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419.
На основу чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 7. маја 2014. године, д о н е л a је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О ПРАВУ НА КОРИШЋЕЊЕ
И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА
ПРЕНОСНИХ РАЧУНАРА
ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ
Члан 1.
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Инспектор у покрајинском органу управе, интерни ревизор и
запослени из члана 3. ове одлуке имају право на преносни рачунар у динарској противвредности до 600 евра.
Наведене цене су без пореза на додату вредност.”
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 09-1/2014
Нови Сад, 7. мај 2014. године

У Одлуци о праву на коришћење и начину коришћења преносних рачунара за службене потребе („Службени лист АПВ”, број
12/11) члан 1. мења се и гласи:
„Овим одлуком утврђује се право на коришћење и начин коришћења преносних рачунара за службене потребе изабраних,
именованих, постављених и запослених лица у Скупштини
Аутономне Покрајине Војводине, Влади Аутономне Покрајине
Војводине, Секретаријату Владе Аутономне Покрајине Војводине, органима покрајинске управе, дирекцији, службама и управама које оснива Влада Аутономне Покрајине Војводине, као и
Покрајинском омбудсману и Покрајинском јавном правобранилаштву (у даљем тексту: корисници).”.

420.
На основу члана 30. став 1. тачка 9. 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 7. маја 2014. године, д о н е
ла је
РЕШЕЊЕ

Члан 2.
У члану 2, став 3. у алинејама 2. и 3. бришу се речи „Покрајински службеник на руководећем радном месту - ”.
Члан 3.

I
ЗОРИЦА ЛАЗИЋ р а з р е ш а в а се дужности помоћнице директора Управе за заједничке послове покрајинских органа.
II

Члан 4. мења се и гласи:
„Председник Скупштине АП Војводине и председник Владе
АП Војводине имају право на преносни рачунар у динарској противвредности до 1500 евра.
Потпредседник Скупштине АП Војводине и потпредседник Владе АП Војводине, члан Владе АП Војводине, секретар
Скупштине АП Војводине, секретар Владе АП Војводине, руководилац органа, директор службе, директор управе, покрајински
омбудсман, покрајински јавни правобранилац и директор дирекције имају право на преносни рачунар у динарској противвредности од 800 до 1000 евра.
Заменик руководиоца органа, подсекретар, помоћник, шеф кабинета председника Владе АП Војводине и саветник председника
Владе АП Војводине, заменик покрајинског омбудсмана и заменик покрајинског јавног правобраниоца имају право на преносни
рачунар у динарској противвредности од 600 до 800 евра.

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

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-47/2014
Нови Сад, 7. мај 2014. године

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

421.
На основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине (‚‘Службени лист АПВ‘‘,
број 4/10) и члана 7. став 2. Одлуке о образовању Управе за имо-
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вину Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ‘‘,
број: 14/14 и 16/14), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 7. маја 2014. године, д о н е л а ј е

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

РЕШЕЊЕ
I
ЗОРИЦА ЛАЗИЋ поставља се за помоћницу директора Управе
за имовину Аутономне Покрајине Војводине, на период од четири
године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-49/2014
Нови Сад, 7. мај 2014. године

7. мај 2014.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-48/2014
Нови Сад, 7. мај 2014. године

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

424.
На основу члана 6. став 2. Одлуке о установљењу знака
„Најбоље из Војводине“ („Службени лист АПВ“, број 12/08) и
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 7. маја 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ ЗНАКА
„НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ“

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

I

422.
На основу члана 30. став 1. тачка 9. 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 7. маја 2014. године, д о н е
ла је
РЕШЕЊЕ
I
ЗОРИЦА ПЕТРОВИЋ р а з р е ш а в а се дужности помоћнице
директора Управе за заједничке послове покрајинских органа.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-46/2014
Нови Сад, 7. мај 2014. године

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

423.
На основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине (‚‘Службени лист АПВ‘‘,
број 4/10) и члана 7. став 2. Одлуке о образовању Управе за имовину Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ‘‘,
број: 14/14 и 16/14), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 7. маја 2014. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
ЗОРИЦА ПЕТРОВИЋ поставља се за помоћницу директора
Управе за имовину Аутономне Покрајине Војводине, на период
од четири године.

