с пријавама

Члан 5.

Подносилац пријаве има право да поднесе само једну пријаву 
на Конкурс.

Подносиоци непотпуних пријава биће позвани да допуне доку-
ментацију у року од пет (5) 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 и биће исплаћене ако у 
моменту комплетирања пријаве буде расположивих средстава.

Комисија неће узимати у разматрање пријаве:

• којe су  поднетe пре објаве Конкурса; 
• којe су поднетe након истека рока који је прописан Кон-

курсом;
• које су поднела лица која немају право да учествују на 

Конкурсу;

• сваку наредну пријаву истог подносиоца у текућој кален-
дарској години;

• послате факсом или електронском поштом;
• које су поднете од стране удружења која су користила под-

стицајна средства овог секретаријата или Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, а нису оп-
равдала наменско и законито коришћење тих средстава.

Одлучивање о додели средстава

Члан 6.

Поднете пријаве разматра Комисија, коју je именовао покрајин-
ски секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у 
даљем тексту: Покрајински секретар).

По потреби, чланови Комисије могу бити и еминентни 
стручњаци из области за коју је расписан Конкурс.

Комисија задржава право да од подносиоца пријаве затражи 
додатне информације у вези с поднетом документацијом, које су 
неопходне за одлучивање

Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријавље-
них програма у року који не може бити дужи од 60 дана од дана 
истека рока за подношење пријава.

Листа вредновања и рангирања објављује се на званичној ин-
тернет страници Покрајинског секретаријата и на порталу е-Уп-
раве.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и и 
приложену документацију у року од три (3) радна дана од дана 
објављивања листе.

Учесници конкурса имају право приговора на листу вредно-
вања и рангирања у року од 8 дана од дана њеног објављивања. 

О приговору решењем одлучује Покрајински секретар у року 
од 15 дана од дана пријема приговора. 

Одлуку о опредељивању средстава Покрајински секретар доно-
си у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора. 

Одлука се објављује на званичној  инетрнет страници По-
крајинског секретаријата и на порталу е-Управе. 

Одлуком о додели средстава, утврдиће се појединачни изно-
си средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена средства, а 
подносиоцима пријаве којима нису одобрена средства навешће се 
разлози одбијања/одбацивања. 

Критеријуми за доделу средстава

Члан 7.

Критеријуми и бодови за доделу средстава за програмске ак-
тивности удружења грађана у 2018. години на територији АП 
Војводине чија је делатност у вези с пољопривредном произ-
водњом дати су у табели.

1. степен развијености општина:
- развијеност изнад републичког просека
- развијеност од 80–100% републичког просека
- развијеност од 60–80% републичког просека
- развијеност испод 60% републичког просека
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2. да је  удружење активно:   од 2016. и 2017. године 
                                                   од 2015. године
                                                   од 2014. године и раније

5
10
20



15. август 2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 40 - Страна 2009

3. број чланова удружења:       од 11 до 20 чланова
                                                     од 21 до 30 чланова
                                                     од 31 до 50 чланова
                                                     преко  51  члана
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4. да удружење поседује услове за своје активности – простор  (доставити фотокопију извода из ка-
тастра, или фотокопију уговора о закупу или другу врсту фотокопије уговора којим је дефинисано ко-
ришћење простора  у корист удружења ). 

10

5. да је активност удружења од међународног значаја (доставити фотокопију уговора о сарадњи, фото-
копију споразума или други документ којим се доказује међународна активност удружења ). 10

6. да удружење има осмишљен квалитетан програм активности који има препознатљив позитиван 
ефекат за пољопривреду и рурални развој 15

7. да ли је покрајински секретаријат са удружењем у претходне две године раскинуо уговор због нена-
менског трошења буџетских средстава 

Да 0
Не 10

укупно бодова ( од 0 до 100 )

Пријаве које имају мање од 30 бодова – сходно предвиђеним 
Критеријумима за доделу средстава за финансирање активности 
удружења грађана у 2018. години – неће бити подржане. 

Уговор о додели средстава

Члан 8.

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности 
уговорних страна, а нарочито: утврђен предмет програма, рок у 
коме се програм реализује, конкретне обавезе уговорних страна, 
износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, ин-
струменти обезбеђења за случај ненамнеског трошења средстава 
обезбеђених за реализацију програма, однсоно за случај неизвр-
шења уговоне обавезе-предмета програма и повраћај неутроше-
них средстава. 

Време закључења уговора јесте најкасније 15 дана од дана до-
ношења одлуке о додели средстава.

Праћење извршавања Уговора

Члан 9. 

Реализацију уговора Покрајински секретаријат прати у скла-
ду са Уредбом о средствима за подстицање програма или недос-
тајућег дела средстава за финансирање програма од јавног инте-
реса која реализују удружења („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018).

