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OPШTI DEO
685.

„Члан 3.

На основу члана 99. став 3. и 137. став 1. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, број: 88/17, 27/18 ‒ др.
закон и 73/18) и чл. 35. и 36. ст. 2 Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 5. јуна 2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
И ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА,
КОЈE СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
НА ФАКУЛТЕТИМА У САСТАВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ
Члан 1.
У Одлуци о броју студената за упис у прву годину мастер
академских студија и докторских академских студија, којe
се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на
факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској
2019/2020. години („Службени лист АПВ”, број: 23/19), члан 3.
мења се и гласи:

Лица са инвалидитетом, односно студенти припадници ромске
националности, која су применом афирмативних мера уписала
и завршила основне студије у статусу студента чије су студије
финансиране из буџета Аутономне покрајине Војводине, у прву
годину студијских програма мастер академских студија који
се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на
Универзитету у Новом Саду и факултетима у његовом саставу
на којима су завршили те студије, у школској 2019/2020. години
уписују се применом афирмативних мера које се спроводе у
складу са програмом примене афирмативних мера за упис на
студије лица са инвалидитетом, односно припадника ромске
националне мањине.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 612-27/2019
Нови Сад, 5. јун 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.
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5. јун 2019.

ПОСЕБНИ ДЕО
686.
На основу члана 3. тачка 12. Уредбе о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката („Службени гласник РС”, број:
63/17), члана 26. став 2. и 4. и чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 5.
јуна 2019. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

3. Комисија разматра извештаје о напретку реализације капиталног пројекта и о томе информише Покрајинску владу.
Члан 4.
На начин рада Комисије примењују се одредбе Пословника o
раду Покрајинске владе, којима је регулисан рад сталних радних
тела Покрајинске владе.
Члан 5.
Стручне и административне послове за потребе Комисије
обавља Покрајински секретаријат за финансије.
Члан 6.

Члан 1.
Образује се Кoмисија за капиталне инвестиције Аутономне покрајине Војводине, као повремено радно тело Покрајинске владе
(у даљем тексту: Комисија), коју чине чланови Покрајинске владе
именовани овом одлуком.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-77/2019
Нови Сад, 5. јун 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Комисија има председника, заменика председника и пет чланова.
За председника Комисије именује се:
- Игор Мировић, председник Покрајинске владе.
За заменика председника Комисије именује се:
- Смиљка Јовановић, чланица Покрајинске владе и покрајинска секретарка за финансије.
За чланове Комисије именују се:
- доц. др Зоран Гојковић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство;
- др Вук В. Радојевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
- Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински
секретар за урбанизам и заштиту животне средине;
- Огњен Бјелић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу и
- Ненад Грбић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај.
Члан 3.
Задатак Комисије је да:
1. Након достављања предлога капиталних пројеката за
укључивање у план јавних инвестиција врши рангирање
капиталних пројеката средње и велике вредности по
секторима, у складу са важећом Уредбом о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката.
2. Комисија може по својој оцени вредновати и пројекте
мале вредности приликом укључивања у план јавних инвестиција, односно у буџет.

687.
На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУз 353/09), члана
32. тачка 22, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
а у вези с чланом 104. став 5. и чланом 185. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број: 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), Покрајинска влада, на седници одржаној 5. јуна 2019. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку о мрежи јавних основних школа
на територији Општине Сечањ, број: 011-23/2019-II, од 20. марта
2019. године, коју је донела Скупштина општине Сечањ, на седници одржаној 20. марта 2019. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-285/2019
Нови Сад, 5. јун 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

5. јун 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

688.
На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУз 353/09), члана
32. тачка 22, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
а у вези с чланом 104. став 5. и чланом 185. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број: 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), Покрајинска влада, на седници одржаној 5. јуна 2019. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
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и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 104. став
5. и чланом 185. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број: 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), Покрајинска влада, на седници одржаној 5. јуна 2019. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку о мрежи јавних основних школа, број: 011-10/2019-02 од 27. марта 2019. године, коју је донела
Скупштина општине Бачки Петровац, на седници одржаној 27.
марта 2019. године.

I

II

Даје се сагласност на Одлуку о мрежи јавних основних школа
на територији Општине Бечеј, број: I 011-20/2019, од 25. априла
2019. године, коју је донела Скупштина општине Бечеј, на седници одржаној 25. априла 2019. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-304/2019
Нови Сад, 5. јун 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

691.