Право на коришћење знака „Најбоље из Војводине“, на период
од три године, додељује се произвођачу:
Promont Group DOO, огранак ‚‘Promont Distillery“, 21000 Нови
Сад, Привредникова 4б - за производ: ракија Премијер дуња 0,7l.
II
Право из тачке I овог решења, Promont Group DOO, огранак
‚‘Promont Distillery“, 21000 Нови Сад, Привредникова 4б, остварује
аплицирањем знака „Најбоље из Војводине“ на амбалажу.
Носилац права обавезан је да поштује Књигу графичких
стандарда за знак „Најбоље из Војводине“.
III
Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-203/2014
Нови Сад, 7. мај 2014. године

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

425.
На основу члана 6. став 2. Одлуке о установљењу знака
„Најбоље из Војводине“ („Службени лист АПВ“, број 12/08) и
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 7. маја 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ ЗНАКА
„НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ“
I
Право на коришћење знака „Најбоље из Војводине“, на период
од три године, додељује се произвођачу:
ВИНАРИЈА КОВАЧЕВИЋ д.о.о Ириг, 22406 Ириг, Ђоке
Шундуковића 85, за производ Пенушаво вино Ковачевић род 2011.

7. мај 2014.
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II

Право из тачке I овог решења, ВИНАРИЈА КОВАЧЕВИЋ д.о.о
Ириг, 22406 Ириг, Ђоке Шундуковића 85, остварује аплицирањем
знака „Најбоље из Војводине“ на амбалажу.
Носилац права обавезан је да поштује Књигу графичких
стандарда за знак „Најбоље из Војводине“.
III
Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-204/2014
Нови Сад, 7. мај 2014. године

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

Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 7. маја
2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији
и систематизацији радних места у Педагошком заводу Војводине
број 209, који је донела директорка Педагошког завода Војводине,
дана 25. 04. 2014. године.
II
Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-132/2014
Нови Сад, 7. мај 2014. године

426.
На основу члана 6. став 2. Одлуке о установљењу знака
„Најбоље из Војводине“ („Службени лист АПВ“, број 12/08) и
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 7. маја 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ ЗНАКА
„НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ“
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Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

428.
На основу члана 3. Одлуке о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине за дотације организацијама етничких заједница („Службени
лист АПВ“ број: 5/2006), Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице расписује

Право на коришћење знака „Најбоље из Војводине“, на период
од три године, додељује се произвођачу:

КОНКУРС
за суфинансирање пројеката
усмерених на реализацију афирмативних мера и процеса за
интеграцију Рома за наставак „Декаде инклузије Рома“ у 2014.
години

‚‘Мини Пани‘‘ ДОО, 24000 Суботица, Хиподромска бб - за производ: Мини са белим сиром, брзо смрзнуто бесквасно лиснато
тесто са надевом.

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката усмерених
на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију
Рома за наставак „Декаде инклузије Рома“ у 2014. години.

II

I. РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

I

Право из тачке I овог решења, ‚‘Мини Пани‘‘ ДОО, 24000
Суботица, Хиподромска бб, остварује аплицирањем знака
„Најбоље из Војводине“ на амбалажу.

Конкурс се расписује на укупан износ од 2.000.000,00 динара.

Носилац права обавезан је да поштује Књигу графичких
стандарда за знак „Најбоље из Војводине“.

Рок за подношење пријава 16. јун 2014. године.

III
Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-205/2014
Нови Сад, 7. мај 2014. године

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

427.
На основу члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Педагошког
завода Војводине („Службени лист АПВ“, број 14/03) и чл. 33. и
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне

II. УСЛОВИ КОНКУРСА

· На конкурс се могу пријавити искључиво регистрована
правна лица – организације и удружења ромске националне заједнице са седиштем на територији Аутономне
Покрајине Војводине, чија се делатност заснива на очувању и неговању националног и културног идентитета
или организације чија је делатност усмерена на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију
Рома за наставак „Декаде инклузије Рома“ у 2014. години.
· Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које
нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве
које нису предмет Конкурса.
· Неће се узимати у разматрање пријаве од стране апликаната којима су додељена средства по основу претходних конкурса Секретаријата, а нису измирили преузете
обавезе по тим конкурсима или нису благовремено, а до
истека рока за пријаву по овом конкурсу, затражили од
Секретаријата продужење рока за реализацију средстава
добијених по основу ранијих конкурса Секретаријата.
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· Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице задржава право да од подносиоца
пријаве по потреби затражи додатну документацију и
информације или изађе на лице места, односно да за доделу средстава одреди испуњење додатних услова;
· Секретаријат није обавезан да образложи своје одлуке;
· Против ових одлука Секретаријата не може се уложити
правни лек;
· Пријаве и приложена документација се подносиоцима не
враћају.
III. ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Уколико корисник средстава из овог Конкурса потпада под
регулацију члана 2. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник Р. Србије”, број 124/2012), односно уколико
ће се средства остварена по овом конкурсу користити за набавку
радова, добара или услуга, а учешће тих средстава чини више од
50% вредности набавке, корисник средстава ће се сматрати наручиоцем и у обавези је да примењује Закон о јавним набавкама.
IV. НАМЕНСКИ ПОДРАЧУН КОД УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР
Правилник о изменама Правилника о начину утврђивања и
евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину
за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Службени гласник РС”, број 8/2014), Министарства финансија Републике
Србије, Управе за трезор - Сектора за јавна плаћања и фискалну
статистику, предвиђа да се, због потребе да се рационализује коришћење ресурса код државних органа и органа локалних власти,
као и повећања ефикасности рада тих органа, изврши сукцесивно укидање наменских подрачуна код Управе за трезор. Наведено се односи на све субјекте који нису директни или индиректни
буџетски корисници, тачније на удружења, фондације и задужбине, предузетнике, цркве и верске заједнице, политичке странке
(ове измене се не односе на привредна друштава).
Сви поменути субјекти су у обавези да по реализацији раније
дозначених средства на подрачун код Управе за трезор, изврше
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укидање подрачуна и брисање из Евиденције код Управе за трезор.
У складу са наведеним, средства по Конкурсу ће бити исплаћивана искључиво на рачуне субјеката код пословних банака.
V. НАЧИН АПЛИЦИРАЊА
Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима Секретаријата. Комплетна конкурсна документација са упутствима
и правилима може се преузети од 05. маја 2014. године у просторијама Секретаријата или на web адреси www.puma.vojvodina.
gov.rs
Уз пријаву се обавезно подноси :
1. Званичан доказ о регистрацији организације;
2. Потврда о пореском идентификационом броју;
3. Званичан доказ о отвореном рачуну у банци.
· Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на
језику националне мањине који је у службеној употреби
у Аутономној Покрајини Војводини;
· Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (зграда Владе
АПВ) или се упућују поштом на адресу:
Покрајински секретаријат за образовање,
управу и националне заједнице
21000 Нови Сад
Булевар Михаила Пупина 16.
ЗА КОНКУРС „ДЕКАДА РОМА 2014 .“
Резултати конкурса се објављују на званичној web адреси Секретаријата.
Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor с.р.
(мр Андор Дели)
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430.
На основу члана 10, 20. и члана 22. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину (‚‘Службени лист АПВ‘‘, број 50/13), члана
4. Правилника о поступку и критеријумима за распоређивање
буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство,
социјалну политику и демографију у вршењу оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач АП Војводина
број:129-401-113/2014 од 17. јануара 2014. године и Решења о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и
демографију број: 129-401-1430/2014 од 5. маја 2014. године, а у
вези са чланом 13. став 1. тачка 5. 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), Покрајински секретаријат
за здравство, социјалну политику и демографију расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ,
ОДНОСНО ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ,
ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У 2014. ГОДИНИ
