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286.

288.

На основу члана 30. став 1. тачка 11. и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 26. марта 2014. године, д о н е л а је

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Румуна («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 3/10),
чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади
Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ»,
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 26. марта 2014. године, д о н е л а је

РЕШЕЊЕ

Р Е Ш Е Њ Е

I
Ставља се ван снаге Решење Владе Аутономне Покрајине
Војводине, број: 022-79/2014 од 12. фебруара 2014. године.
II

I
Даје се сагласност на Програм рада Завода за културу
војвођанских Румуна - Institutul de Culturã al Românilor din
Voivodina 2014. годину, које је донео Управни одбор Завода, на 3.
седници одржаној 20. фебруара 2014. године.

Oво решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

II

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».

Број: 022-267/2014
Нови Сад, 26. март 2014. године

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

Број: 022-246/2014
Нови Сад, 26. март 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

287.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Румуна («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 3/10),
чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 26.
марта 2014. године, д о н е л а је

289.

РЕШЕЊЕ

На основу члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Педагошког
завода Војводине («Службени лист АПВ», број 14/03), чл. 33. и
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне
Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 4/10), Влада
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 26. марта
2014. године, д о н е л а је

I

РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу
војвођанских Румуна - Institutul de Culturã al Românilor din
Voivodina за 2014. годину, које је донео Управни одбор Завода, на
2. седници одржаној 29. јануара 2014. године.

I
Даје се сагласност на Завршни рачун Педагошког завода Војводине за 2013. годину, који је усвојио Управни одбор Педагошког
завода Војводине, на седници одржаној 28. фебруара 2014. године.

II

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-56/2014
Нови Сад, 26. март 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

Број: 402-60/2014
Нови Сад, 26. март 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.
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290.
На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 141. став
2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број:
107/05, 72/09-други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-други
закон) и тачке II Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача
над здравственим установама које на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту („Службени лист АПВ“, број: 8/02 и 11/02),Владa
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 26. марта
2014. године, д о н е л а је

26. март 2014.

о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку,
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту
(„Службени лист АПВ“, број: 8/02 и 11/02) и члана 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 26. марта 2014.
године, д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
ДУБРАВКА
СТРИБЕР-ДЕВАЈА,
дипл.
инжењер
електротехнике, из Новог Сада, именује се за члана Надзорног
одбора Института за онкологију Војводине, из реда запослених.

Р Е ШЕ Њ E

II

I

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Специјалне
болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др
Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен, коју је донео Управни одбор
Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска
стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен, на седници одржаној 23. новембра 2011. године.
II

Број: 022-281/2014
Нови Сад, 26. март 2014. године

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине

293.

Број: 022-210/2014
Нови Сад, 26. март 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

На основу члана 54. став 6. Закона о научноистраживачкој делатности («Службени гласник РС», број: 110/05, 50/06 - испр. и
18/10) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број
4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 26. марта 2014. године, д о н е л а је

291.

РЕШЕЊЕ

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-други закон), тачке II Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим установама
које на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту („Службени лист АПВ“, број: 8/02 и 11/02) и члана 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 26. марта 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
Проф. др МИЛОШ ЛУЧИЋ, доктор медицине, специјалиста
радиологије, разрешава се дужности члана Надзорног одбора Института за онкологију Војводине, на коју је именован Решењем
Владе Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-54/2012 од 1.
фебруара 2012. године, на лични захтев.

I
Разрешава се дужности члана Управног одбора Истраживачко-развојног института за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад:
- Др Петар Иванишевић, научни сарадник у Институту за
низијско шумарство и животну средину, из Новог Сада, из реда
запослених.
II
Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-17/2014
Нови Сад, 26. март 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

II
Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-280/2014
Нови Сад, 26. март 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

292.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон,
88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-други закон), тачке II Одлуке

294.
На основу члана 54. став 6. Закона о научноистраживачкој
делатности («Службени гласник РС», број: 110/05, 50/06 - испр.
и 18/10) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“,
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 26. марта 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
За члана Управног одбора Истраживачко-развојног института
за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад, именује се:

26. март 2014.
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- Др Бојана Клашња, научни саветник у Институту за низијско
шумарство и животну средину, из Новог Сада, из реда запослених.
Члан Управног одбора, именује се на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-18/2014
Нови Сад, 26. март 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

295.
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 старе и пензионере у Кули („Службени
лист АПВ“, број 7/02), члана 30. став 1. тачка 11. и члана 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 26. марта 2014.
године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
У Управни одбор Дома за старе и пензионере у Кули, именују се:
- за председника:
Карољ Валка, инжењер пољопривреде из Куле, представник оснивача;
- за чланове:
1. Славојка Перић, дипл. правник из Куле, представник оснивача;
2. Зорка Пелемиш, дипл. економиста из Куле, представник
удружења;
3. Милица Зорић из Куле, представник корисника;
4. Ђерђика Греилацх, медицинска сестра из Куле, представник запослених.
Председник и чланови Управног одбора Дома за старе и
пензионере у Кули, именују се на четири године.
II
Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-245/2014
Нови Сад, 26. март 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

296.
На основу члана 4. Правилника о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи
развој у Аутономној Покрајини Војводини, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КРАТКОРОЧНИХ ПРОЈЕКАТА
ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
У 2014. ГОДИНИ

Број 11 - Страна 161
1.

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој ће финансирати краткорочне пројекте од посебног интереса за одрживи развој у АП Војводини.
Сматраће се да је посебан интерес изражен у случајевима када
постоји ургентна потреба за истраживањем или мониторингом
у вези са:
- проблемима насталим као последица елементарних непогода или климатских промена које непосредно утичу
на безбедност и здравље становништва, или се угрожава
функционалност значајних елемената привредног система
- потреба за интензивним истраживањем узрока и мера у
циљу одређивања одговарајућих метода и методологија,
да би се унапредили стратешки пројекти од значаја за
одрживи развој
- краткорочна пилот-истраживања од посебног интереса
за припрему међународних пројеката, који ће се финансирати из фондова Европске уније.
За ове намене Финансијским планом Секретаријата за науку и технолошки развој планирана су средства у износу од
38.000.000,00 динара за 2014. годину.
2.
Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са могућностима буџета АП Војводине.
3.
Конкурс је отворен током целе године, а пријаве за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса могу поднети
регистроване научноистраживачке организације са територије
АП Војводине, а изузетно према посебној одлуци Секретаријата
и друге институције које се баве научноистраживачком делатношћу, у складу са Правилником о критеријумима за финансирање
краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој
у Аутономној Покрајини Војводини.
Пријаве и потребна документација се подносе у затвореној коверти са назнаком «за учешће на Јавном конкурсу за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи
развој у АП Војводини» на адресу:
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
Булевар Михајла Пупуна 16
21108 Нови Сад
Образац пријаве преузима се са сајта Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој (http://apv-nauka.ns.ac.rs) и
доставља се у два примерка и у електронској форми (на CD-у).
На истом сајту налази се и текст Правилника о критеријумима
за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за
одрживи развој у Аутономној Покрајини Војводини.
Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу са
Јавним конкурсом и Правилником о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи
развој у Аутономној Покрајини Војводини.
Контакт особа за додатне информације је:
Ивана Момчиловић
телефон 021/487-45-50
e-mail: ivana.momcilovic@vojvodina.gov.rs