Праћење реализације подразумева обавезу удружења да оба-
вештава Покрајински секретаријат о реализацији програма у 
складу са роковима одређеним уговором, прегледање извештаја 
од стране надлежног органа, обавезу удружења да омогући пред-
ставницима Покрајинског секретаријата да изврше увид у ре-
левантну документацију насталу у току реализације програма, 
мониторинг посете представника Покрајинског секретаријата, 
достављање периодичних и завршних наративних и финан-
сијских извештаја у роковима предвиђеним уговором, и др.

У циљу праћења реализације програма Покрајински секрета-
ријат може организовати мониторинг посете, које подразумевају 
посету удружењу, одржавање састанака овлашћених представни-

ка Покрајинског секретаријата са овлашћеним представницима 
удружења, присуство одређеним одгађајим аи манифестацијама  
или другим програмским активностима које удружење спорово-
ди у склопу реализације програма.

Мониторин посета може бити најављена и ненајављена. 

За програме чије трајање је дуже од шест месеци и чија је вред-
ност одобрених средстава већа од 500.000,00 динара, као и про-
граме који трају дуже од годину дана, Покрајински секретаријат 
организује најмање једну момниторинг посету у току трајања 
програма, односно најмање једном годишње, о чему се сачињава 
извештај у року од 10 дана од дана спроведене посете.

Поред извештаја Покрајински секретаријат може издати и пре-
опруке за отклањање недостатака  и рокове за њихову реализа-
цију и упутиити их кориснику средстава.

Ако се приликом праћења реализације програма утврди нена-
менско трошење средстава Покрајински секретаријат раскинуће 
уговор са удружењем, уз захтев за повраћај пренетих средстава 
са законском затезном каматом од дана преноса средстава до дана 
раскида уговора. 

Покрајински секретаријат израђује извештај о реализова-
ној финансијској подршци програмима удружења из буџетских 
средстава у претходној календарској години, који се објављује на 
званичној интернет страници Покрајинског секретаријата и на 
порталу е-Управа. 

Завршне одредбе

Члан 10.

Правилник ступа на снагу даном објављивања у Службеном 
листу АПВ. 

У Новом Саду,
14.08.2018. године

Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић,с.р.
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851.

На основу члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 3. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. авгус-
та 2018. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Галерије 
ликовне уметности - поклон збиркe Рајка Мамузића за 2018. го-
дину, које је усвојио Управни одбор Галерије ликовне уметности 
- поклон збиркe Рајка Мамузића, на 14. седници одржаној 17. јула 
2018. године. 

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-31/2018
Нови Сад, 15. август 2018. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Ђорђе Милићевић,с.р.

852.

На основу члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 3. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. авгус-
та 2018. године,          донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Галерије ликовне уметности – поклон збирка Рајка Мамузића 
за 2018. годину, које је усвојио Управни одбор Галерије ликовне 
уметности – поклон збирке Рајка Мамузића, на 14. седници одр-
жаној 17. јула 2018. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-11/2018
Нови Сад, 15. август 2018. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Ђорђе Милићевић,с.р.

853.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 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 По-
крајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010),  Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 15. августа 2018. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програмa рада Српс-
ког народног позоришта за 2018. годину, којe је усвојио Управни 
одбор Српског народног позоришта, на 25. седници одржаној 17. 
јула 2018. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-49/2018
Нови Сад, 15. август 2018. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Ђорђе Милићевић,с.р.

854.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 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 По-
крајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010),  Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 15. августа 2018. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Српског народног позоришта за 2018. годину, које је усвојио Уп-
равни одбор Српског народног позоришта, на 25. седници одржа-
ној 17. јула 2018. године. 

ПОСЕБНИ ДЕО
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II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-18/2018
Нови Сад, 15. август 2018. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Ђорђе Милићевић,с.р.

855.

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ“, број: 37/14) а у вези са чланом  10. став 2. тачка 5. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“ 
(„Службени лист АПВ“, број: 53/16), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 15. августа 2018.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Одлуку o расподели добити за 2017. годи-
ну ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин,  број: 2177/XXXIII-5, коју 
је донeo Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, на 
33. седници одржаној 14. јуна 2018. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-42/2018
Нови Сад, 15. август 2018. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Ђорђе Милићевић,с.р.

856.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), члана 32. тачка 12. 
и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  Покрајинска влада, 
на седници одржаној 15. августа 2018. године, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Светлана Кисин Миловић, професорка филозофије, разрешава 
се дужности члана Управног одбора Позоришног музеја Војводи-
не у Новом Саду, на лични захтев.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-239/2018
Нови Сад, 15. август 2018. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Ђорђе Милићевић,с.р.

857.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), члана 32. тачка 12. 
и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 15. августа 2018. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Саша Радоњић, професор југословенских књижевности и срп-
скохрватског језика, из Новог Сада, именује се члана Управног 
одбора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду, представник 
оснивача, до истека мандата Управног одбора.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-240/2018
Нови Сад, 15. август 2018. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Ђорђе Милићевић,с.р.

858.