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику
и демографију ће у складу са чланом 13. став 1. тачка 5. 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
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство,
социјалну политику и демографију за 2014. годину, суфинансирати, односно финансирати у 2014. години изградњу, одржавање
и опремање здравствених установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће одржавање просторија, медицинске и
немедицинске опреме и превозних средстава и опреме у области
интегрисаног здравственог информационог система, у укупном
износу од 131.000.000,00 динара.
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Додела средстава по овом јавном конкурсу вршиће се у складу
са Правилником о поступку и критеријумима за распоређивање
буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство,
социјалну политику и демографију у вршењу оснивачких права
над здравственим установама чији је оснивач АП Војводина број:
129-401-113/2014 од 17. јануара 2014. године, који је доступан у
Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику
и демографију, објављен на Огласној табли истог и на Интернет
страници www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.
Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне Покрајине Војводине за
2014. годину.
Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше
до 31. 12. 2014. године.
Предмет конкурса је суфинансирање, односно финансирање
изградње, одржавања и опремања здравствених установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће одржавање
просторија, медицинске и немедицинске опреме и превозних
средстава и опреме у области интегрисаног здравственог информационог система.
Право учешћа на конкурсу имају здравствене установе чији
је оснивач Аутономна Покрајина Војводина у складу са Планом
мреже здравствених установа.
Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку искључиво на обрасцу пријаве која се може преузети на Интернет
страници Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну
политику и демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs. и у Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, II спрат,
канцеларија 44 (тел.487-4514).
Уз пријаву на конкурс се подноси следећа обавезна документација:фотокопија потврде о регистрацији код надлежног органа, фотокопија потврде о пореском идентификационом броју и
фотокопија ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за
заступање).
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Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за здравство,
социјалну политику и демографију, Булевар Михајла Пупина
број 16, 21108 Нови Сад поштом или лично на Писарници покрајинских органа управе у згради Владе Аутономне Покрајине
Војводине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад, са
назнаком:‘‘За конкурс‘‘.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису поднете од овлашћених лица, пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу и пријаве које нису предмет јавног конкурса неће се
разматрати.
Неће се разматрати пријаве подносилаца којима су додељивана средства Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну
политику и демографију, а који нису у року доставили извештај
о наменском утрошку средстава са документацијом или тражили
сагласност за продужење рока за реализацију пројекта.
Конкурсна документација се не враћа.
Пријава на јавни конкурс подноси се у року од 15 дана од дана
објављивања у ‚‘Службеном листу АПВ‘‘, односно у јавном гласилу које покрива целу територију Аутономне Покрајине Војводине.
Поступак конкурса за доделу средстава спроводи Комисија
коју образује покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију.
Комисија, након разматрања и процене пријава приспелих на
јавни конкурс, сачињава образложени предлог за доделу средстава по јавном конкурсу.
О додели средстава одлучује решењем, које је коначно, покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију у складу са ликвидним могућностима буџета.
Приспеле пријаве на јавни конкурс Комисија разматра у погледу испуњености услова и у погледу предмета конкурса и врши
процену према следећим критеријумима:
- значај планираног инвестиционог улагања, инвестиционо-текућег одржавања просторија, медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава и опреме у области интегрисаног информационог система за обезбеђење и унапређење обављања делатности,
- немогућност организације процеса рада и обављања делатности,
- допринос унапређењу доступности и приступачности здравствене заштите, односно скраћењу чекања на
здравствену услугу,
- степен хитности,
- доприност увођењу и примени нових здравствених технологија,
- висина тражених средстава,
- економичност буџета и усклађеност предложеног буџета
са планираним активностима,
- степен обезбеђености сопствених средстава или средстава из других извора.
Резултати конкурса ће бити објављени на Интернет страници
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и
демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и
демографију
Број:129-401-1430/2014-2
Дана:7. маја 2014. године