297.
На основу члана 2. Правилника о критеријумима за суфинансирање учешћа на научним скуповима, усавршавањима и боравку у иностранству научно-истраживачких радника и студената
који су показали посебне резултате, Покрајински секретаријат за
науку и технолошки развој расписује

Страна 162 - Број 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УЧЕШЋА
НА НАУЧНИМ СКУПОВИМА И УСАВРШАВАЊИМА
У ИНОСТРАНСТВУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ
РАДНИКА И СТУДЕНАТА КОЈИ СУ
ПОКАЗАЛИ ПОСЕБНЕ РЕЗУЛТАТЕ У
2014. ГОДИНИ
У циљу реализације активности побољшања положаја научно-истраживачких радника у АП Војводини, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој ће, у складу са финансијским планом и финансијским могућностима, суфинансирати
учешће научних радника и студената на научним скуповима и
усавршавањима у иностранству, као и студијски боравак студената на патрнерским универзитетима у оквиру пројекта Campus
Europae, до 300 евра у динарској противвредности на дан уплате.
Овај конкурс је отворен током целе године, а пријаве за текућу
годину се подносе најкасније 30 дана пре одржавања скупа. Изузетно рок за подношење пријава може бити и краћи ако постоје
оправдани разлози који се односе на организацију или тип скупа.
Секретаријат ће учествовати у суфинансирању према следећим
условима:
1. Да пријаву подносе:
- регистрована научно-истраживачка организација у којој
је кандидат запослен, или
- млади истраживачи или редовни студенти и студенти
постдипломских студија, који су показали посебне резултате на факултетима где реализују школовање, а који
имају одлуку надлежне институције о упућивању на научни скуп или усавршавање у иностранству односно за
студијски боравак на партнерским универзитетима у оквиру пројекта Campus Europae. Пријаве за ову категорију
кандидата подноси матични факултет.
2. Да је учешће на међународном научном скупу у функцији
остваривања и унапређивања научног и технолошког развоја Аутономне Покрајине Војводине и успостављања међурегионалне
и међународне сарадње у области научно-истраживачке делатности и технолошког развоја.
3. Да пријављени кандидат има наставно-научно или истраживачко звање (изузев кандидата чији су рад или резултати,
према мишљењу Стручног савета, препорука за упућивање на
научни скуп или усавршавање), да има рад прихваћен за усмено
излагање, излагање по позиву или постер уз потврду организатора скупа, а уколико није излагач, а његов боравак је у циљу
афирмације науке и технолошког развоја Аутономне Покрајине
Војводине, позив за учешће на скупу (усавршавању) или потврду
о прихватању рада односно документ из којег се види да се налази
на листи учесника скупа.
Да је рад претходно верификован од стране Наставног већа
факултета, Научног већа института, односно одговарајућег тела.
Предност приликом одлучивања имаће кандидати који учествују у раду на светским конгресима, или председавају стручним
секцијама; кандидати који саопштавају резултате од значаја за
међурегионалне пројекте АП Војводине; кандидати који у претходној календарској години имају један рад у референтном часопису међународног значаја или два рада у претходне две године;
млади истраживачи (асистенти приправници и истраживачи приправници до 32 године, магистри наука до 40 и доктори наука до
45 година живота).
Суфинансирање ће бити одобрено у складу са структуром
буџета Владе АП Војводине и финансијским могућностима Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој. За ове
намене Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
науку и технолошки развој планирана су средства у износу од
13.000.000,00 динара за 2014. годину.
Пријаве и потребна документација се подносе у затвореној коверти са назнаком ‚‘за учешће на научном скупу‘‘ на адресу: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Булевар Михајла Пупина 16,
21000 Нови Сад, у два примерка, на обрасцу који се може преузети на сајту Покрајинског секретаријата за науку и технолошки
развој (http://apv-nauka.ns.ac.rs). На истом сајту налази се и текст
Правилника о критеријумима за суфинансирање учешћа на научним скуповима, усавршавањима и боравку у иностранству научно-истраживачких радника и студената који су показали посебне
резултате.

26. март 2014.

Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу са
Јавним конкурсом и Правилником о критеријумима за суфинансирање на научним скуповима, усавршавањима и боравку у
иностранству научно-истраживачких радника и студената који
су показали посебне резултате.
За додатне информације можете се обратити Милети Ћулуму,
на телефон 021 /487-46-33.

298.
На основу члана 4. Правилника о критеријумима за суфинансирање организовања научно-стручних скупова, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОРГАНИЗОВАЊА
НАУЧНО-СТРУЧНИХ СКУПОВА
У 2014. ГОДИНИ
I
У циљу подстицања научног стваралаштва и размене научно-стручних достигнућа од значаја за АП Војводину, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој суфинансираће
организовање научно-стручних скупова за регистроване научно-истраживачке организације са територије АП Војводине, у
складу са финансијским планом и финансијским могућностима.
Организатори научно-стручног скупа, изузетно, могу бити и
друге организације и удружења, у случају да манифестација коју
организују има за циљ презентацију и афирмацију науке, уколико
за то добију писмену подршку релевантне научне институције.
Уколико скуп организује студентска организација, исти се може
суфинансирати искључиво у делу који има елементе излагања резултата научног рада.
Секретаријат ће учествовати у суфинансирању према следећим
условима:
- да је донета одлука Наставно-научног већа, односно Научног
већа или одговарајућег органа научно-истраживачке организације о организовању научно-стручног скупа и финансијском
плану,
- да је организатор научно-стручног скупа обезбедио оперативно-техничке услове за организовање скупа:
а) одговарајући простор,
б) информационо-техничку подршку, и
ц) изворе средстава којим се реализује финансијски планскупа,
- да су конституисани организациони и програмски одбор скупа,
и
- да је прихваћен програм скупа.
Предност у суфинансирању скупова имаће: скупови на којима се
презентују резултати у вези са реализацијом регионалних научно-истраживачких пројеката Владе АП Војводине, интердисциплинарни скупови, скупови са међународним учешћем, скупови са
више организатора, скупови посвећени презентацији и евалуацији
рецензираних научно-стручних радова, скупови за које је организатор скупа припремио основни материјал за скуп - зборник радова са скупа или абстракт за скуп и зборник радова непосредно
после скупа.
Суфинансирање ће бити одобрено у складу са структуром буџета
Владе АП Војводине и финансијским могућностима Покрајинског
секретаријата за науку и технолошки развој. За ове намене Финансијским планом Покрајинског секретаријата за науку и технолошки
развој планирана су средства у износу од 13.000.000,00 динара за
2014. годину.
Овај Јавни позив је отворен у току целе године, а пријаве се подносе најкасније 30 дана пре одржавања скупа, изузев у случајевима
када је јавни конкурс за текућу годину објављен у току тог периода.
II
Оверене и потписане Пријаве са документацијом (два примерка)
се подносе у затвореној коверти, са назнаком ‘’за научно-стручне
скупове’’, најкасније 30 дана пре одржавања скупа, на адресу: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, 21000 Нови
Сад, Булевар Михајла Пупина 16, на обрасцу који се може преузети на сајту Покрајинског секретаријата за науку и технолошки
развој (http://apv-nauka.ns.ac.rs). На истом сајту налази се и текст