На основу члана 21. став 1. Закона о јавним службама („Служ-
бени 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 Од-
луке о преузимању права и обавеза оснивача над установом со-
цијалне заштите за смештај корисника Дом за душевно оболела 
лица  „Чуруг” у Чуругу („Службени лист АПВ”, број: 7/02) и чл. 
32. став 1. тачка 12. и 36. став. 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) а у вези 
с чланом 132. став 3. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 
15. августа 2018. године,  д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Дома за душевно 
оболела лица  „Чуруг” у Чуругу, због истека мандата:

- председница:
 Ивана Рајков, дипломирани економиста из Чуруга, пред-

ставница оснивача;

- чланице:
1. Драгана Маркановић, студент из Чуруга, представница 

оснивача;
2. Андреја Станић, из Чуруга, представница удружења;
3. Велимир Благојевић, социјални радник из Жабља, пред-

ставник корисника;
4. Снежана Тошић, куварица из Чуруга, представница  за-

послених.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-693/2018
Нови Сад, 15. август 2018. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Ђорђе Милићевић,с.р.
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859.

На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне зашти-
те за смештај корисника Дом за душевно оболела лица „Чуруг” 
у Чуругу  („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), По-
крајинска влада, на седници одржаној 15. августа 2018. године,  
д о н е л а    ј е

Р Е Ш Е Њ Е 

I

У Управни одбор Дома за душевно оболела лица „Чуруг” у 
Чуругу, именују се:

- за председника:
 Миломир Милановић, дипломирани економиста из 

Чуруга, представник оснивача;

- за чланове:
1. Александар Косовац, дипломирани економиста из 

Жабља, представник оснивача;
2. Слободанка Зец, грађевински техничар из Чуруга, пред-

ставница запослених;
3. Мирослав Буњевачки, дипломирани правник из Новог 

Сада, представник корисника;
4. Велемирка Аћимов, административна радница из Ђурђе-

ва, представница удружења.

Председник и чланови Управног одбора Дома за душевно обо-
лела лица  „Чуруг” у Чуругу, именују се на четири године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-694/2018
Нови Сад, 15. август 2018. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Ђорђе Милићевић,с.р.

860.

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Служ-
бени 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 Од-
луке о преузимању права и обавеза оснивача над установом со-
цијалне заштите за смештај корисника Дом за душевно оболела 
лица „Чуруг” у Чуругу („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. 
став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
а у вези члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити („Службе-
ни гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 15. августа 2018. године, д о н е л а    ј е

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Дома за душев-
но оболела лица „Чуруг” у Чуругу,  због истека мандата:

- председник:
 Божидар Мијатов из Чуруга, представник оснивача; 

- чланице:
1. Маја Ћесаров из Чуруга, представница оснивача;
2. Љиљана Шатара из Жабља, представница запослених.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-695/2018
Нови Сад, 15. август 2018. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Ђорђе Милићевић,с.р.

861.

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 душевно оболела лица „Чуруг” у Чуругу 
(„Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 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 15. августа 2018. године,  д о н е л а    ј е

Р Е Ш Е Њ Е 

I

У Надзорни одбор Дома за душевно оболела лица „Чуруг” у 
Чуругу, именују се:

- за председника:
 Југослав Николић, машински техничар из Госпођинаца, 

представник оснивача;

- за чланице:
1. Драгана Мирков, менаџер из Жабља, представница ос-

нивача;
2. Душица Лукић, медицински техничар из Чуруга, пред-

ставница запослених.

Председник и чланице Надзорног одбора Дома за душевно обо-
лела лица „Чуруг” у Чуругу, именују се на четири године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-696/2018
Нови Сад, 15. август 2018. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Ђорђе Милићевић,с.р.

862.

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 („Служ-
бени лист АПВ”, број 57/17, 17/18 и 29/18) и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада , на седници одржаној 
15. августа 2018. године,  д о  н  о  с  и 
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Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

 ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
127 БРОЈ: 401-94/2018-29

1. У РЕШЕЊУ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТ-
СКЕ РЕЗЕРВЕ, 127 БРОЈ: 401-94/2018-29 од 9. маја 2018. године 
(„Службени лист АПВ“,број: 23/18), тачка 1. мења се и гласи:

„Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком 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 финан-
сирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
07 Покрајински секретаријат 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, функ-
ционална класификација 820 Услуге културе, извор финансирања 
01 00 Приходи из буџета, износ од 8.743.324,00 динара ( словима: 
осам милиона седам стотина четрдесет три хиљаде три стотине 
двадесет четири динара и 00/100) и то:

- износ од 20.000,00 динара (словима: двадесет хиља-
да динара и 00/100) на економској класификацији  422 
Трошкови путовања, односно 4221 Трошкови службених 
путовања у земљи;

- износ од 8.673.324,00 динара (словима: осам милиона 
шест стотина седамдесет три хиљаде три стотине два-
десет четири динара и 00/100) на економској класифика-
цији 424 Специјализоване услуге, односно 4242 Услуге 
образовања, културе и спорта;

- износ од 50.000,00 динара (словима: педесет хиљада ди-
нара и 00/100) на економској класификацији 426 Мате-
ријал, односно 4264 Материјали за саобраћај; 

 а због недовољно планираних средстава на апроприја-
цији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 8.743.324,00 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.”