Покрајинска секретарка
Проф. др Весна Копитовић, с.р.

431.
На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр.
72/09), члана 41. став 1. тачке 1, 2. и 10. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС“,
бр. 99/09 и 67/12 – Одлука УС), и члана 36. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АП Војводине“, бр.
40/12 – пречишћен текст), потпредседник Владе АП Војводине и
покрајински секретар за културу и јавно информисање доноси:

Број 17-Страна 943

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ПО КОНКУРСИМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
У 2014. ГОДИНИ
Члан 1.
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање (у
даљем тексту: Секретаријат) овом одлуком покреће поступак за
доделу средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине по
конкурсима у области културе у 2014. години на име финансирања и суфинансирања програма и пројеката.
Члан 2.
Покрајинском скупштинском одлуком о Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину („Службени лист АП
Војводине“, бр. 50/13) и Финансијским планом Покрајинског
секретаријата за културу и јавно информисање за 2014. годину
бр. 132-402-131/2013-08 од 8. јануара 2014. године за намене из
члана 1. ове одлуке планирана су средства у укупном износу од
13.380.000,00 динара (словима: тринаестмилиона-тристаосамдесетхиљададинара и 00/100).
Члан 3.
Секретаријат ће суфинансирати производњу дугометражних
играних, краткометражних, документарно-играних и документарних филмова у укупном износу од 9.280.000,00 динара (по
класификацији корисника: 4541 – Текуће субвенције приватним
предузећима).
Члан 4.
Секретаријат ће суфинансирати програме и пројекте у култури
у области савременог уметничког стваралаштва АП Војводине у
укупном износу од 4.100.000,00 динара (по класификацији корисника: 4541 – Текуће субвенције приватним предузећима).
Члан 5.
Општи услови и критеријуми за доделу средстава утврђени
су Правилником о начину, критеријумима и мерилима за избор
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине“, бр.
1/13) и Правилником о изменама и допунама Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који
се финансирају и суфинансирају из буџета Аутономне Покрајине
Војводине бр. 132-451-19/2013-1 од 17. априла 2014. године.
Рок за подношење пријава на конкурс и други подаци од важности за спровођење конкурса биће утврђени у тексту конкурса.
Конкурси ће се објавити на званичној интернет страни Секретаријата, у „Службеном листу АП Војводине“ и у једном од
дневних јавних гласила на српском језику које покрива целу територију АП Војводине, а обавештење о објављивању конкурса ће
бити објављено и у јавним гласилима на језицима националних
мањина у службеној употреби у АП Војводини.
Члан 6.
Пријаве на конкурсe из чланова 3. и 4. Одлуке подносе се у
писменој форми на обрасцу који је саставни део конкурса, а могу
се добити у Покрајинском секретаријату за културу и јавно информисање, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, или на
интернет страници Секретаријата: www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Члан 7.
Покрајински секретар за културу и јавно информисање ће образовати посебне Комисије за доделу средстава (у даљем тексту:
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Комисија), које одлучују о избору пројеката и програма по расписаном конкурсу за сваку област, на основу чега покрајински
секретар за културу и јавно информисање доноси одлуку о расподели средстава.
Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавестити
подносиоце пријава.
Члан 8.
Одлука се објављује у „Службеном листу АП Војводине“.
Члан 9.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Потпредседник Владе АП Војводине
и покрајински секретар
Славиша Грујић,с.р.