26. март 2014.
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Правилника о критеријумима за суфинансирање организовања научно-стручних скупова.
Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу са Јавним конкурсом и Правилником о критеријумима за суфинансирање
организовања научно-стручних скупова.
За додатне информације можете се обратити Александру Михајлову, на телефон 021 /487-4575, или на e-mail: aleksandar.
mihajlov@vojvodina.gov.rs.

299.
У циљу развоја и подршке међународној сарадњи научних институција из АП Војводине, а на основу члана 3. Правилника о критеријумима за суфинансирање активности међународне сарадње,
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРИПРЕМА ПРЕДЛОГА АКТИВНОСТИ
МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ
1.
Предлоге активности међународне сарадње пријављују регистроване научноистраживачке организације са територије АП
Војводине, а изузетно и друге институције које се баве научноистраживачким радом и према посебној одлуци Секретаријата,
а у складу са Правилником о критеријумима за суфинансирање
активности међународне сарадње. За ове намене Финансијским
планом Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој
планирана су средства у износу од 25.000.000,00 динара за 2014.
годину.
Пријава предлога активности међународне сарадње садржи:
● Назив институције подносиоца предлога активности
међународне сарадње
● Назив предлога активности међународне сарадње
● Име и презиме руководиоца активности међународне сарадње из АП Војводине
● Назив програма за који се конкурише
● Назив партнера из иностранства
● Сагласност страног партнера о предлогу заједничког
пројекта (релевантни део из предлога пројекта који
се односи на учеснике на пројекту за већ пријављене
пројекте односно писмо о намерама или адекватан документ за пројекте који су у фази припреме)
● Релевантни део из предлога пројекта са следећим подацима: општи подаци о пројекту, кратак садржај пројекта, основне пројектне активности и циљеви који ће се постићи пројектом као и списак институција учесница на
пројекту, што ће бити коришћено као основни материјал
за прибављање мишљења експерата који ће дати релевантну оцену ( до 10 страна).
2.
Пријаве и потребна документација се подносе на адресу: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Булевар
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, у два примерка на e-mail:
dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs. Текст Правилника о критеријумима за суфинансирање активности међународне сарадње и
упутство за пријаву налази се на сајту Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој (http://apv-nauka.ns.ac.rs).
Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу са
Јавним позивом и правилником о суфиансирању активности
међународне сарадње.
За додатне информације можете се обратити на телефон
021/487-4576 др Драгици Колџин или питање послати на e-mail:
dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs.

300.
На основу члана 2. Правилника о критеријумима за суфинансирање радних места истраживача-повратника из иностранства,
од 08. фебруара 2010. године, Покрајински секретаријат за науку
и технолошки развој расписује
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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАДНИХ МЕСТА
ИСТРАЖИВАЧА-ПОВРАТНИКА
ИЗ ИНОСТРАНСТВА
1. Истраживачем-повратником из иностранства се сматра лице
које испуњава следеће услове:
- да је непрекидно, најмање 5 година, провело у иностранству обављајући делатност везану за стручно усавршавање или научну продукцију у области за коју се предлаже
- да стеченим научним звањем и научном продукцијом испуњава услове за предложено радно место.
2. Право пријаљивања кандидата имају регистроване научно истраживачке организације са територије АП Војводине које су донеле одлуку о потреби прихватања кандидата и имају писмену
сагласност кандидата за ангажовање у тој научно истраживачкој установи из следећих области посебног приоритета по Програмском елаборату ‘’400 младих истраживача за пут ка европској интеграцији’’:
- економски менаџмент
- моделовање технолошких процеса
- психологија
- сточарство и ветеринарство
- индустријски системи и менаџмент
- наука о образовању
- управљање системима
- технологије и материјали у машинству
- електроенергетика, електроника и телекомуникације
- механизација и конструкционо машинство
- конструкције у грађевинарству, хидротехника,
- информациони системи инжењеринг геотехника и саобраћајнице
- наука о језику
- техничка механика
- наука о књижевности
- заштита животне средине
- међународно јавно право
- гинекологија и акушерство
- европско право
- офталмологија
- процесна и топлотна техника
- радионуклиди и заштита од зрачења
- архитектура и урбанизам
- нанотехнологије и нови неуређени материјали
- керамички и полимерни материјали
- ботаника са микробиологијом и хидрологијом
- информатика
- туризам
- хербологија
- ратарство и повртарство
- информационе технологије и друштво
- неорганска хемија и биохемија
- рганска и аналитичка хемија
3. Предност приликом одлучивања имају они кандидати који су
пре одласка у иностранство већ обављали делатност у научно
истраживачким институцијама и чија је научна продукција значајним делом реализована у приоритетној области наведеној у
тачки 2. овог конкурса.
4. Радно место истраживача-повратника биће финансирано на
следећи начин: прва половина периода на који је истраживач изабран у звање у целини ће се финансирати од стране Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, а друга
половина у целини ће се финансирати од стране научно-истраживачке организације која заснива радни однос са кандидатом.
5. Суфинансирање радних места биће одобрено у складу са структуром буџета Владе АП Војводине и финансијским могућностима Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој.
За ове намене Финансијским планом Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој планирана су средства у износу
од 3.000.000,00 динара за 2014. годину.
Потребна документација:
- Потписан и оверен образац пријаве научноистраживачке
институције
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- Одлука о потреби прихватања кандидата
- Писмена сагласност кандидата за ангажовање на предложеном радном месту у научно истраживачкој установи
- Стручна биографија кандидата са научном продукцијом
***
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања до попуне места.
Пријаве у два примерка и потребна документација се подносе Покрајинском секретаријату за науку и технолошки развој на
адресу: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој,
Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
За додатне информације можете се обратити Биљани Јурибашић, на телефон 021/487-4636, или на e-mail: biljana.juribasic@
vojvodina.gov.rs.