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, ста-
раће се Покрајински секретаријат за финансије и Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

3. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-29-1
Нови Сад, 15. август 2018. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Ђорђе Милићевић,с.р.

863.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима („Служ-
бени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», 
бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) и на основу Решења по-
крајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне 
мањине – националне заједнице број 128-031-241/2016 од 19.07.2016. 
године,  заменик покрајинског секретара за образовање, прописе, 
управу и националне мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући Креативни центар, Београд, из-
давање и употреба превода уџбеничког комплета Свет око нас 1. за 
први  разред основне школе (уџбеник и радна свеска), на мађарском 
језику, аутора Симеона Марковића, Славице Марковић и Весне Ри-
кало за наставни предмет Свет око нас, за први разред основне шко-
ле, писан на мађарском језику и писму, од школске 2018/2019. године.

II

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине‘‘.

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

Број:  128-61-439/2018-01
Дана:  10. 08. 2018. године

П.О. Покрајинског секретара
Милан Ковачевић,с.р.
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864.

На основу члана 11. и  22. став 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Службени лист 
АПВ”, број 57/17, 17/18-ребаланс и 29/18-ребаланс),  члана 38. став 
4. и став 5. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 
51/2009 и 99/2011 – др. закони) и  Уредбе о средствима за подсти-
цање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл.глас-
ник РС“, бр. 16/2018), Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и  шумарство, расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
У 2018. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ,

ЧИЈА ЈЕ ДЕЛАТНОСТ У ВЕЗИ
С ПОЉОПРИВРЕДНОМ ПРОИЗВОДЊОМ

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

Циљ конкурса јесте подршка раду удружења грађана чија 
је активност усмерена на подстицање развоја и унапређивање 
пољопривредне производње на територији АП Војводине.

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за реа-
лизацију    програмских активности удружења грађана и побољ-
шање услова рада удружења грађана.

Средства овог конкурса не могу се користити за финансирање 
трошкова организовања и одржавања локално традиционалних 
манифестација, као и изложби стоке.

Конкурс се објављује у „Службеном листу АПВ“, у дневном 
листу „Дневник“, на званичном сајту Покрајинског секретаријата 
и порталу е-Управе.

2. ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ  СРЕДСТАВА

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом 
конкурсу је  5.000.000,00 динара.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу на-
мењена су за плаћање:

1. Трошкова закупа простора удружења.
2. Трошкова комуникација ( коришћења телефона и интер-

нета).
3. Трошкова канцелариског материјала.
4. Путних трошкова.
5. Трошкова ангажовања лица у предложеним активности-

ма.
6. Трошкова ангажовања преводилаца.
7. Трошкова закупа сале.
8. Трошкова набавке опреме за удружење.
9. Трошкова израде софтвера и веб сајта удружења.

10. Трошкова издавања , штампања и дистрибуције часопи-
са.

11. Трошкова штампања рекламног материјала.
12. Трошкова одржавања ТВ емисија.
13. Трошкова учешћа на сајмовима.

3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Право на коришћење средстава имају удружења грађана чије 
је седиште на територији јединице локалне самоуправе из АП 
Војводине и чија је делатност у вези с пољопривредном произ-
водњом, а која су уписана у одговарајући регистар Агенције за 
привредне регистре пре 01.01.2018. године. 

4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА  УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом и пе-
чатом подносиоца пријаве;

2. читко попуњен образац – „Листа чланова удружења” са оба-
везним потписом и печатом подносиоца пријаве;

3. фотокопија личне карте одговорног лица;

4. детаљан план активности удружења за 2018. годину са вре-
менским оквиром ;

5. детаљан буџет плана активности удружења за 2018. годину;

6. изјаву подносиоца пријаве у ком Регистру и под којим бројем 
је Удружење регистровано, да би Покрајински секретаријат по 
службеној дужности могао да прибави решење о упису у регистар

7. фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;

8. потврда банке о жиро рачуну удружења и фотокопија карто-
на депонованих потписа (за рачун банке); 

9. уверење Пореске управе о томе да је подносилац пријаве 
измирио пореске и друге јавне дажбине закључно са 31.12.2017. 
године;

10. фотокопија Статута удружења грађана коју је оверила 
Агенција за привредне регистре.

11. изјава подносиоца пријаве да по истом основу није остварио 
подстицај од другог даваоца средстава, односно  да иста намена 
средстава није предмет другог поступка коришћења подстицаја.

12. изјава подносиоца пријаве о непостојању сукоба интереса и 
интерни акт о антикорупцијској политици 

Подносилац пријаве на образцу изјаве треба да се изјасни о 
томе да ли ће документацију под тачкама 6,7, 9 и 10 прибавити 
сам или је сагласан стим да је прибави Секретаријат, по службе-
ној дужности.

