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На основу члана 35. и 36. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади (Службени лист АПВ’’, број 37/14), а у
вези са одредбама Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС”, број: 48/91, 66/91, 44/98 – др. закон,
49/99 – др. закон, 34/01 – др. закон, 39/02, 49/05 - одлука УС, 79/05
- др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 – испр.др.закона и 23/13
– одлука УС), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. октобра 2014. године, д о н е л а је

На основу члана 35. и 36. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади (‘’Службени лист АПВ“, број 37/14), а
у вези са Покрајинском уредбом о утврђивању звања и занимања
запослених у покрајинским органима и о начелима за унутрашњу
организацију и систематизацију радних места (‘’Службени лист
АПВ’’, број: 24/12, 35/12, 16/14 и 40/14), Законом о радним односима у државним органима („Службени гласник РС”, број: 48/91,
66/91, 44/98 – други закон, 49/99 - други закон, 34/01 - други закон,
39/02, 49/05 – одлука УСРС, 79/05 - други закон, 81/05 – исправка другог закона, 83/05 - исправка другог закона и 23/13 - одлука
УС), Законом о платама у државним органима и јавним службама
(„Службени гласник РС” број: 34/01, 62/06 - др. закон, 63/06 - испр.
др. закона, 116/08 - др. закони, 92/11, 99/11 - др. закон, 10/13, 55/13
и 99/14) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата
именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС”, број: 44/08 - пречишћен текст и
2/12), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. октобра 2014.
године, д о н е л а је

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ
ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗВАЊА
И ЗАНИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА
И О НАЧЕЛИМА ЗА УНУТРАШЊУ ОРГАНИЗАЦИЈУ
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ РАДНИХ МЕСТА
Члан 1.
У Покрајинској уредби о утврђивању звања и занимања запослених у покрајинским органима и о начелима за унутрашњу
организацију и систематизацију радних места („Службени лист
АПВ’’, број: 24/12, 35/12 и 16/14), члан 1. мења се и гласи:
„Овом покрајинском уредбом утврђују се звања и занимања
запослених у органима покрајинске управе, Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Секретаријату Покрајинске
владе, Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине, те
у службама и управама које оснива Покрајинска влада (у даљем
тексту: покрајинска управа), разврставају се постављена лица по
групама и утврђују се начела за унутрашњу организацију и систематизацију радних места, начин припреме и доношења правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места (у даљем тексту: правилник о систематизацији), ако другим
покрајинским прописом није другачије уређено.“
Члан 2.
У члану 8, 10, 21, 25. и 26. речи: ‘’Влада Аутономне Покрајине
Војводине’’ у одређеном падежу, замењује се речима: ‘’Покрајинска влада’’ у одговарајућем падежу.
Члан 3.

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ О ПЛАТАМА,
НАКНАДИ ТРОШКОВА,
ОТПРЕМНИНИ И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
ПОСТАВЉЕНИХ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
У ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
У Покрајинској уредби о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у
органима Аутономне Покрајине Војводине’’ (‘’Службени лист
АПВ’’, број: 27/12, 35/12, 09/13 и 16/14), у члану 1. речи: ‘’Влада
Аутономне Покрајине Војводине’’ у одређеном падежу замењују
се речима: ‘’Покрајинска влада’’ у одговарајућем падежу, а речи
‘’Аутономне Покрајине Војводине’’ замењују се речима ‘’Аутономне покрајине Војводине’’.

У члану 10. после III групе додаје се група IIIа која гласи:
‘’- правобранилац Аутономне покрајине Војводине;’’
а после IV групе додаје се група IVа која гласи:
‘’- заменик правобраниоца Аутономне покрајине Војводине;’’
Члан 4.
Ова покрајинска уредба ступа на снагу даном објављивања у
‘’Службеном листу Аутономне покрајине Војводине’’
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 021-51/2014
Нови Сад, 15. октобар 2014. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Члан 2.
Члан 12. мења се и гласи:
Коефицијенти за обрачун и исплату плате постављених лица
износе:
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радно место

платна
група

основни
коефицијент

додатни
коефицијент

-секретар Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
-секретар Покрајинске владе;