301.
На основу члана 8. раздео 12., члана 19., 20., 21., 22., 23., 24. и 25.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2014. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број: 50/2013)
и члана 7. Одлуке о регресирању превоза студената у Аутономној
Покрајини Војводини (‘’Службени лист АПВ’’, број: 1/2013), Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој (у даљем
тексту: Секретаријат) расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2014. ГОДИНУ
1.
Секретаријат, ће у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину и
Одлуке о регресирању превоза студената у Аутономној Покрајини Војводини финансирати или суфинансирати превоз студената у
износу од 40.000.000,00 динара. Реализација финансијских обавеза
вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне
Покрајине Војводине за 2014. годину. Право учествовања на Конкурсу имају општине и градови на територији Аутономне Покрајине Војводине.
2.
Критеријуми расподеле средстава:
1) број студената у школској 2013/2014. години са подручја
општине или града који кумулативно испуњавају следеће услове: имају пребивалиште на подручју општине
или града; свакодневно путују на међуградској, односно међумесној релацији до установе високог образовања
(нису корисници услуге смештаја у студентским центрима); школују се на терет буџета, први пут уписују годину
студија, нису корисници студентских стипендија и кредита од стране надлежних министарстава, Владе Републике Србије, надлежних покрајинских органа управе,
Владе Аутономне Покрајине Војводине, локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других фондова и
фондација;
2) месечна калкулација трошкова превоза студената који
испуњавају наведене услове из претходне алинеје;
3) под међуградским, односно међумесним превозом студената, подразумева се превоз студената између насељених места две општине, општине и града или два града.
3.
Пријаве за доделу финансијских средстава подносе се на Обрасцу бр. 6, који се може преузети на званичној Web презентацији
Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој.

26. март 2014.

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу:
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Булевар
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Конкурс се објављује у “Службеном листу АПВ”, у једном од
јавних гласила које покрива целу територију Аутономне Покрајине Војводине и на званичној интернет страници Секретаријата.
4.
О додели средстава корисницима одлучује покрајински секретар
за науку и технолошки развој на предлог Комисије за спровођење
конкурса, која разматра пристигле пријаве. Секретаријат задржава
право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и информације. Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити подносиоце пријава.
Контакт особа за додатне информације: Марина Ристић, телефон
021/487-4519, е-mail: Marina.Ristic@vojvodina.gov.rs.

302.
На основу члана 8. раздео 12., члана 19., 20., 21., 22., 23., 24. и 25.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2014. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број: 50/2013)
и члана 4. Правилника о критеријумима за суфинансирање образовних програма / пројеката установа високог образовања чији
је оснивач Аутономна Покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој (у даљем тексту: Секретаријат) расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ОБРАЗОВНИХ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА
УСТАНОВА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ЗА 2014. ГОДИНУ
1.
Секретаријат ће, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину,
суфинансирати образовне програме / пројекте установа високог образовања чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина. За ове
намене одобрена су средства у укупном износу од 7.825.345,00 динара. Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне Покрајине Војводине за
2014. годину. Право учествовања на Конкурсу имају установе високог образовања чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина.
2.
Средства се расподељују за суфинансирање образовних програма / пројеката установа високог образовања чији је оснивач
Аутономна Покрајина Војводина.
3.
Расподела финансијских средстава установама утврдиће се на
основу следећих критеријума:
1) сврха и разлог планираног образовног програма / пројекта;
2) значај образовног програма / пројекта за рад и делатност
установе;
3) значај образовног програма / пројекта за унапређење и
подизање квалитета наставе;
4) реализација интердисциплинарних образовних програма / пројеката, као и оних са међународним учешћем;
5) допринос унапређењу рада са даровитим студентима и
студентима у тешком материјалном положају;
6) допринос унапређењу рада са студентима са посебним
потребама и студентима припадницима националних
мањина;
7) укупни трошкови потребни за реализацију образовног
програма / пројекта;
8) висина финансирања из других извора;
9) оцена конкурсне документације.

26. март 2014.
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4.

3.

Подносилац пријаве, уз попуњен Образац бр. 5, треба да приложи:
1) фотокопију регистрације установе код надлежног
органа;
2) фотокопију потврде о пореском идентификационом
броју (ПИБ).

Расподела финансијских средстава установама утврдиће се на
основу следећих критеријума:
1) врста, значај и разлог планираног програма / пројекта;
2) подршка и развој програмској и организационој делатности удружења студената или невладиних организација;
3) реализација интердисциплинарних програма / пројеката
удружења студената или невладиних организација као и
оних са међународним учешћем;
4) допринос унапређењу раду са талентованим студентима,
студентима тешког материјалног стања и студентима националних мањина;
5) обезбеђивање бољих услова за студенте са посебним потребама;
6) укупни трошкови потребни за реализацију програма /
пројеката;
7) висина финансирања из других извора;
8) оцена конкурсне документације.

5.
Пријаве се подносе на Обрасцу бр. 5, који се може преузети на
званичној Web презентацији (интернет страници) Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој.
Пријаве са потребном документацијом се подносе на адресу:
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, 21108
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
Конкурс је отворен до утрошка финансијских средстава за ове
намене, а најдуже до краја године.
Конкурс се објављује у “Службеном листу АПВ”, у једном од
јавних гласила које покрива целу територију Аутономне Покрајине
Војводине и на интернет страници Секретаријата.
О додели средстава одлучује покрајински секретар за науку и
технолошки развој на предлог Комисије за спровођење конкурса,
која разматра пристигле пријаве. Изузетно, покрајински секретар
за науку и технолошки развој може решењем одобрити финансијска средства и без предлога Комисије у случајевима ванредних
и непредвиђених околности. Секретаријат може од подносиоца
пријаве, по потреби, затражити додатну документацију или информације.
Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити
подносиоце пријава.
Неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене пријаве,
пријаве поднете од стране неовлашћених лица и пријаве које нису
предмет Конкурса неће се разматрати. Контакт особа за додатне
информације: др Жељка Бојанић, телефон 021/487-4519, е-mail:
Zeljka.Bojanic@vojvodina.gov.rs.

303.
На основу члана 8. раздео 12., члана 19., 20., 21., 22., 23., 24. и 25.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2014. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број: 50/2013)
и члана 4. Правилника о критеријумима за суфинансирање програма / пројеката у области високог образовања удружења студената и невладиних организација у Аутономној Покрајини Војводини, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој (у
даљем тексту: Секретаријат) расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА
У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
УДРУЖЕЊА СТУДЕНАТА
И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2014. ГОДИНУ
1.
Секретаријат ће, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину,
суфинансирати програме / пројекте у области високог образовања
удружења студената и невладиних организација у Аутономној Покрајини Војводини. За ове намене одобрена су средства у укупном
износу од 1.530.000,00 динара. Реализација финансијских обавеза
вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину. Право учешћа на јавном
конкурсу имају удружења студената и невладине организације регистровани у Аутономној Покрајини Војводини.
2.
Средства се расподељују за суфинансирање програма / пројеката у области високог образовања удружења студената и невладиних организација у Аутономној Покрајини Војводини.