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 
31.08.2018. године.

OGLASNI DEO
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6. ОБИМ АКТИВНОСТИ И ПОСТУПАЊА ПОКРАЈИНСКОГ 
СЕКРЕТАРИЈАТА 

Комисију за израду конкурса и правилника и поступање по кон-
курсима Решењем образује покрајински секретар за пољопривре-
ду, водопривреду и шумарство.

Број лица потребних за спровођење програма је 5.

Комисија је дужна да изради текст конкурса, правилника, при-
ма и обрађује пристигле пријаве.

Након обрађивања пријава Комисија сачињава записник са 
предлогом одлуке, одлуку,  сачињава предлоге уговора и из-
вештаје пред закључење уговора, и израђује друге акте које доно-
си покрајински секретар у вези са Конкурсом. 

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Уредбом 
о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма од јавног интереса која 
реализују удружења („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018), а на осно-
ву које  је донет  Правилник о додели бесповратних средстава 
средстава за реализацију активности удружења грађана у 2018. 
години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези са 
пољопривредном производњом, који је објављен у „Службеном 
листу АПВ“, на званичном сајту Покрајинског секретаријата и  
порталу е-Управе.

8. ВРЕМЕ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

- Време закључења уговора јесте 15 дана од дана доношења од-
луке о додели средстава.

9. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

- средства за подршку удружењима грађана чија је делатност 
повезана с пољопривредном производњом, по овом конкурсу, до-
дељују се бесповратно;

- средства опредељена за ову намену могу бити додељена за 
програмске активности предвиђене за 2018.годину; 

- подносилац може поднети само једну пријаву;

- средства намењена за трошкове горива настале коршћењем 
сопственог возила или возила удружења грађана ограничавају се 
до 10.000 динара (правдање средстава је приложен  путни налог 
и рачун за купљено гориво) такође, трошкови дневница настали 
током путовања неће се признавати. 

- бесповратна средства исплаћиваће се у складу с приливом 
средстава у буџет АП Војводине;

- рок за реализацију  активности јесте 31.12.2018. године;

- корисник средстава је дужан да правда утрошак средства 
достављањем финансијског извештаја ( оргинал фактура, оверен 
извода банке да су фактуре плаћене, оверен извода банке да је 
дигнута готовина непосредно пред плаћање рачуна, фискалних 
рачуна, оверених уговора  и других конкретне доказе о наменс-
ком трошењу новца)  и  наративног извештаја ;

- пријаве удружења која су користила подстицајна средства 
овог секретаријата или Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, а нису оправдала наменско и законито ко-
ришћење тих средстава – неће се разматрати. 

- плаћања путем компензације и цесије неће бити призната;

- неблаговременe пријаве неће се разматрати;

- конкурсна документација се не враћа.

10. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА И РОКОВИ

Пријаве с траженом документацијом доставити ПОШТОМ НА 
АДРЕСУ:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

с назнаком „ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ 
СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА 
ГРАЂАНА У 2018. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИ-
НЕ, ЧИЈА ЈЕ ДЕЛАТНОСТ У ВЕЗИ СА ПОЉОПРИВРЕДНОМ 
ПРОИЗВОДЊОМ” или можете доставити лично на писарници 
покрајинских органа Управе у згради Покрајинске владе АП 
Војводине, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

11. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације можете добити путем телефона: 021/487-
44-19 и 021/487- 46-01 од 10 до 14 часова.

12. ИНФОРМАЦИЈЕ О МОГУЋНОСТИ ПРЕУЗИМАЊА 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  У ЕЛЕКТРОНСКОЈ   ФОРМИ

Текст конкурса, образац пријаве, образац листе чланова удру-
жења, образац изјаве и Правилник  се могу се преузети са (www.
psp.vojvodina.gov.rs).

865. 

На основу члана 16. и члана 35а. Покрајинске скупштинске од-
луке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/2014, 
54/14-др.одлуке, 37/16 и 29/17), члана 5. Правилника о критерију-
мима за доделу финансијских средстава за финансирање проје-
ката у области равноправности полова са циљем унапређења 
положаја жена и равноправности полова у АП Војводини број 
139-401-5739/2018-03-01 од 08.08.2018. године и члана 11.  По-
крајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2018. годину („Службени лист АП Војводине“ број 
број 57/17, 17/18-ребаланс и 29/2018-ребаланс), Покрајински се-
кретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова,  р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА/УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА
СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА

И РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА
У АП ВОЈВОДИНИ 

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова додељује бесповратна средства у износу од 
5.400.000,00 динара. Средства су обезбеђена Финансијским планом 
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова за 2018. годину у оквиру Програма 1001 
– Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, 
програмска активност 1014 – Афирмација родне равноправности, 
економска класификациа 4819 – дотације осталим непрофитним 
институцијама, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, 
удружењима грађана/удружењима жена, ради реализације проје-
ката из области равноправности полова намењених унапређењу 
положаја жена и равноправности полова у АП Војводини. 

ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА: 

- Организовање обука, едукација, скупова и других актив-
ности са циљем унапређења области равноправности по-
лова;
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- Подршка пројектима којима се подстиче економско ос-
наживање и едукација жена;

- Подршка пројектима који се баве превенцијом и суз-
бијањем насиља над  женама;

- Подршка пројектима и активностима којима се уна-
пређује сарадња цивилног и јавног сектора у области 
равноправности полова;

- Подршка пројектима и активностима којима се јачају ка-
пацитети удружења грађана/ удружења жена, нарочито 
удружења чији су програми усмерени на рањиве групе 
жена; 

- Подршка пројектима којима се афирмише женско ства-
ралаштво;

- Подршка пројектима којима се промовише родна рав-
ноправност, нарочито јавним акцијама и кампањама за 
подизање свести о теми родне равноправности, као и 
елиминисању предрасуда и стереотипа о улози жена и 
мушкараца у породици и друштву.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана/уд-
ружења жена са територије АП Војводине којa својим 
програмима афирмишу и подстичу циљеве Конкурса.

2. Подносилац може аплицирати само са једним пројек-
том, а висина тражених средстава не може бити већа од 
400.000,00 динара.

3. Удружења грађана/удружења женa са територије АП 
Војводине која нису испунила раније уговорену обавезу, 
а уговорена обавеза је истекла, према Покрајинском се-
кретаријату за социјалну политику, демографију и рав-
ноправност полова, изузети су од права на доделу сред-
става.

4. Подносилац пријаве доставља следећу документацију:
- Фотокопију ОП обрасца (оверени потписи лица 

овлашћених за заступање)
- Фотокопију извода из Статута удружења у коме је ут-

врђено да се циљеви удружења остварују у области у 
којој се програм реализује

- попуњен конкурсни образац уз опис пројекта 
5. Пријава на Конкурс подноси се на конкурсном обрасцу 

који се може преузети са сајта  www.socijalnapolitika.
vojvodina.gov.rs   

6. Пријава на Конкурс са припадајућом документацијом, 
доставља се у затвореној коверти поштом на наведену 
адресу или лично преко писарнице покрајинских органа,  
са назнаком: “КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТ-
НИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА/УДРУ-
ЖЕЊИМА ЖЕНА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У 
ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА СА ЦИЉЕМ 
УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РАВНОПРАВ-
НОСТИ ПОЛОВА У АП ВОЈВОДИНИ“.

7. Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непот-
пуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које 
нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве 
које нису предмет Конкурса.

8. Конкурс ће бити објављен у „Службеном листу Ауто-
номне покрајине Војводине”, односно у дневном листу 
„Дневник” и на интернет страници Покрајинског секре-
таријата за социјалну политику, демографију и равноп-
равност полова.

9. Комисија процењује и вреднује пристигле пријаве према 
следећим критеријумима:

1. Према референцама делатности, односно послова и програма 
за област у којој се они реализују (укупно највише до 30 бодова):

- јасно формулисани и повезани циљеви, активности и ре-
зултати пројекта и њихова усклађеност с временском ди-
намиком предвиђеном за реализацију (до 10 бодова);

- број директних корисника пројекта и капацитети подно-
сиоца пријаве за управљање пројектом (до 10 бодова);

- могућност развијања програма и његова одрживост (до 
10 бодова).

2. Према циљевима који се постижу реализацијом пројектних 
активности, допринос степену унапређивања стања у области у 
којој се активности спроводе (укупно највише до 40 бодова):

- допринос степену унапређивања положаја жена и рав-
ноправности полова  у областима које су предвиђене На-
ционалном стратегијом за побољшање положаја жена и 
унапређивање родне равноправности; 

- допринос унапређивању квалитета услуга, заштите и 
квалитета живота циљне групе, као и  допринос пројекта 
унапређењу родне равноправности.

3. Према економичности буџета, усклађености буџета с пла-
нираним активностима и постојању суфинансирања програма из 
других извора (укупно највише до 30 бодова):

- процена економичности буџета пројекта и усклађености 
буџета с планираним активностима (до 10 бодова);

- висина тражених средстава у поређењу са укупним обимом 
средстава на која се јавни конкурс односи (до 10 бодова);

- степен обезбеђености сопствених средстава или средста-
ва из других извора (до 10 бодова).

10. Решење о додели средстава за финансирање пројеката 
доноси Покрајински секретар за социјалну политику, де-
мографију и равноправност полова на предлог Комисије.

11. Решење о додели средстава по истеку Конкурса  обја-
виће се на сајту Секретаријата, након чега се подносилац 
пројекта позива да потпише уговор и  преда Секретарија-
ту  бланко соло меницу, са меничним овлашћењем, регис-
тровану у својој пословној банци, на име гаранције уред-
ног извршавања  обавеза. Уколико се подносилац пројек-
та не одазове позиву за потписивање уговора у року од 15 
дана од дана обавештења да му је пројекат одобрен, сма-
траће се да је одустао од реализације пројекта.