127 Број: 022-379/2019
Нови Сад, 5. јун 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

689.
На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУз 353/09), члана
32. тачка 22, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
а у вези с чланом 104. став 5. и чланом 185. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број: 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), Покрајинска влада, на седници одржаној 5. јуна 2019. године, д о н е л а је

На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУз 353/09), члана
32. тачка 22, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
а у вези с чланом 104. став 5. и чланом 185. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број: 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), Покрајинска влада, на седници одржаној 5. јуна 2019. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Одлуку о мрежи основних школа на територији општине Ириг, број: 01-011-5/2019, од 19. фебруара 2019.
године, коју је донела Скупштина општине Ириг, на седници одржаној 19. фебруара 2019. године.

I

II

Даје се сагласност на Одлуку о мрежи јавних основних школа, број:
III-04-06-17/2019, од 5. априла 2019. године, коју је донела Скупштина
града Кикинде, на седници одржаној 5. априла 2019. године.

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

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

127 Број: 022-319/2019
Нови Сад, 5. јун 2019. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-347/2019
Нови Сад, 5. јун 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

692.
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

690.
На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број:
99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУз 353/09), члана 32. тачка 22, као

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 Геронтолошки центар у Кањижи
(„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 5. јуна 2019. године, д о н е л а је
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Р Е Ш Е Њ Е

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
ДР БРАНИСЛАВА СТОЈКОВИЋ из Хоргоша, представница
оснивача, разрешава се дужности председнице Надзорног одбора
Геронтолошког центра Кањижа у Кањижи, на лични захтев.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-405/2019
Нови Сад, 5. јун 2019. године

5. јун 2019.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

693.
На основу члана 132. став 3. 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 Кањижа у Кањижи („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 5. јуна 2019. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

127 Број: 022-311/2019
Нови Сад, 5. јун 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

695.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези
с чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности
Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број:
99/09 и 67/12 ‒ одлука УС), Покрајинска влада, на седници одржаној 5. јуна 2019. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
МИЛАНА ПСОДОРОВ, дипломирана правница из Кикинде,
именује се за члана Савета Високе школе струковних студија за
образовање васпитача у Кикинди, као представник оснивача.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-312/2019
Нови Сад, 5. јун 2019. године

I
ДР ДАНИЕЛ СТОЈКОВИЋ из Хоргоша, именује се за председника Надзорног одбора Геронтолошког центра Кањижа у Кањижи, као представник оснивача.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

696.
На основу чл. 113. став 4. и 118. став 1. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), 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 5. јуна 2019. године, д о н е л а је
РЕШЕЊE

127 Број: 022-406/2019
Нови Сад, 5. јун 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

694.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези
с чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности
Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број:
99/09 и 67/12 ‒ одлука УС), Покрајинска влада, на седници одржаној 5. јуна 2019. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

I
ДР МИХАЉУ ВАШАШУ, доктору медицине, специјалисти
педијатрије, престаје дужност директора Опште болнице Сента,
Сента, због истека мандата.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-436/2019
Нови Сад, 5. јун 2019. године

I
АЛЕКСАНДРА ЂОРЂЕВИЋ, дипломирани социолог из Кикинде, разрешава се дужности члана Савета Високе школе
струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, као
представник оснивача, на лични захтев.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

697.
На основу чл. 113. став 4. и 117. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), 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 5. јуна 2019. године, д о н е л а је

5. јун 2019.
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РЕШЕЊE

II

I

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Фазан“ из Мошорина у
складу са Законом о дивљачи и ловству.

ДР БЕАТА ЧАКИ, докторка медицине, спец. анестезиологије
са реаниматологијом, именује се за вршиоца дужности директора
Опште болнице Сента, Сента.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-437/2019
Нови Сад, 5. јун 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324-58/2019-07-3
Нови Сад, 27.05.2019.

Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић с.р.

700.

698.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став 4. тачка 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), 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 5. јуна 2019. године, д о н е л а је

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10),
члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи („Службени лист АПВ“, број бр. 37/14, 54/14 - др. одлука,
37/16 и 29/17), покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

РЕШЕЊE

РЕШЕЊЕ

I

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „РАТНО ОСТРВО“
НА ГАЗДОВАЊЕ

НЕНАД СТОЈКОВИЋ, психолог из Београда, разрешава се
дужности председника Управног одбора Специјалне болнице за
психијатријске болести „Ковин″ Ковин, на лични захтев.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-25/2019-12
Нови Сад, 5. јун 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

699.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10),
члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи („Службени лист АПВ“, број бр. 37/14, 54/14 - др. одлука,
37/16 и 29/17), покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „МОШОРИНСКИ БРЕГ“
НА ГАЗДОВАЊЕ

I
Ловиште „Ратно острво“ установљено на територији Града
Новог Сада, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-279/2012-05
од 08.05.2012. године („Службени лист АПВ“ број 15/12) и Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство о изменама решења о установљавању ловишта
„Ратно острво“, број 104-324-280/2019-07-5 од 17.04.2019. године
(„Службени лист АПВ“ број 21/19) даје се на газдовање Ловачком удружењу „Живорад Жика Брзак“ из Новог Сада и то на период од 10 година.
II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Живорад Жика Брзак“ из
Новог Сада у складу са Законом о дивљачи и ловству.
III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324-280/2019-07-6
Нови Сад, 27.05.2019.