4.
Подносилац пријаве, уз попуњен Образац бр. 4, треба да приложи:
1) фотокопију регистрације удружења студената или
невладине организације (решење АПР-а);
2) фотокопију потврде о пореском идентификационом
броју (ПИБ);
3) званичан доказ о отвореном рачуну у банци (уговор са
банком).
5.
Пријаве се подносе на Обрасцу бр. 4, који се може преузети на
званичној Web презентацији Покрајинског секретаријата за науку
и технолошки развој.
Пријаве са потребном документацијом се подносе на адресу: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, 21108 Нови
Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
Конкурс је отворен до утрошка финансијских средстава за ове
намене, а најдуже до краја године. Конкурс се објављује у “Службеном листу АПВ”, у једном од јавних гласила које покрива целу
територију Аутономне Покрајине Војводине и на интернет страници Секретаријата.
О додели средстава одлучује покрајински секретар за науку и
технолошки развој на предлог Комисије за спровођење конкурса,
која разматра пристигле пријаве. Изузетно, покрајински секретар за
науку и технолошки развој може решењем одобрити финансијска
средства и без предлога Комисије у случајевима ванредних и непредвиђених околности. Секретаријат може од подносиоца пријаве,
по потреби, затражити додатну документацију или информације.
Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити
подносиоце пријава.
Неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене пријаве,
пријаве поднете од стране неовлашћених лица и пријаве које нису
предмет Конкурса неће се разматрати.
Контакт особа за додатне информације: Миленко Пухача, телефон 021/487-4562, е-mail: Milenko.Puhaca@vojvodina.gov.rs.

304.
На основу члана 8. раздео 12., члана 19., 20., 21., 22., 23., 24. и 25.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2014. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број: 50/2013)
и члана 4. Правилника о критеријумима за суфинансирање набавке машина и опреме у установама високог образовања чији је
оснивач Аутономна Покрајина Војводина (пречишћен текст), Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој (у даљем
тексту: Секретаријат) расписује
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ МАШИНА
И ОПРЕМЕ У УСТАНОВАМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ЗА 2014. ГОДИНУ
1.
Секретаријат ће, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину,
суфинансирати набавку машина и опреме у установама високог
образовања чији је оснивач АП Војводина. За ове намене одобрена
су средства у укупном износу од 12.000.000,00 динара. Реализација
финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину. Право учествовања на Конкурсу имају установе високог образовања
чији је оснивач Аутономнa Покрајинa Војводинa.
2.
Средства се расподељују за суфинансирање набавке машина и
опреме у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина.
3.
Расподела финансијских средстава установама утврдиће се на
основу следећих критеријума:
1) значај и разлог планиране набавке машина и опреме;
2) неопходност машина и опреме у функционисању наставно-научног процеса установе;
3) модернизација и унапређење наставних средстава и наставног процеса;
4) застарелост (век трајања) постојећих машина и опреме,
који се користе у наставно-научном процесу установе;
5) укупни трошкови потребни за реализацију набавке машина и опреме;
6) висина финансирања из других извора (Република, локална самоуправа, донације и сопствена средства, итд.);
7) континуитет у суфинансирању, односно, да ли се средства први пут траже за реализацију планираних набавки
машина и опреме;
8) процена ризика за студенте и запослене, због квара или
недостатака на постојећим машинама и опреми;
9) досадашња улагања;
10) оцена конкурсне документације.
4.
Приоритет у расподели средстава за суфинансирање набавке
машина и опреме имаће набавке машина и опреме које су ван употребе или уништене, због утицаја елементарних непогода.
5.
Подносилац пријаве, уз попуњен Образац бр. 3, треба да приложи:
1) предрачун/понуду за набавку машина и опреме;
2) фотокопију регистрације установе код надлежног органа
са описом делатности за коју је установа регистрована;
3) фотокопију потврде о пореском идентификационом
броју.
6.
Пријаве се подносе на Обрасцу бр. 3, који се може преузети на
званичној Web презентацији Покрајинског секретаријата за науку
и технолошки развој.
Пријаве са потребном документацијом се подносе на адресу:
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, 21108
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
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Kонкурс је отворен током целе године односно до утрошка
предвиђених финансијских средстава за ове намене.
Конкурс се објављује у “Службеном листу АПВ”, у једном од
јавних гласила које покрива целу територију Аутономне Покрајине
Војводине и на интернет страници Секретаријата.
О додели средстава одлучује покрајински секретар за науку и
технолошки развој на предлог Комисије за спровођење конкурса,
која разматра пристигле пријаве. Изузетно, покрајински секретар за
науку и технолошки развој може решењем одобрити финансијска
средства и без предлога Комисије у случајевима ванредних и непредвиђених околности. Секретаријат може од подносиоца пријаве,
по потреби, затражити додатну документацију или информације.
Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити
подносиоце пријава.
За набавке машина и опреме у установама високог образовања
чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина чија је вредност
изнад износа који је Законом о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”
бр. 124/2012) ослобођен јавних набавки, примењује се поступак
јавних набавки, односно додела средстава у складу са прописима
којима се регулишу јавне набавке.
Неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене пријаве,
пријаве поднете од стране неовлашћених лица и пријаве које нису
предмет Конкурса неће се разматрати.
Контакт особа за додатне информације: мр Драган Кржић, телефон 021/487-4881, е-mail: Dragan.Krzic@vojvodina.gov.rs.