432.
На основу члана 41. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС‘‘,
бр. 99/09 и 67/12 –одлука УС), члана 36. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АП Војводине“, брoj:
40/12 - пречишћен текст), Правилника о начину, критеријумима
и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине („Сл.
лист АП Војводине“, брoj: 1/13), Правилника о изменама и допунама Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из
буџета Аутономне Покрајине Војводине број 132-451-19/2013-1
од 17. априла 2014. године и Одлуке о спровођењу поступка за
доделу средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине по
конкурсима у области културе у 2014. години коју је донео покрајински секретар за културу и јавно информисање, број 1324511248/2014-01 од 5. маја 2014. године, Покрајински секретаријат
за културу и јавно информисање расписује
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ
ДУГОМЕТРАЖНИХ ИГРАНИХ,
КРАТКОМЕТРАЖНИХ,
ДОКУМЕНТАРНО-ИГРАНИХ И
ДОКУМЕНТАРНИХ ФИЛМОВА
У 2014. ГОДИНИ
I ДОДЕЛА СРЕДСТАВА
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање (у
даљем тексту: Секретаријат) суфинансираће у 2014. години производњу дугометражних играних, краткометражних, документарно-играних и документарних филмова.
II ОПШТИ УСЛОВИ KОНКУРСА
1. На Конкурсу могу да учествују:
· само предузетници регистровани за производњу кинематографских дела и аудио-визуелних производа (у даљем
тексту: Подносилац пријаве);
2. Пријавa на Kонкурс подноси се на обрасцу Пријава – Конкурс за производњу дугометражних играних, краткометражних,
документарно-играних и документарних филмова у 2014. години,
који се може преузети на званичној интернет страници Секретаријата: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs
Додатне информације могу се добити у Секретаријату, на телефон 021/487-4714 или на е-mail: natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs.
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3. Уз пријаву се обавезно подноси:
- потписана и оверена изјава од стране овлашћеног лица
Подносиоца пријаве;
- копија Решења Агенције за привредне регистре (АПР) о
упису у Регистар - са описом делатности за коју је регистрован;
- сви прилози који су наведени у пријави.
За тачност података унетих у пријаву одговара Подносилац
пријаве.
4. Рок за подношење пријаве на Конкурс је 15 дана од дана
објављивања у дневном листу „Данас“.
5. Пријаве се подносе у 1 (једном) потписаном и овереном примерку лично - предајом писарници покрајинских органа управе у
Новом Саду (зграда Владе АП Војводине) или се упућују поштом
на адресу:
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
(Конкурс за производњу дугометражних играних,
краткометражних,
документарно-играних и документарних филмова у 2014. години)
6. Секретаријат задржава право да од подносилаца који су благовремено поднели пријаве по потреби затражи додатну документацију и информације.
7. Пријавe које се доставе након наведеног рока, пријаве са
непотпуном документацијом, пријаве послате путем факса или
електронске поште, непотписане и неоверене пријаве, као и
пријаве подносилаца којима је Секретаријат током 2013. године
доделио средства за суфинансирање програма и пројеката у области културе, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији, неће се узимати у разматрање.
8. О избору пројеката по расписаном јавном конкурсу одлучује
комисија коју образује Секретаријат, на основу чега покрајински
секретар за културу и јавно информисање доноси одлуку о распоређивању средстава која ће бити објављена на званичној интернет
страници Секретаријата.
9. Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавестити
Подносиоца пријаве.
10. Пријаве и приложена документација се не враћају подносиоцима.
III ПОСЕБНИ УСЛОВИ KОНКУРСА
Поред пријаве поднете на обрасцу Упитника, потребно је
доставити и:
· два примерка сценарија;
· две потписане рецензије;
· листу аутора са кратком биографијом;
· детаљан финансијски план за реализацију филма;
· износ средстава подносиоца пријаве у финансирању реализације филма;
· податке о обезбеђеним средствима из буџета и/или на
основу удруживања средстава са домаћим или страним
партнерима, донаторима и сл. (са доказима о њиховом
учешћу у финансирању филма).
IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
суфинансираће у 2014. години производњу дугометражних играних, краткометражних, документарно-играних и документарних, на основу конкурсних пријава које испуњавају све наведене
формалне захтеве и услове Конкурса и које задовољавају један
или више критеријума:
- да су од посебног друштвеног значаја за кинематографију и да доприносе развоју кинематографије у АП
Војводини;
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- да у садржинском и уметничком погледу представљају
значајан допринос у области уметничког стваралаштва;
- да доприносе афирмацији младих стваралаца;
- да својим савременим филмским изразом доприносе
унапређивању културног живота и стваралаштва у области кинематографије;
- да остварују складан развој филмске уметности у АП
Војводини и подстичу интеркултуралност и мултикултуралност;
- да подстичу дечије стваралаштво и стваралаштво за децу
и младе у култури;
- подстичу културно и уметничко стваралаштво особа са
инвалидитетом и доступност културних садржаја особама са инвалидитетом;
- да афирмишу кинематографију
АП Војводине у
иностранству.
Секретаријат ће суфинансирати до 50% буџета продукције,
осим када су у питању филмови са тешким и сложеним садржајем и нискобуџетни филмови где је могуће суфинансирати
до 90% буџета продукције. Буџет нискобуџетног филма не сме
прећи износ од 900.000,00 евра у динарској противредности.
Средства се додељују за трошкове који су у вези са обављањем
главних активности, односно са развојем и продукцијом филма,
док се за појединачне активности (нпр. постпродукција), претходне радње (нпр. обилазак терена за снимање), за плаћање сталних трошкова (грејања, струје, итд), плата запослених и трошкова
репрезентације средства не могу доделити.
Продуценту је дозвољено да ван територије Републике Србије
потроши највише 20% додељених средстава.