I
Ловиште „Мошорински брег“ установљено на територији
Општине Тител, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-58/2018-07-2 од
26.02.2019. године („Службени лист АПВ“ број 14/19) даје се на
газдовање Ловачком удружењу „Фазан“ из Мошорина и то на период од 10 година.

Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић с.р.

701.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10),
члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
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управи („Службени лист АПВ“, број бр. 37/14, 54/14 - др. одлука,
37/16 и 29/17), покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ

5. јун 2019.
II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Живорад Жика Брзак“ из
Новог Сада у складу са Законом о дивљачи и ловству.

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СЛАВИЈА“
НА ГАЗДОВАЊЕ

III

I

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

Ловиште „Славија“ установљено на територији Града Новог
Сада, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-279/2012-05 од 08.05.2012.
године („Службени лист АПВ“ број 15/12), даје се на газдовање
Ловачком удружењу „Живорад Жика Брзак“ из Новог Сада и то
на период од 10 година.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324-279/2019-07-6
Нови Сад, 27.05.2019.

Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић с.р.

OGLASNI DEO
702.

- могућност развијања програма/пројекта и његова одрживост (до 10 бодова);

На основу Финансијскиг плана и програма рада за 2019. годину
Завод за равноправност полова расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
МАРКЕТИНШКИМ И КОНУЛТАНТСКИМ АГЕНЦИЈАМА
ЗА ПРОМОЦИЈУ И МАРКЕТИНШКУ ОБРАДУ
ПРОИЗВОДА ЖЕНА ПРЕДУЗЕТНИЦА
Завод за равноправнност полова додељује бесповратна средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара (словима:двамилионадинара) предвиђена Финансијским планом Завода за равноправност полова за 2019. годину – Подстицајни програми.
ЦИЉЕВИ КОНКУРСА:
- промоција бизнис планова/пословних идеја и маркетиншка кампања за пласирање производа или услуга на тржиште (путем реклама на телевизији/радију, на друштвеним мрежама, гостовањима на тв, пропагандни материјал) жена предузетница
- подршка пројектима који се баве промоцијом и маркетиншком промоцијом производа удружења
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ:
1. Право учешћа на Конкурсу имају регистроване маркетиншке/консултантске агенције са територије АП Војводине.
2. Агенције могу аплицирати само са једним пројектом, у
висини тражених средстава до 500.000,00 динара (словима: петстотинахиљададинара)

2. Према циљевима који се постижу реализацијом програма/
пројекта – допринос степену унапређивања стања у области у
којој се програм спроводи (највише 40 бодова по области за коју
је пријава поднета);
- за област подстицаја развоја предузетничких иницијатива жена за агенције које се баве маркетиншком промоцијом производа и услуга, а у чијем фокусу ће бити производи или услуге жена предузетница, промоција изабраних бизнис планова/пословних идеја и осмишљавање
маркетиншке кампање за пласирање производа или услуга на тржиште (путем реклама на телевизији/радију, на
друштвеним мрежама, гостовања на ТВ, израда пропагандног материјала…)
3. Према економичности буџета и усклађености буџета с планираним активностима (укупно највише 40 бодова)
- процена економичности буџета пројекта и усклађености
буџета с планираним активностима до 20 бодова)
- висина тражених средстава у поређењу са укупним обимом средстава на која се јавни конкурс односи (до 20 бодова)
ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Подносилац пријаве доставља следећу документацију:

1. Према референцама програма за област у којој се реализује
програм (укупно највише до 20 бодова);

- уредно попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица конкурсни образац уз опис пројекта ( 3 примерка )
- Фотокопију решења о регистрацији
- Фотокопију потврде о пореском идентификационом броју
- Фотокопију ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање)
- Фотокопија Статута агенције у коме је утврђено да се
циљеви агенције остварују у области у којој се програм
реализује,

- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе и
повезаности циљева и активности, дужина трајања програма (до 10 бодова);

Пријаве на Конкурс, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти на адресу: Завод за равноправност полова, Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 6/IV, поштом или

КРИТЕРИЈУМИ:
Комисија процењује и вреднује пројекте маркетиншких агенција применом следећих критеријума, доделом одговарајућег
броја бодова:

5. јун 2019.
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лично на горе наведену адресу са назнаком ‚‘ Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава маркетиншким и консултантским
агенцијама за промоцију и маркетиншку обраду производа жена
предузетница‘‘ са назнаком Не отварати.
Конкурсна документација може се преузети на сајту Завода за
равноправност полова www.ravnopravnost.org.rs
Неће се узимати неблаговремене, непотпуне или неправилно
попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као и пријаве које нису предмет Конкурса.
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:
Комисија сачињава прелиминарну листу вредновања и рангирања пријава маркетиншких агенција на јавни конкурс применом
критеријума из члана 9. овог Правилника, у року који не може
бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Листе из става 1 овог члана објављују се на интернет страници
Завода и учесници јавног конкурса имају право увида у поднете
пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана
њеног објављивања.
На листу из става 1 овог члана учесници јавног конкурса имају
право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору учесника јавног конкурса на листу става
1 овог члана доноси комисија у року од 15 дана од дана његовог
пријема.
Одлуку о избору и висини средстава која је коначна, доноси
директорка Завода – у складу са ликвидним могућностима буџета АП Војводине у року од најдуже 30 дана од дана утврђивања
листе вредновања и рангирања пријава на јавни конкурс .
Одлука се објављује на интернет страници Завода, након чега
се подносилац пријаве коме се одобре средства позива да потпише уговор. Уколико се подносилац пријаве не одазове позиву за
потписивање уговора у року од 15 дана од дана обавештења да
му је пројекат одобрен, сматраће се да је одустао од реализације
пројекта.
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Конкурс је отворен до 13.06.2019. године
Све додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу
се добити у Заводу за равноправност полова на телефоне : 021/6615
– 133, 021/6617-177 или мејлом: zavod.ravnopravnost@gmail.com

703.
На основу члaна 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14‒испр.,
37/16, 29/17), покрајински секретар за привреду и туризам, oбјављује
ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА
ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА
У 2019. ГОДИНИ
Члан 1.
У Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава микро и
малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2019. години, број:
144-401-999-1/2019-02, објављеним на сајту Секретаријата, дневном листу „Дневник“ (21.03.2019. и 03.04.2019 – Измена Јавног конкурса) и „Службеном листу АПВ“ број 15/2019 и 16/2019-Измена
Јавног конкурса, испод наслова ЦИЉ, речи „Покрајински Секретаријат за привреду и туризам додељује бесповратна средстава у
укупном износу од 40.000.000,00 динара“, мењају се и гласе: „Покрајински секретаријат за привреду и туризам додељује бесповратна средстава у укупном износу од 42.406.500,00 динара“.
Члан 2.
У осталом делу Јавни конкурс остаје непромењен.
Потпредседник Покрајинске владе и
покрајински секретар
Иван Ђоковић,с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ОПШТИ ДЕО

695.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
685.

Одлука о измени Одлуке о броју студената за упис
у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија, које се финансирају из
буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2019/2020. години;

Редни број

696.
697.
698.
1681

ПОСЕБНИ ДЕО

687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.

Одлука о образовању Комисије за капиталне инвестиције Аутономне покрајине Војводине;
Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи
јавних основних школа на територији Општине Сечањ;
Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи
јавних основних школа на територији Општине Бечеј;
Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи
јавних основних школа на територији Града Кикинда
Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи
јавних основних школа на територији Општине Бачки Петровац;
Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи
јавних основних школа на територији Општине
Ириг;
Решење о разрешењу председнице Надзорног одбора Геронтолошког центра Кањижа у Кањижи
Решење о именовању председника Надзорног одбора Геронтолошког центра Кањижа у Кањижи
Решење о разрешењу дужности члана Савета Високе
школе струковних студија за образовање васпитача у
Кикинди;

Страна

Решење о именовању члана Савета Високе школе
струковних студија за образовање васпитача у Кикинди;
Решењ о престанку дужности директора Опште
болнице Сента, Сента;
Решење о именовању вршиоца дужности директора
Опште болнице Сента, Сента;
Решење о разрешењу дужности председника Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске
болести „Ковин“ Ковин

1684
1684
1684
1685

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
686.

Предмет

1682
1682

699.
700.
701.

1683
1684

1685
1685

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
702.

1683
1683

1685

ОГЛАСНИ ДЕО

1683
1683

Решење о давању ловишта „Мошорински брег“ на
газдовање
Решење о давању ловишта „Ратно остврво“ на газдовање
Решење о давању ловишта „Славија“ на газдовање

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава
маркетиншким и консултантским агенцијама за промоцију и маркетиншку обраду производа жена предузетница

1686

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ
703.

Измена Јавног конкурса за доделу бесповратних
средстава микро и малим привредним друштвима и
предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2019. години.
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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
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