305.
На основу члана 8. раздео 12., члана 19., 20., 21., 22., 23., 24.
и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број:
50/2013) и члана 4. Правилника о критеријумима за суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме у
установама студентског стандарда чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина (пречишћен текст), Покрајински секретаријат
за науку и технолошки развој (у даљем тексту: Секретаријат)
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ
И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ
У УСТАНОВАМА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА
ЗА 2014. ГОДИНУ
1.
Секретаријат ће, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину,
суфинансирати текуће поправке и одржавање зграда, објеката и
опреме у установама студентског стандарда чији је оснивач АП
Војводина. За ове намене одобрена су средства у укупном износу
од 5.000.000,00 динара. Реализација финансијских обавеза вршиће
се у складу са ликвидним могућностима буџета АП Војводине за
2014. годину. Право учествовања на Конкурсу имају установе студентског стандарда чији је оснивач АП Војводина.
2.
Средства се расподељују за суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме установа студентског
стандарда чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина.
3.
Расподела финансијских средстава установама утврдиће се на
основу следећих критеријума:
1) година градње зграде и објекта (оцена постојећег стања
у функционалном и употребном смислу);
2) капацитет зграде и објекта;
3) број зграда и објеката установа студентског стандарда;
4) врста, значај и разлог планираних радова по основу текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме;
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5) укупни трошкови потребни за реализацију;
6) висина финансирања из других извора (Република, локална самоуправа, донације, сопствена средства, итд.);
7) континуитет у суфинансирању, односно да ли се средства први пут траже за текуће поправке и одржавања
зграда и објеката;
8) процењени ризици за запослене због квара или недостатака на средствима за рад и објектима (налази, записници инспекције и других органа);
9) досадашња улагања;
10)
оцена конкурсне документације.
4.
Приоритет у расподели средстава за суфинансирање текућих
поправки и одржавање зграда, објеката и опреме имаће следећи
радови:
1) санација хаварије на зградама, објектима и опреми настале под утицајем елементарних непогода или старости
зграде или објекта;
2) санација хаварије на грејним, санитарним, водоводним,
канализационим, струјним и другим инсталацијама и постројењима у згради или објекту установе.
5.
Подносилац пријаве, уз попуњен Образац бр. 1, треба да приложи:
1. прецизну спецификацију радова са предрачуном трошкова;
2. фотокопију регистрације установе код надлежног органа
са описом делатности за коју је установа регистрована;
3. фотокопију потврде о пореском идентификационом
броју.
6.
Пријаве се подносе на Обрасцу бр. 1, који се може преузети на
званичној Web презентацији Покрајинског секретаријата за науку
и технолошки развој.
Пријаве са потребном документацијом се подносе на адресу:
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, 21108
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
Kонкурс је отворен током целе године односно до утрошка
предвиђених финансијских средстава за ове намене.
Конкурс се објављује у “Службеном листу АПВ”, у једном од
јавних гласила које покрива целу територију Аутономне Покрајине
Војводине и на интернет страници Секретаријата.
О додели средстава одлучује покрајински секретар за науку и
технолошки развој на предлог Комисије за спровођење конкурса,
која разматра пристигле пријаве. Изузетно, покрајински секретар
за науку и технолошки развој може решењем одобрити финансијска средства и без предлога Комисије у случајевима ванредних
и непредвиђених околности. Секретаријат може од подносиоца
пријаве, по потреби, затражити додатну документацију или информације.
Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити
подносиоце пријава.
За текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме чија
је вредност изнад износа који је Законом о јавним набавкама (“Сл.
гласник РС” бр. 124/2012), ослобођен јавних набавки, примењује
се поступак јавних набавки, односно додела средстава у складу са
прописима којима се регулишу јавне набавке.
Неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене пријаве,
пријаве поднете од стране неовлашћених лица и пријаве које нису
предмет Конкурса неће се разматрати.
Контакт особа за додатне информације: Марина Ристић, телефон 021/487-4519, е-mail: Marina.Ristic@vojvodina.gov.rs.

306.
На основу члана 8. раздео 12., члана 19., 20., 21., 22., 23., 24. и 25.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2014. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број: 50/2013)
и члана 4. Правилника о критеријумима за суфинансирање те-
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кућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна Покрајина
Војводина (пречишћен текст), Покрајински секретаријат за науку
и технолошки развој (у даљем тексту: Секретаријат) расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ
И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, ОБЈЕКАТА И ОПРЕМ
Е У УСТАНОВАМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА ЗА 2014. ГОДИНУ
1.
Секретаријат ће, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину,
суфинансирати текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна
Покрајина Војводина. За ове намене одобрена су средства у укупном износу од 15.600.000,00 динара. Реализација финансијских
обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину. Право учествовања
на Конкурсу имају установе високог образовања чији је оснивач
Аутономна Покрајина Војводина.
2.
Средства се расподељују за суфинансирање текућих поправки
и одржавања зграда, објеката и опреме установа високог образовања чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина.
3.
Расподела финансијских средстава установама утврдиће се на
основу следећих критеријума:
1) година градње зграде и објекта;
2) врста, значај и разлог планираних радова по основу текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме;
3) укупни трошкови потребни за реализацију;
4) висина финансирања из других извора (Република, локална самоуправа, донације, сопствена средства, итд.);
5) побољшање услова рада и пословања установе;
6) континуитет у суфинансирању, односно да ли се средства први пут траже за реализацију планираних радова
за текуће поправке зграда, објеката и опреме;
7) процењени ризици за запослене због квара или недостатака на средствима за рад и објектима (налази, записници инспекције и других органа);
8) досадашња улагања;
9) оцена конкурсне документације.
4.
Приоритет у расподели средстава за суфинансирање текућих
поправки и одржавање зграда, објеката и опреме имаће следећи
радови:
1) санација хаварије на зградама, објектима и опреми настале под утицајем елементарних непогода или старости
зграда или објеката установа високог образовања;
2) санација хаварије на грејним, санитарним, водоводним,
канализационим, струјним и другим инсталацијама и постројењима у згради или објекту установе високог образовања
5.
Подносилац пријаве, уз попуњен Образац бр. 2, треба да приложи:
1) прецизну спецификацију радова са предрачуном трошкова;
2) фотокопију регистрације установе код надлежног органа
са описом делатности за коју је установа регистрована;
3) фотокопију потврде о пореском идентификационом
броју.
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6.

4. Намена средстава

Пријаве се подносе на Обрасцу бр. 2, који се може преузети на
званичној Web презентацији Покрајинског секретаријата за науку
и технолошки развој.
Пријаве са потребном документацијом се подносе на адресу:
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, 21108
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
Kонкурс је отворен током целе године односно до утрошка
предвиђених финансијских средстава за ове намене.
Конкурс се објављује у “Службеном листу АПВ”, у једном од
јавних гласила које покрива целу територију Аутономне Покрајине
Војводине и на интернет страници Секретаријата.
О додели средстава одлучује покрајински секретар за науку и
технолошки развој на предлог Комисије за спровођење конкурса,
која разматра пристигле пријаве. Изузетно, покрајински секретар
за науку и технолошки развој може решењем одобрити финансијска средства и без предлога Комисије у случајевима ванредних
и непредвиђених околности. Секретаријат може од подносиоца
пријаве, по потреби, затражити додатну документацију или информације.
Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити
подносиоце пријава.
За текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина чија је вредност изнад износа који је Законом о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 124/2012) ослобођен јавних
набавки, примењује се поступак јавних набавки, односно додела
средстава у складу са прописима којима се регулишу јавне набавке.
Неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене пријаве, пријаве поднете од стране неовлашћених лица и пријаве које нису предмет Конкурса неће се разматрати.
Контакт особа за додатне информације: мр Драган Кржић, телефон 021/487-4881, е-mail: Dragan.Krzic@vojvodina.gov.rs.