I

24,00

18,00

-заменик секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
- директор Дирекције;
- директор Туристичке организације Војводине;
- директор Покрајинског завода за равноправност полова;
- подсекретар покрајинског секретаријата;

II

22,00

18,00

- директор Управе за заједничке послове покрајинских органа;
- директор Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине;
- директор покрајинске посебне управне организације;
- директор службе и управе коју оснива Покрајинска влада;
- шеф Кабинета председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
- шеф Кабинета председника Покрајинске владе;
- директор Стручне службе код Покрајинског омбудсмана;
- помоћник покрајинског секретара;

III

21,50

18,00

- правобранилац Аутономне покрајине Војводине;

IIIа

21,10

18,00

- помоћник секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
- помоћник секретара Покрајинске владе;

IV

20,20

18,00

- заменик правобраниоца Аутономне покрајине Војводине;

IVа

19,10

18,00

- саветник председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
- саветник председника Покрајинске владе;
- помоћник директора Управе за заједничке послове покрајинских органа;
- помоћник директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине;
- шеф Протокола;
- помоћник директора Дирекције за робне резерве Аутономне покрајине Војводине;
- помоћник директора покрајинске посебне управне организације;
- помоћник директора службе и управе коју оснива Покрајинска влада;

V

17,70

18,00

- секретар савета националних заједница у Скупштини Аутономне покрајине
Војводине;

VI

16,00

18,00

Члан 3.
Члан 13. мења се и гласи:
Коефицијент за обрачун и исплату плате постављених лица утврђен у члану 12. ове покрајинске уредбе, увећава се за одговарајући
проценат увећања:
радно место

платна група

Проценат увећања

- секретар Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

I

23,09%

- секретар Покрајинске владе;

I

18,29%

- заменик секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

II

14,04%

- подсекретар покрајинског секретаријата;

II

13,85%

- директор Дирекције;
- директор Туристичке организације Војводине;
- директор Покрајинског завода за равноправност полова;

II

11%

- директор Управе за заједничке послове покрајинских органа;
- директор Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине;

III

25,77%

- директор покрајинске посебне управне организације;
- директор службе и управе коју оснива Покрајинска влада;
- шеф Кабинета председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
- шеф Кабинета председника Покрајинске владе;
- директор Стручне службе код Покрајинског омбудсмана;
- помоћник покрајинског секретара.

III

12,67%

- правобранилац Аутономне покрајине Војводине;

IIIа

24,54%

- помоћник секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
- помоћник секретара Покрајинске владе;

IV

13,80%

-заменик правобраниоца Аутономне покрајине Војводине;

IVа

29,63%

- саветник председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
- саветник председника Покрајинске владе;

V

17,71%
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- помоћник директора Управе за заједничке послове покрајинских органа;
- помоћник директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине;

V

24,66%

- шеф Протокола;
- помоћник директора Дирекције за робне резерве Аутономне покрајине Војводине;
- помоћник директора покрајинске посебне управне организације;
- помоћник директора службе и управе коју оснива Покрајинска влада;

V

2,63%

- секретар савета националних заједница у Скупштини Аутономне покрајине Војводине.

VI

2%

Члан 2.

Члан 4.
У члану 17. став 1. после речи: ‘’односу’’, додају се речи: ‘’код
послодавца’’.

Буџетски фонда финансира се из:
1. апропријација обезбеђених буџетом Аутономне покрајине Војводине за текућу годину и
2. других извора у складу са законом.

Члан 5.
У члану 22. став 1. и 2. речи: ‘’претходна три месеца’’, замењују
се речима: ‘’претходних дванаест месеци’’.
Члан 6.
Ова покрајинска уредба ступа на снагу даном објављивања у
“Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 120-61/2014
Нови Сад, 15. октобар 2014. године

Члан 3.
Плаћање и преузимање обавеза на терет Буџетског фонда
врши се до нивоа средстава расположивих у Буџетском фонду, а
највише до нивоа средстава утврђеног Покрајинским програмом
обнове по областима и територијама (општинама/градовима).
На крају текуће године, неискоришћена средства са рачуна
Буџетског фонда преносе се у наредну годину.
Члан 4.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Буџетски фонд оснива се на одређено време, најкасније до дана
престанка важења Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији.
Члан 5.

722.