Конкурсна документација се не враћа. 

Рок за подношење конкурсне документације je 30.08.2018.године.

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секрета-
ријату  на телефон  021/452-320.

Покрајински секретаријат за социјалну политику,
демографију и равноправност полова

Број: 139-401-5738/2018-03-2
Дана:15.08.2018. године

Покрајински секретар
Предраг Вулетић, с.р.

866.

На основу члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени 
лист АПВ”, број 57/17, 17/18-ребаланс и 29/2018-ребаланс), члана 16. 
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени 
лист АПВ”, број 37/14, 54/14 – друга одлука, 37/16 и 29/17), и Решења 
о покретању поступка јавног конкурса број 139-401-5496/2018-04-1 
од 14.08.2018. године, а у вези с чланом 4. Правилника о поступку 
и критеријумима за доделу бесповратних средстава покрајинског 
секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова удружењима грађана за финансирање пројеката у области 
унапређења положаја Рома и Ромкиња број 139-401-5495/2018-04-01 
од 08.08.2018. године и Стратегијом за социјално укључивање Рома 
и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године 
(„Службени гласник РС”, број 26/2016), Покрајински секретаријат за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова, расписује

ЈАВНИ  КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

УДРЖЕЊИМА ГРАЂАНА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ

УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА
РОМА И РОМКИЊА 
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Покрајински секретаријат за социјалну политику,демографију и 
равноправност полова, додељује бесповратна средства удружењи-
ма грађана у износу од 4.000.000,00 динара. Средства су обезбеђена 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за социјалну по-
литику, демографију и равноправност полова за 2018. годину у ок-
виру Програма 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских 
права и слобода, програмска активност 1016 – Подршка социјалној 
инклузији Рома на територији АП Војводине, економска класифи-
кација  4819 – дотације осталим непрофитним институцијама, из 
извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, ради реализације 
пројеката из области унапређења положаја Рома и Ромкиња.

ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:

- Подршка активностима којима се афирмише имплемен-
тација и примена Стратегије за унапређивање положаја 
Рома на територији АП Војводине, са циљем интеграције 
Рома и Ромкиња у друштвене токове.

- Подршка програмима који су од интереса за реализацију 
приоритетних области Декаде Рома као што су образо-
вање, запошљавање, становање и здравље Рома.

- Оснаживање Рома и Ромкиња, лидера/ки ромских непро-
фитних организација/удружења грађана за укључивање 
у процесе доношења одлука, планирање и спровођење 
стратешких планова, пре свега на локалном нивоу. 

- Промоција и интегрисање принципа родне равноправ-
ности у ромској, али и у већинској заједници, посебно 
јавним акцијама и кампањама које имају за циљ поди-
зање свести јавности;

- Подршка активностима у вези са обукама ради лакшег 
проналажења посла, стицање нових знања и вештина, 
промовисање предузетништва код Рома и Ромкиња;

УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана са 
територије АП Војводине која својим програмима афир-
мишу и подстичу циљеве Конкурса.

2. Подносилац може аплицирати само са једним пројек-
том, а висина тражених средстава не може бити већа од  
300.000,00 динара.

3. Непрофитне организације/удружења грађана са територије 
АП Војводине, која нису испунила раније уговорену оба-
везу а уговорена обавеза је истекла према Покрајинском се-
кретаријату за социјалну политику, демографију и равноп-
равност полова, изузети су од права на доделу средстава.

4. Пријаве на Конкурс подносе се на конкурсним обрасци-
ма, који се могу преузети  са сајта  www.socijalnapolitika.
vojvodina.gov.rs  и са припадајућом документацијом, 
достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински 
секретаријат за социјалну политику, демографију и рав-
ноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла 
Пупина број 16, са назнаком на лицу коверте: ‚‘Не от-
варати - пријава на Конкурс за финансирање пројеката у 
области унапређења положаја Рома и Ромкиња“, поштом 
или лично преко писарнице покрајинских органа.

Подносилац пријаве доставља следећу документацију: фо-
токопију ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за за-
ступање) и фотокопија извода из Статута у коме је утврђено да 
се циљеви остварују у области у којој се конкурс реализује, по-
пуњен конкурсни образац уз опис пројекта и активности којима 
ће се унапредити положај Рома и Ромкиња са планом утрошка 
средстава-буџетом пројекта.

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.