Подстицајна средства која се додељују по овом Конкурсу намењена су за:
А. Изградњу експлоатационих бунара:
	 бунар са конструкцијом профил 90мм филтера профил 135мм дужине >9м, максималан износ подршке до
25.000 динара,
	 бунар са конструкцијом профил 90 мм филтера профил 135мм дужине >12м, максималан износ подршке до
30.000 динара,
	 бунар са конструкцијом профил 110мм филтера профил 160 мм дужине >12м, максималан износ подршке
до 40.000 динара,
	 бунар са конструкцијом профил 160мм филтера профил
160 дужине >15м, максималан износ подршке до 80.000
динара,
	 бунар са конструкциојом профил 225мм филтера профил
225 дужине >12м, максималан износ подршке до 110.000
динара,
	 бунар са конструкцијом профил 225мм филтера профил
225 дужине >15м, максималан износ подршке до 120.000
динара,
	 бунар са конструкцијом профил 311-445 мм, дужине
>50м, максималан износ подршке до 550.000,00 динара,
	 бунар са конструкцијом профил 311-445 мм, дужина
>100м, максималан износ подршке до 800.000,00 динара,
	 бунар са конструкцијом профил 620 мм, дужине >100м,
максималан износ подршке до 1.000.000,00 динара,
	 бунар са конструкцијом профил 311мм, дужине >150м,
максималан износ подршке до 2.100.000,00 динара,
	 бунар са конструкцијом профил 444мм, дужине >150м,
максималан износ подршке до 2.250.000,00 динара,
	 бунар са конструкцијом профил 820мм, дужине 150м,
максималан износ подршке до 3.000.000,00 динара,
	 бунар са конструкцијом профил 150-311мм, дужине
>200м, максималан износ подршке до 2.500.000,00 динара,
	 бунар са конструкцијом профил 444мм, дужине >200м,
максималан износ подршке до 2.700,000,00 динара,
	 бунар са конструкцијом профил 820мм, дужина >200м,
максималан износ подршке до 3.500.000,00 динара.

307.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2014.годину (‘’Службени лист АПВ’’ брoj 50/2013)
и Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2014.
години, (‘’Службени лист АПВ’’ број 7/2014), Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ
ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
У АП ВОЈВОДИНИ У 2014.ГОДИНИ
1. Предмет конкурса
Предмет конкурса је додела подстицајних средстава, којима се
суфинансира: изградња експлоатационих бунара, набавка опреме за бунаре, пумпи за наводњавање, система за наводњавање,
линија за наводњавање, изградња цевовода и трошкова израде
пројектно-техничке документације.
2. Корисници подстицајних средстава
Право на коришћење подстицајних средстава имају:
- Физичка лица – носилац регистрованог пољопривредног
газдинства са територие АПВ,
- Правна лица - регистрована пољопривредна газдинства
са територије АПВ.
Место реализације инвестиције је територија АП Војводине.
3. Висина подстицајних средстава
Укупан износ подстицајних средстава који се додељује по Конкурсу износи 274.834.107,40 динара.
Подстицајна средства за подршку инвестиција по овом Конкурсу
утврђују се у износу од 30% до 50% од укупне вредности инвестиције, без пореза на додату вредност.

Б. Набавку опреме за бунаре, пумпи за наводњавање, агрегата
за покретање пумпи, цевних линија за орошавање, цевних
линија са распрскивачима, система за наводњавање „кап по
кап“ и кишних крила.
		 Максималан износ подстицајних средстава не може бити већи
од 50% од укупне вредности опреме, највише до 200.000,00
динара, односно максимално за 10 ha.
В. Набавку машина за заливање у типу „Тифона“, под условом
да се наводњава минимално 10 ha површине. Корисник може
да оствари право на подстицаје за највише 3 машинe у типу
„Тифона“
		 Максималан износ подстицајних средстава за један тифон не
може бити већи од 50% од укупне вредности опреме, односно
највише до 700.000,00 динара по машини.
Г. Набавку линија за заливање – машине у типу „Ренџер“, „Центар пивот“, “Линеар“ и подземни и надземни „кап по кап“
латерали, под условом да се наводњава најмање 50 ha површине.
		 Максималан износ подстицајних средстава не може бити
већи од 30% вредности инвестиције, односно највише до
7.000.000,00 динара;
Д. Изградњу цевовода.
		 Максималан износ подстицајних средстава не може бити
већи од 30% вредности инвестиције, односно највише до
800,00 динара по дужном метру, а максимално за 2.000 m;
Ђ. Израду пројектно-техничке документације за изградњу експлоатационих бунара.
		 Максималан износ подстицајних средстава износи до
250.000,00 динара.
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Корисник средстава може поднети само једну пријаву по конкурсу, али за више намена у оквиру једне тачке, као и по више тачака. Максималан износ подстицајних средстава по једној пријави не сме бити већи од 8.000.000,00 динара.
Приликом разматрања поднетих захтева за остваривање подстицаја, неће се признавати инвестиције и купљена опрема пре 1.
јануара 2014. године.

- Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве
затражи додатну документацију.
- Конкурсна документација се не враћа.
- Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву.
- Неблаговременe пријаве се неће узети у разматрање.
- Подстицајна средства ће се додељивати по пристиглим
пријавама до утрошка средстава Коначну Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

5. Потребна документација
1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом,
а за правна лица и печатом подносиоца,
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична
карта за носиоца РПГ или овлашћеног лица у правном лицу,
3. оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинстава за 2014. годину, које издаје Управа за трезор (прва
страна извода РПГ са основним подацима и друга страна извода са подацима о површинама и производњом),
4. Извод из катастра непокретности са подацима о власништву за све катастарске парцеле које су предмет
пријаве (не старији од 30 дана),
5. оверен уговор о закупу пољопривредног земљишта на
коме се поставља опрема која је предмет овог конкурса
најмање до 2016. године,
6. оверена фотокопија рачуна са спецификацијом опреме,
не старија од 01.01.2014.године, и потврда банке о извршеном плаћању, или оригинал готовински рачун и оверена фотокопија фискалног рачуна, отпремница. Спецификација опреме треба да садржи основне карактеристике опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве морају
бити исти као у рачуну).
7. оригинал предрачун са спецификацијом за инвестиције
под тачком А и Г. За тачку А уколико је експлоатациони
бунар дубине преко 50m поднети Уговор о извођењу детаљних хидрогеолошких истраживања за потребе водоснабдевања заливног система са предузећем, које је регистровано код Агенције за привредне регистрe (које испуњава услове из члана 22. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл.гласник РС“, бр. 88/11),
8. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима,
9. царинска декларација за опрему из увоза,
10. потврду o измиреним накнадама за одводњавање/наводњавање,
11. доказ о регулисаним обавезама за закуп државног
пољопривредног земљишта,
Додатна обавезна документација за правна лица:
1. Фотокопија потврде о пореском идентификационом
броју,
2. Извод из Агенције за привредне регистре,
3. Отворен посебан наменски подрачун код Управе за
трезор,
4. Потврду Пореске управе да је подносилац захтева
измирио пореске и друге јавне дажбине за 2013. годину.
5. АПР Извештај о бонитету за правна лица регистрована
пре 2012. године (БОН – 3).
За новооснована предузећа Биланс стања и успеха,
6. За тачку А - Уговор о извођењу детаљних хидрогеолошких истраживања за потребе водоснабдевања заливног
система са предузећем, које је регистровано код Агенције за привредне регистрe (које испуњава услове из члана 22. Закона о рударству и геолошким истраживањима
(„Сл.гласник РС“, бр. 88/11).
6. Додела подстицајних средстава
- Испуњеност услова за доделу средстава утврђује комисија коју образује Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
- Одлука се доноси на основу критеријума утврђених Правилником о додели подстицајних средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање у АП Војводини
у 2014. години.