Буџетским фондом управља Секретаријат.

На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС’’, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-испр. и 108/13) и члана 32. став 1. тачка 4. и 7. и члана
36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади (‘’Службени лист АПВ’’, број 37/14), а у вези са чланом 7. став
3. Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији
(‘’Службени гласник РС’’, број 75/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. октобра 2014. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ОТВАРАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
ОБНОВЕ И ПОМОЋИ
ОПШТИНАМА И ГРАЂАНИМА
ПОГОЂЕНИМ ПОПЛАВАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
Отвара се Буџетски фонд за реализацију Програма обнове и
помоћи општинама и грађанима погођеним поплавама на територији Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Буџетски
фонд), како би се одвојено водила средства издвојена за реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о утврђивању Програма
обнове и помоћи општинама и грађанима погођеним поплавама
на територији Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту:
Покрајински програм обнове).
Буџетски фонд отвара се као евиденциони рачун у оквиру
главне књиге трезора са статусом индиректног корисника буџетских средстава у оквиру раздела Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат).

По престанку рада Буџетског фонда, права, обавезе и архиву
преузима Секретаријат.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ‘’Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине’’.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 025-43/2014
Нови Сад, 15. октобар 2014. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

723.
На основу члана 23. став 3. и чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 15.
октобра 2014. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О СЕКРЕТАРИЈАТУ
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Члан 1.
У Одлуци о Секретаријату Покрајинске владе („Службени лист
АПВ”, број: 8/10, 26/12 и 22/14), члан 5. мења се и гласи:
„Секретаријатом руководи секретар Покрајинске владе
(у даљем тексту: секретар).
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Секретара поставља и разрешава Покрајинска влада, на
предлог председника Покрајинске владе.
Мандат секретара траје четири године и може бити поново постављен.“
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скупштинске одлукe о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 8.
октобра 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

Члан 2.

I

Члан 9. мења се и гласи:
„У случају спречености или одсутности секретара, замењује га помоћник секретара.
Помоћника секретара поставља и разрешава Покрајинска влада, на предлог секретара.

ГОРДАНА ПУШИЋ поставља се за правобраниоца Аутономне
покрајине Војводине, на период од 5 година.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Мандат помоћника секретара траје четири године и
може бити поново постављен.“

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 021-49/2014
Нови Сад, 8. октобар 2014. године

Члан 3.
Члан 11. мења се и гласи:

Потпредседник
Покрајинске владе
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

„Кабинетом руководи шеф Кабинета, кога поставља и
разрешава председник Покрајинске владе.
Шефу Кабинета престаје мандат с престанком мандата председника Покрајинске владе, оставком или разрешењем.
За свој рад и рад Кабинета, шеф Кабинета одговара председнику Покрајинске владе.“
Члан 4.

725.
На основу члана 7. став 1. и 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени
лист АПВ“, број 2/10) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 8. октобра
2014. године, д о н е л а је

Члан 12. мења се и гласи:

РЕШЕЊЕ

„У саставу Кабинета је Протокол.

I

Радом Протокола руководи шеф Протокола.
Шефа Протокола поставља и разрешава Покрајинска
влада, на предлог председника Покрајинске владе.
Мандат шефа Протокола траје четири године и може
бити поново постављен.“

Др БИЉАНА ПАЊКОВИЋ разрешава се дужности директора
Покрајинског завода за заштиту природе.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Члан 5.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

У члану 13. став 1. мења се и гласи:
„Председник Покрајинске владе има саветнике председника, које поставља и разрешава председник Покрајинске владе.“

Број: 023-61/2014
Нови Сад, 8. октобар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 021-52/2014
Нови Сад, 15. октобар 2014. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

724.
На основу члана 5. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 37/14) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске

726.
На основу члана 7. став 1. и 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени
лист АПВ“, број 2/10) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 8. октобра
2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Др БИЉАНА ПАЊКОВИЋ и м е н у ј е се за директорку
Покрајинског завода за заштиту природе, на период од четири
године.