5. Конкурс ће бити објављен у „Службеном листу Ауто-
номне покрајине Војводине”, односно у дневном листу 
„Дневник” и на интернет страници Покрајинског секре-
таријата за социјалну политику, демографију и равноп-

равност полова.
6. Комисија процењује и вреднује пристигле пријаве према 

следећим критеријумима: 

1. Према референцама делатности, односно послова и програма 
за област у којој се они реализују (од 0 до 50 бодова):

- усклађеност пројектних садржаја с предметом и циљем 
јавног конкурса и релевантност за област у којој се реа-
лизује јавни конкурс (до 10 бодова);

- јасно формулисани и повезани циљеви, активности и ре-
зултати пројекта и њихова усклађеност с временском ди-
намиком предвиђеном за реализацију (до 10 бодова);

- број директних корисника пројекта и капацитети подно-
сиоца пријаве за управљање пројектом (до 10 бодова);

- проценат Рома у укупном уделу становништва у ЈЛС на 
чијој територији се спроводе пројектне активности (до 
10 бодова)

- могућност развијања програма и његова одрживост (до 
10 бодова).

2. Према циљевима који се постижу реализацијом пројектних 
активности, допринос степену унапређивања стања у области у 
којој се активности спроводе (укупно највише до 20 бодова по 
области за коју је пријава поднета):

- допринос степену унапређивања положаја Рома и Ром-
киња у областима које су предвиђене Стратегијом за уна-
пређење положаја Рома (до 10 бодова); 

- допринос унапређивању квалитета услуга, заштите и 
квалитета живота циљне групе, као и  допринос пројекта 
унапређењу родне равноправности у ромској заједници 
(до 10 бодова).

3. Према економичности буџета, усклађености буџета с пла-
нираним активностима и постојању суфинансирања програма из 
других извора (укупно највише до 30 бодова):

- процена економичности буџета пројекта и усклађености 
буџета с планираним активностима (до 10 бодова);

- висина тражених средстава у поређењу са укупним оби-
мом средстава на која се јавни конкурс односи (до 10 бо-
дова);

- степен обезбеђености сопствених средстава или средста-
ва из других извора (до 10 бодова).

7. Решење о додели средстава по истеку Конкурса  објавиће се 
на сајту Секретаријата, након чега се подносилац пројекта позива 
да потпише уговор и  преда Секретаријату  бланко соло меницу, 
са меничним овлашћењем, регистровану у својој пословној ба-
нци, на име гаранције уредног извршавања  обавеза. Уколико се 
подносилац пројекта не одазове позиву за потписивање уговора 
у року од 15 дана од дана обавештења да му је пројекат одобрен, 
сматраће се да је одустао од реализације пројекта.

Конкурсна документација се не враћа. 

Рок за подношење конкурсне документације je 30.08.2018.го-
дине.

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секрета-
ријату  на телефон  021/452-320.

 
Покрајински секретаријат за социјалну политику,

демографију и равноправност полова

Број: 139-401-5496/2018-04-2
Дана: 15.08.2018. године

Покрајински секретар
Предраг Вулетић ,с.р.
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ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДЕУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

850. Правилник о додели бесповратних средстава за реа-
лизацију програмских активности удружења грађана 
у 2018. години на територији АП Војводине чија је 
делатност у вези са пољопривредном производњом

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

851. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Галерије ликовне уметности – поклон 
збирка Рајка Мамузића  за 2018. годину;

852. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Галерије ликовне уметности – 
поклон збирка Рајка Мамузића  за 2018. годину;

853. Решење о давању сагласности на Измене и допу-
не Програма рада Српског народног позоришта  за 
2018. годину; 

854. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Српског народног позоришта  за 
2018. годину; 

855. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподе-
ли добити за 2017. годину ЈП „Војводинашуме“ Пет-
роварадин;

856. Решење о разрешењу члана Управног одбора Позо-
ришног музеја Војводине у Новом Саду;

857. Решење о именовању члана Управног одбора Позо-
ришног музеја Војводине у Новом Саду;

858. Решење о разрешењу председнице и чланова Уп-
равног одбора Дома за душевно оболела лица 
„Чуруг“ у Чуругу;

859. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Дома за душевно оболела лица 
„Чуруг“ у Чуругу;

860. Решење о разрешењу председника и чланица Над-
зорног одбора Дома за душевно оболела лица 
„Чуруг“ у Чуругу;

861. Решење о именовању председника и чланица Над-
зорног одбора Дома за душевно оболела лица 
„Чуруг“ у Чуругу;

862. Решење о измени решења о употреби средстава те-
куће буџетске резерве Покрајинском секретаријату 
за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама 127 број: 401-94/2018-29.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

863. Решење о одобравању издавања и употребе прево-
да уџбеничког комплета  Свет око нас за први разред 
основне школе (уџбеник и радна свеска) на мађарс-
ком језлику, издавачкој кући Креативни центар, Бео-
град.

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

864. Конкурс за доделу бесповратних средстава за реали-
зацију програмских активности удружења удружења 
грађана у 2018. години на територији АП Војводине 
чија је делатност у вези са пољопривредном произ-
водњом.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

865. Конкурс за доделу бесповратних средстава удру-
жењима грађана/удружењима жена за финанси-
рање пројеката у области равноправности полова са 
циљем унапређења положаја жена и равноправности 
полова у АП Војводини

866. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава уд-
ружењеима грађана за финансирање пројеката у об-
ласти унапређења положаја Рома и Ромкиња.
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