Број 11 - Страна 169

Посебне напомене:
Корисник средстава је у обавези да приликом потписивања
Уговора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство о коришћењу средстава достави меницу
са меничном изјавом, а за правно лице регистровану меницу са
меничном изјавом.
Начин подношења пријаве
Конкурс је отворен закључно са 31.10.2014.године.
Пријаве са потребном документацијом доставити
ПОШТОМ НА АДРЕСУ:
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
са назнаком „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ
ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014.
ГОДИНИ“ или лично на писарници покрајинских органа управе у
згради Владе АПВ, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
Додатне информације путем телефона 021/487-43-79.
Текст конкурса и образац пријаве можете преузети са www.psp.
vojvodina.gov.rs.

308.
На основу члана 10. и члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске
oдлуке о буџету АП Војводине за 2014.годину (‘’Сл.лист АП Војводине’’ бр. 50/13) Покрајински секретаријат за пољопривреду,водопривреду и шумарство , расписује
КОНКУРС
ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА
КОЈИМА ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ АКТИВНОСТИ
УДРУЖЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНИКА
У 2014. ГОДИНИ
1. Предмет конкурса
је додела подстицајних средстава за суфинансирање активности удружења грађана у 2014. години, чија је делатност у вези са
пољопривредном производњом.
2. Укупан износ средстава који се додељују по конкурсу
Укупан износ средстава који се додељује по конкурсу је до
14.250.000,00 динара.
3. Корисници подстицајних средстава
Право коришћење подстицајних средстава имају удружења
грађана са подручја АП Војводине чија је делатност пољопривредна производња.
4. Намена подстицаја
Средства ће се користити за реализацију:
- програмских активности
- побољшање услова рада.
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5. Потребна документација која се подноси на конкурс
	 читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом
и печатом подносиоца захтева,
	 читко попуњен образац – Листа
	 план активности удружења за 2014. годину;
	 детаљан буџет плана активности за 2014. годину;
	 фотокопија Решења о упису у Регистар удружења;
	 фотокопија потврде о пореском идентификационом
броју;
	 потврда банке о жиро рачуну удружења и фотокопија
картона депонованих потписа;
	 потврду Пореске управе да је подносилац захтева измирио пореске и друге јавне дажбине за 2013. gодину;
	 фотокопија Статута удружења грађана.
6. Додела подстицајних средстава
- Разматрање приспелих пријава као и испуњеност услова
вршиће комисија коју образује покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство.
- Критеријуми за оцену пријава утврђени су у Правилнику
о додели бесповратних средстава за финансирање активности удружења грађана у 2014. години чија је делатност
у вези са пољопривредном производњом
- Коначну Одлуку о додели средстава доноси покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство
- Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се уговором.
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- Комисија задржава право да поред наведених затражи и
друга документа.
- Конкурсна документација се не враћа.
- Подносилац може поднети само једну пријаву
- Неблаговременe пријаве се неће узети у разматрање.
- Подстицајна средства ће се додељивати по пристиглим
пријавама до утрошка средстава предвиђених за ове намене
- Рок за реализацију активности је годину дана од доделе
средстава.
7. Начин подношења пријаве
Конкурс је отворен закључно са 30.04.2014.године.
Пријаве са потребном документацијом доставити
ПОШТОМ НА АДРЕСУ:
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
са назнаком „КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕСДСТВА
КОЈИМА ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНИКА У 2014. ГОДИНИ“ или лично на
писарници покрајинских органа управе у згради Владе АПВ, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
Додатне информације путем телефона 021/487-44-13.
Текст конкурса и образац пријаве можете преузети са www.psp.
vojvodina.gov.rs.
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САДРЖАЈ

Редни број

Предмет

Страна

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
286. Решење о стављању ван снаге Решења Владе Аутономне Покрајине Војводине;
287. Решење о давању сагласности на Финансијски план
Завода за културу војвођанских Румуна-Institutul de
Culturã al Românilor din Voivodina за 2014. годину;
288. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Румуна-Institutul de
Culturã al Românilor din Voivodina за 2014. годину;
289. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Педагошког завода Војводине за 2013. годину;
290. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама
Статута Специјалне болнице за неуролошка обољења
и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари
Сланкамен;
291. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Института за онкологију Војводине;
292. Решење о именовању члана Надзорног одбора Института за онкологију Војводине;
293. Решење о разрешењу члана Управног одбора Истраживачко-развојног института за низијско шумарство
и животну средину, Нови Сад;
294. Решење о именовању члана Управног одбора Истраживачко-развојног института за низијско шумарство
и животну средину, Нови Сад;
295. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома за старе и пензионере у Кули.
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159

160
160
160
160
160
161

Предмет

Страна

298. Јавни конкурс за суфинансирање организовања научно-стручних скупова у 2014. години;
299. Јавни конкурс за суфинансирање припрема предлога
активности међународне сарадње;
300. Јавни конкурс за суфинансирање радних места истраживача-повратника из иностранства;
301. Јавни конкурс за регресирање превоза студената у
Аутономној Покрајини Војводини за 2014. годину;
302. Јавни конкурс за суфинансирање образовних програма/
пројеката установа високог образовања чији је оснивач
Аутономна Покрајина Војводина за 2014. годину;
303. Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области високог образовања удружења студената
и невладиних организација у Аутономној Покрајини
Војводини за 2014. годину;
304. Јавни конкурс за суфинансирање набавке машина и
опреме у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина за 2014. годину;
305. Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки
и одржавање зграда, објеката и опреме у установама
студентског стандарда чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина за 2014. годину;
306. Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки
и одржавање зграда, објеката и опреме у установама
високог образовања чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина за 2014. годину.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
296. Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној Покрајини Војводини у 2014. години;
297. Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним
скуповима и усавршавањима у иностранство научно-истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате у 2014. години;

Редни број

161

161

307. Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање у АП
Војводини у 2014. години;
308. Конкурс за доделу подстицајних средстава којима ће
се суфинансирати активности удружења пољопривредника у 2014. години.
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