15. октобар 2014.
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729.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 023-62/2014
Нови Сад, 8. октобар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

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, 45/13-други закон и 93/14), а у вези са чланом
1. став 2. Одлуке о оснивању Опште болнице Панчево, Панчево услед поделе здравственог центра „Јужни Банат“ Панчево
(„Службени лист АПВ“, број 11/06) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 15.
октобра 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

727.
На основу чланова 32. став 1. тачка 6) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади («Службени
лист АПВ», број 37/14), а у вези са чланом 1. став 1. алинеја 7.
Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна покрајина
Војводина на Владу Аутономне покрајине Војводине («Службени
лист АПВ», број 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној
15. октобра 2014. године, донела је

I
Др НЕБОЈША ТАСИЋ, доктор медицине, специјалиста урологије, разрешава се дужности вршиоца дужности директора
Опште болнице Панчево, Панчево, на коју је именован Решењем
Покрајинске владе, број: 022-527/2014 од 19. јуна 2014. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Измене Програма рада Српског народног
позоришта за 2014. годину, које је усвојио Управни одбор Установе, на седници одржаној 17. септембра 2014. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-888/2014
Нови Сад, 15. октобар 2014. године

II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне покрајине Војводине’’.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-893/2014
Нови Сад, 15. октобар 2014. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

728.
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе - Центра
за привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист
АПВ”, број 4/08) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади (‘’Службени лист АПВ’’, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 15. октобра 2014. године, д о н е л а ј е

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

730.
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, 45/13-други закон и 93/14), а у вези са чланом
1. став 2. Одлуке о оснивању Опште болнице Панчево, Панчево услед поделе здравственог центра „Јужни Банат“ Панчево
(„Службени лист АПВ“, број 11/06) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 15.
октобра 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

РЕШЕЊЕ

Др НЕБОЈША ТАСИЋ, доктор медицине, специјалиста урологиje, именује се за директора Опште болнице Панчево, Панчево,
на период од четири године.

I

II

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији
и систематизацији радних места Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине, који је донео в.д. директора Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине, дана
17. септембра 2014. године.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-889/2014
Нови Сад, 15. октобар 2014. године

II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне покрајине Војводине’’.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-837/2014
Нови Сад, 15. октобар 2014. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

731.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“, број: 50/13, и
24/14-ребаланс ) и Програмa унапређења сточарства у АП Војво-

Страна 1536 - Број 40

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

дини за 2014. Годину ( „Сл.лист АПВ“, број: 39/14), Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује
КОНКУРС
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ
И РЕГИОНАЛНИХ ИЗЛОЖБИ СТОКЕ
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2014. ГОДИНУ
Средства за суфинансирање и рефундирање дела трошкова
одржавања локалних и регионалних изложби стоке у АП Војводини укупно износе 2.000.000,00 динара. Право на подношење
пријаве за коришћење средстава имају удружења грађана - организатори изложби стоке, чије се седиште налази на територији
АП Војводине.
Предвиђена расподела средстава за организовање изложби говеда, оваца и коза, копитара и свиња вршиће се по врстама стоке
и то:
Говедарство
Овчарство и козарство
Копитари
Свињарство
УКУПНО, динара

600.000,00
300.000,00
900.000,00
200.000,00
2.000.000,00

Планирана, а нереализована средства код изложби појединих
врста стоке, на основу приспеле конкурсне документације, могу
се одлуком Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство преусмерити на изложбе друге врсте стоке у
оквиру укупно планираних средстава.
Потребна документација:
1. Пријава на конкурс, која се налази на сајту Секретаријата;
2. Фотокопија решења о упису у Регистар у Агенцији за
привредне регистре;
3. Фотокопија ПИБ обрасца;
4. Фотокопију картона депонованих потписа ;
5. Записник о оцењивању изложбе стоке чији је надзор извршила Регионална одгајивачка организација
(Пољопривредна стручна служба);
6. Извештај о наменском утрошку средстава са спецификацијом трошкова (фотокопије рачуна, извода од банке о
плаћању рачуна, налога благајни за исплату средстава, и
др.).
Суфинансирање и рефундирање дела трошкова одржавања
локалних и регионалних изложби врши се за: утврђивање здравственог стања животиња, трошкови превоза и осигурања животиња, трошкова намењених за закуп изложбеног простора, озвучење, медији, бина, награде за најбоља грла и израда пехара,
медаља, плакета, гравура, ленти, розети, диплома, захвалница
и каталога; рад комисије за оцену стоке, записник о оцењивању
изложбе стоке чији је надзор извршила регионална одгајивачка
организација (Пољопривредна стручна служба), дежурног ветеринара и радника.
Надокнада дела трошкова ће се вршити за локалне и регионалРед.
бр.