433.
На основу члана 41. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (“Сл. гласник Републике Србије“, број: 99/09 и 67/12 - одлука УС), члана 36. Покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи (“Сл. лист
АП Војводине“, број: 40/12 - пречишћен текст), Правилника о
начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури
који се финансирају и суфинансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине“, бр. 1/13), Правилника о изменама и допунама Правилника о начину, критеријумима и
мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине број 132451-19/2013-1 од 17. априла 2014. године и Одлуке о спровођењу
поступка за доделу средстава из буџета Аутономне Покрајине
Војводине по конкурсима у области културе у 2014. години коју
је донео покрајински секретар за културу и јавно информисање,
број 132-451-1248/2014-01 од 5. маја 2014. године, Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање расписује
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
И ПРОЈЕКAТА У КУЛТУРИ
У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ УМЕТНИЧКОГ
СТВАРАЛАШТВА
У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
I РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
суфинансираће у 2014. години програме и пројекте у култури у
области савременог уметничког стваралаштва у АП Војводини
који се односе на:
1. музичко и музичко-сценско стваралаштво (снимање ауторског материјала, концерти, фестивали, радионице,
плес)
2. ликовно и примењено стваралаштво (изложбе, колоније,
радионице)
3. књижевно стваралаштво (манифестације, фестивали, награде, колоније)
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4. позоришно стваралаштво (позоришне представе, фестивали, радионице, награде)
5. филмскe презентације и филмске радионице
6. видео и мултимедијално стваралаштво
7. међурегионалну сарадњу (у оквиру тачака 1.- 6.)
II УСЛОВИ KОНКУРСА
1. На Конкурсу могу да учествују искључиво предузетници регистровани за обављање делатности у култури, а чији се
пројекти/програми реализују и презентују на територији АП
Војводине, као и пројекти/програми који промовишу савремено
уметничко стваралаштво региона у земљи и иностранству, а који
својим уметничким квалитетом и значајем доприносе развоју и
промоцији савременог уметничког стваралаштва АП Војводине у
Републици Србији и иностранству (у даљем тексту: Подносилац
пријаве).
Изузетно, комисија може да одлучи да се финансира пројекат
или програм подносиоца пријаве чије је седиште ван територије
АП Војводине, уколико доприноси развоју културе и уметности
АП Војводине.
2. Подносилац пријаве може да учествује на Конкурсу са највише три пројекта или програма. Пријава и приложена документација се подноси у једном примерку.
3. Пријавa на Kонкурс подноси се искључиво на обрасцу конкурсне Пријаве за програме и пројекте у култури у области
савременог уметничког стваралаштва и може се преузети у
просторијама Покрајинског секретарија за културу и јавно информисање, Булевар Михајла Пупина 16. Нови Сад или на интернет страници www.kultura.vojvodina.gov.rs.
За тачност података унетих у Упитник одговара Подносилац
пријаве.
4. Рок за подношење Пријаве на Конкурс је 15 дана од дана
објављивања у дневном листу „Данас“.
5. Уз оверену и потписану пријаву се подноси:
- фотокопија Потврде о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа са описом делатности за коју је
подносилац регистрован (уколико је дошло до промена
у односу на постојеће податке у Изводу, доставити и копију Решења којим су те промене одобрене),
- фотокопија потврде о пореском идентификационом
броју и
- алтернативно: мишљење, препорука или рецензија о
пројекту (највише на једној страни а препоруку, мишљење или рецензију не може дати особа која учествује у
организацији или извођењу програма).
6. Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајинских
органа управе у Новом Саду (зграда Владе АП Војводине – писарница, у периоду од 9 до 14 часова) или се упућују поштом на
адресу:
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
Конкурс за суфинансирање програма и пројекaта у култури у
области савременог уметничког стваралаштва у АП Војводини у
2014. години
7. Секретаријат задржава право да од Подносиоца пријаве који
су благовремено поднели пријаве по потреби затражи додатну документацију и информације.
8. Пријавe које се доставе након наведеног рока, пријаве са
непотпуном документацијом, пријаве послате путем факса или
електронске поште, непотписане и неоверене пријаве, као и
пријаве корисника којима је Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање током 2013. године доделио средства
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на име суфинансирања програма и пројеката у области културе,
а који нису поднели извештај о њиховој реализацији, неће се узимати у разматрање
9. О избору пројеката по расписаном јавном конкурсу одлучује
комисија коју образује Секретаријат, на основу чега покрајински
секретар за културу и јавно информисање доноси одлуку о распоређивању средстава која ће бити објављена на званичној интернет
страници Секретаријата.
10. Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавестити Подносиоца пријаве.
11. Пријаве и приложена документација се не враћају подносиоцима.
12. Све информације о Конкурсу могу се добити и путем телефона :
021/487 4560