Назив мере

15. октобар 2014.

не изложбе, које су одржане до 15. октобра 2014. године.
У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију. Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Критеријуми
за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне документације.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се
уговором.
Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средстава у буџет АП Војводине.
Потребна конкурсна документација подноси се закључно са
30.10.2014. године, на следећу адресу: Покрајински секретаријат
за пољопривреду, водопривреду и шумарству, 21000 Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком: „Koнкурс за изложбе
стоке”.
Текст Конкурса и Пријава на конкурс налазе се на сајту Секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs
Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4432.

732.
На основу члана 19. Закона о сточарству („Службени гласник
РС”, број 41/09 и 93/12) и члана 15. став 1. тачка 3. Закона о утврђивању надлежности АП Војводине („Службени гласник РС“, број
99/09 и 67/2012 - одлука УС), а у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“, број: 50/13 и 24/14-ребаланс) и Програмом унапређења сточарства у АП Војводини за 2014. годину („Службени
лист АПВ“, број: 39/14), Покрaјински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује
КОНКУРС
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗA СПРОВОЂЕЊЕ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА
КОД ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА
У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2014. ГОДИНУ
Средства за спровођење Годишњег програма мера код одгајивачког програма у АП Војводини за 2014. годину (у даљем тексту:
Програм), у износу од 52.500.000,00 динара користиће се за:
а) Спровођење мера одгајивачког програма у говедарству,
свињарству, овчарству и козарству, живинарству, код копитара и у пчеларству; и
б) пословима контроле спровођења програма.
Мере за спровођење одгајивачког програма обавиће се у обиму
и висини јединичне цене утврђене у табелама 1. до 6. за сваки
меру рада, а према динамици прилива средстава обезбеђеним за
те намене, и то:
Табела 1. Мере за спровођење одгајивачког програма у говедарству
Планирани обим
мера

Цена по јединици
мере/дин

Укупно
динара

170

350

59.500

Аутохтоне расе говеда
Подолска раса
1.

Селекцијске смотре
Буша

1.

Селекцијске смотре

52

350

18.200

2.

Контрола продуктивности уматичених крава

24

2.000

48.000

Племените расе говеда

15. октобар 2014.
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Сименталска раса
1.

Селекцијске смотре

3.450

300

1.035.000

2.

Линеарна оцена првотелки

270

200

54.000

3.

Контрола млечности уматичених крава

1.380

1.350

1.863.000

4.

Контрола биковских мајки

31

3.000

93.000

5.

Перформанс тест бикова

4

25.000

100.000

6.

Биолошки тест бикова

5

20.000

100.000

7.

Прогени тест на млечност

5

30.000

150.000

Холштајн-фризијска раса
1.

Селекцијске смотре

24.100

300

7.230.000

2.

Линеарна оцена првотелки

1.030

200

206.000

3.

Контрола млечности уматичених крава

9.158

1.350

12.363.300

4.

Контрола биковских мајки

140

3.000

420.000

5.

Перформанс тест бикова

4

25.000

100.000

6.

Биолошки тест бикова

5

20.000

100.000

7.

Прогени тест на млечност

6

30.000

180.000

СВЕГА ГОВЕДАРСТВО:

24.120.000

Табела 2. Мере за спровођење одгајивачког програма у свињарству
Ред.
бр.

Назив мере

Планирани обим
мера

Цена по јединици
мере/дин

Укупно
динара

Аутохтоне расе
Мангулица
1.

Контрола продуктивности уматичених крмача

74

300

22.200

2.

Контрола продуктивности уматичених нерастова

7

900

6.300

Племените расе
1.

Селекцијске смотре свиња

23.525

100

2.352.500

2.

Контрола продуктивности уматичених крмача

19.250

300

5.775.000

3.

Контрола продуктивности уматичених нерастова

610

900

549.000

4.

Одабирање и контрола нерастовских мајки

580

3.000

1.740.000

5.

Перформанс тест нерастова

950

3.000

2.850.000

6.

Перформанс тест назимица

11.300

300

3.390.000

7.

Биолошки тест нерастова

43

5.000

215.000

СВЕГА СВИЊАРСТВО:

16.900.000

Табела 3. Мере за спровођење одгајивачког програма у овчарству и козарству
Ред.
бр.

Назив мере

Планирани обим
мера

Цена по јединици
мере/дин

Укупно
динара

Аутохтоне расе оваца
Цигаја, виторога жуја
1.

Селекцијске смотре оваца

1.290

100

129.000

2.

Контрола продуктивности оваца

808

300

242.400

1.

Селекцијске смотре оваца

7.230

100

723.000

2.

Контрола продуктивности оваца

4.000

300

1.200.000

3.

Перформанс тест овнова

10

2.800

28.000

4.

Биолошки тест овнова

5

2.000

10.000

5.

Прогени тест овнова

3

3.500

10.500

100

114.000

Племените расе оваца

Племените расе коза
1.

Селекцијске смотре коза

1.140

2.

Контрола продуктивности коза

780

300

234.000

3.

Контрола млечности коза

387

1.300

503.100
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Биолошки тест јарчева

3

15. октобар 2014.
2.000

СВЕГА ОВЧАРСТВО И КОЗАРСТВО:

6.000
3.200.000

Табела 4. Мере за спровођење одгајивачког програма у живинарству
Ред.
бр.

Назив мере

Планирани обим
мера

Цена по јединици
мере/дин

Укупно
динара

Аутохтоне расе живине
Сомборска капорка, голошијан, сомборска (подунавска) гуска,
домаћа патка, домаћа ћурка
1.

Идентификација и обележавање

690

150

103.500

2.

Контрола продуктивних својстава

497

150

74.550

Економске расе и хибриди
1.

Контрола матичних јата кокоши тешког типа у одгоју

181.800

4

727.200

2.

Контрола матичних јата кокоши тешког типа у експлоатацији

184.000

4

736.000

3.

Контрола матичних јата кокоши лаког типа у одгоју

12.800

4

51.200

4.

Контрола матичних јата кокоши лаког типа у експлоатацији

15.000

4

60.000

5.

Контрола чистих раса кокошака

1.920

10

19.200

6.

Контрола матичних јата ћурака

1.735

10

17.350

7.

Тест бројлера

1.960

150

294.000

8.

Тест носиља конзумних јаја

780

150

117.000

СВЕГА ЖИВИНАРСТВО:

2.200.000

Табела 5. Мере за спровођење одгајивачког програма код копитара
Ред.
бр.

Назив мере

Планирани обим
мера

Цена по јединици
мере/дин

Укупно
динара

Расе коња намењене спорту
- Енглески пунокрвни коњ, Липицанер
1.

Контрола продуктивности уматичених грла са познатим
пореклом

187

3.000

561.000

2.

Коришћење у репродукцији пастува, које одреди стручна
комисија као „пепиниере“ на ергелама, и висококвалитетне
пастуве у оквиру матичних запата на индивидуалним
газдинствима

22

16.000

352.000

3.

Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3 године, који
потичу из сопствене производње на ергелама

54

7.000

378.000

4.

Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3 године,
који потичу из сопствене производње на индивидуалним
газдинствима

62

7.000

434.000

5.

Лиценцирање пастува

9

7.000

63.000

Расе касача
1.

Контрола продуктивности уматичених грла са познатим
пореклом

7

3.000

21.000

2.

Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3 године,
који потичу из сопствене производње на индивидуалним
газдинствима

4

7.000

28.000

3.

Лиценцирање пастува

3

7.000

21.000

105

400

42.000

Балкански магарац
1.

Селекцијске смотре
СВЕГА КОПИТАРИ:

1.900.000

Табела 6. Мере за спровођење одгајивачког програма у пчеларству
Ред.
бр.

Назив мере

Планирани обим
мера

Цена по јединици
мере/дин

Укупно
динара

1.

Квалитетне пчелиње матице из линија

525

80

42.000

2.

Перформанс тест линија

5

30.000

150.000

3.

Прогени тест пчелињих матица

1

35.000

35.000

4.