- музичко, музичко-сценско стваралаштво

021/487 4507

- ликовно и примењено стваралаштво, књижевно
стваралаштво

- позоришно стваралаштво, филмскe презентације
021/487 4264 и филмске радионице, видео и мултимедијално
стваралаштво
021/487 4642

- међурегионална сарадња

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансираће програме и пројекте који задовољавају најмање три
критеријума наведена у члану 20. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине“, бр. 1/13).

434.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“ бр. 50/13) и
Годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за
воде Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“ бр. 3/14) Покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ
И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И
ОБЈЕКАТА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
1. Предмет и циљ јавног конкурса
Суфинансирање изградњe и реконструкцијe водних објеката
у јавној својини и одвођење отпадних – фекалних вода на територији Аутономне Покрајине Војводине. Минималан износ учешћа
сопственим средствима подносиоца захтева је 15% од вредности
пројекта без ПДВ-а.
Радови, у смислу овог конкурса, се односе на изградњу или
реконструкцију објеката водоснабдевања, као што је бушење и
опремање бунара, објеката и опреме за побољшање квалитета
воде-фабрика воде, црпних станица, електромашинске опреме,
резервоара, главних магистралних доводника воде до насеља
или индустријe, односно за одвођење отпадних – фекалних вода:
колекторских водова (без кућних прикључака), црпних станица,
набавку електромашинске опреме и уређаја за пречишћавање отпадних – фекалних вода.
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2. Укупан износ средстава који се додељује по јавном конкурсу
Укупан износ средстава који се додељује је до 282.909.682,03
динара, и то:
· За водне објекте до 200.000.000,00 динара,
· За објекте фекалне канализације до 82.909.682,03 динара.
3. Право пријаве на конкурс и услови пријаве
Право учешћа на конкурсу имају градови и општине са територије Аутономне Покрајине Војводине, а за потребе својих месних заједница, јавних предузећа, јавних комуналних предузећа
и привредних друштава која врше поверене послове из области
комуналне - водопривредне делатности, а чији су оснивачи градови и општине (У даљем тексту крајњи корисници средстава).
Максималан број пријава који се може поднети по овом конкурсу од стране градова је 5 (пет), док је за општине 3 (три).
Услов за учешће на конкурсу:
Измирена обавеза за водну накнаду за коришћење водног добра и накнада за испуштену воду од стране крајњих корисника
средстава, а закључно са 31.03.2014. године, или репрограм дуга.
Уколико крајњи корисник средстава није обвезник накнаде,
доставити оверену изјаву да није задуживан по том основу. Изјава се може преузети са веб странице: www.psp.vojvodina.gov.rs и
прилагодити називу крајњег корисника средстава.
4. Потребна документација
1. Попуњем образац пријаве у којој ће јасно бити назначен
назив објекта за који се тражи учешће Секретаријата у суфинансирању, потписан од стране градоначелника или председника
општине;
2. Изјава Општинског / Градског већа о изградњи објеката у
којој је опредељен износ сопственог учешћа. Извод из општинског/ градског буџета којим се потврђује износ сопственог
учешћа. Форма одлуке може се преузети са веб странице: www.
psp.vojvodina.gov.rs;
3. Локацијска дозвола или грађевинска дозвола (важећа или уз
потврду о активацији исте);
4. Извод из главног пројекта израђеног у складу са важећем
Закону о планирању и изградњи (пројекат мора да садржи све
елементе прописане Законом-да буде увезан, печатом оверен, да
садржи потврду о регистрацији пројектантске куће, лиценце одговорних пројектаната.);
5. Извештај организације која је извршила техничку контролу
пројекта;
6. Фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;
7. Предмер и предрачун трошкова за извођење радова и/или набавку и уградњу опреме.
У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
5. Поступак за добијање средстава
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју именује
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а на основу критеријума и бодова прописаних Правилником
о додели средстава из Годишњег програма коришћења средства
из буџетског фонда за воде Аутономне Покрајине Војводине за
2014. годину.
Коначну одлуку о додели, начину и динамици преноса средстава доноси Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава
биће регулисана уговором.

7. мај 2014.
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6. Трајање конкурса
Пријаве на конкурс подносе се закључно са 30.05.2014. године.
7. Адреса на коју се подносе пријаве и информације о конкурсу
Пријаве на конкурс са осталом потребном документацијом
слати путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за
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пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина број 16 или лично путем писарнице покрајинских органа управе у згради Владе АП Војводине. Писарница
прима поднеске радним даном до 14 часова.
Информације у вези са конкурсом могу се добити у Секретаријату путем телефона 021/4881-646.
Обрасце: Пријаве на конкурс и Изјаве се могу преузети са веб
странице: www.psp.vojvodina.gov.rs
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САДРЖАЈ
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Предмет

Страна

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
419. Одлука о изменама Одлуке о праву на коришћење и
начину коришћења преносних рачунара за службене
потрбе;
420. Решење о разрешењу помоћнице директора Управе за
заједничке послове покрајинских органа;
421. Решење о постављењу помоћнице директора Управе
за имовину Аутономне Покрајине Војводине;
422. Решење о разрешењу помоћнице директора Управе за
заједничке послове покрајинских органа;
423. Решење о постављењу помоћнице директора Управе
за имовину Аутономне Покрајине Војводине;
424. Решење о додели права на коришћење знака „Најбоље
из Војводине“;
425. Решење о додели права на коришћење знака „Најбоље
из Војводине“;
426. Решење о додели права на коришћење знака „Најбоље
из Војводине“;
427. Решење о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
места у Педагошком заводу Војводине.

Предмет

Страна

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО,
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ
935
935
935
936
936
936
936
937
937

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
428. Конкурс за суфинансирање пројеката усмерених
на реализацију афирмативних мера и процеса за
интеграцију Рома за наставак „Декаде инклузије
Рома“ у 2014. години.

Редни број

430. Јавни конкурс за суфинансирање, односно
финансирање изградње, одржавања и опремања
здравствених установа у 2014. години.

942

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
431. Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава
из буџета Аутономне Покрајине Војводине по
конкурсима у области културе у 2014. години:
432. Конкурс
за
суфинансирање
производње
дугометражних
играних,
краткометражних,
документарно-играних и документарних филмова у
2014. години;
433. Конкурс за суфинансирање програма и пројеката
у култури у области савременог уметничког
стваралаштва у АП Војводини у 2014. години.

943

944
945

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
434. Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање
изградње и реконструкције водних објеката у јавној
својини и објеката фекалне канализације.

946

937

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
429. Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског
секретаријата за финансије у 2014. години за учешће
у суфинансирању пројеката који се финансирају из
фондова Европске уније.

939
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