Селекција пчела на продуктивност

4

4.500

18.000

15. октобар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

5.

Праћење нових екотипова домаће “carnice”

6.

Тест трутовских мајки
СВЕГА ПЧЕЛАРСТВО:

Средстава из Одгајивачког програма у укупном износу од
52.500.000,00 динара расподелиће се у односу 88% за рад основних одгајивачких организација и организација са посебним
овлашћењима (42.786.000,00 динара), 12% за рад регионалних
одгајивачких организација (5.834.000,00 динара) и 7,40% за
обављање послова контроле спровођења Програма, које врши
главна одгајивачка организација (3.880.000,00 динара).
Право на подношење пријаве за коришћење средстава под тачком а) имају одгајивачке организације и организације са посебним овлашћењима са територије АП Војводине, које испуњавају
услове из члана 7, 8, 9. и 10. Закона о сточарству (‘’Службени гласник РС’’, број 41/09 и 93/12).
Право на подношење пријаве за коришћење средстава под тачком б) имају одгајивачке организације са територије АП Војводине, које испуњавају услове из члана 9. Закона о сточарству
(‘’Службени гласник РС’’, број 41/09 и 93/12).
Уколико се средства према овом Програму, на основу приспеле
конкурсне документације, не реализују у целости, истa се одлуком Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и
шумарство преусмеравају на одгајивачке мере код других врста
стоке (табеле 1-6.), а до планираног максималног годишњег обима одгајивачких мера предвиђеног Дугорочним програмом мера
за спровођење одгајивачког програма у Аутономној Покрајини
Војводини за период 2010-2014. године („Службени лист АПВ”,
број: 12/10, 15/11)– у даљем тексту: Дугорочни програм.
Уколико се спроведе већи обим појединих одгајивачких мера
од обима предвиђеног конкурсом, а највише до максималног
годишњег обима појединих мера утврђених Дугорочним програмом, тада ће цена по јединици мере бити сразмерно нижа.
Основне одгајивачке организације и организације са посебним
овлашћењима (члан 7. и 10. Закона о сточарству) конкуришу за
надокнаду трошкова и остварују право на средства, преко Регионалне одгајивачке организације (члан 8.), на чијој су територији
извршавали послове, а која контролише њихов рад и обрађује добијене податке. Регионална одгајивачка организација прикупљену конкурсну документацију од организација на свом терену, са
збирним списком организација које испуњавају услове конкурса,
доставља овом Секретаријату.
Потребна документација: а) Пријава на конкурс; б) Извод из
Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма подносиоца захтева, податке о подручју на коме се спроводи програм, податке о кадровској и техничкој опремљености за
спровођење програма; в) Пријава по врстама стоке;; г) Оверена
фотокопија дипломе лица које ради на пословима мера за спровођење одгајивачког програма код подносиоца захтева; д) Оверена фотокопија радне књижице; ђ) Фотокопија решењa издатог од
стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
о упису у Регистар одгајивачких организација и организација
са посебним овлашћењима на основу чл. 7, 8, 9. и 10. Закона о
сточарству („Службени гласник РС”, број 41/09 и 93/12); е) Регионална одгајивачка организација треба да достави и збирни списак
Основних одгајивачких организација на својој територији, које
испуњавају услове конкурса; ж) Фотокопију картона депонованих потписа - за отворен посебан наменски подрачун у Управи
за трезор ( На основу Закона о изменама и допунама Закона о
буџетском систему који је ступио на снагу 17. Јула 2013.године
правна лица, којима се врши пренос средстава из буџета, отварају посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор за
та средства).
У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију. Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Критеријуми
за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне документације.
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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30.000

30.000

1

25.000

25.000
300.000

Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средстава у буџет АП Војводине.
Подносилац пријаве може једном пријавом конкурисати за доделу средстава за више намена (табеле 1-6.).
Потребна конкурсна документација подноси се закључно са
30.10.2014. године, на следећу адресу: Покрајински секретаријат
за пољопривреду, водопривреду и шумарству, 21000 Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком: „Koнкурс за одгајивање стоке”.
Текст Конкурса и Пријава на конкурс налазе се на сајту Секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs
Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4432.

733.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“, број: 50/13 и
24/14-ребаланс) и Програмa унапређења сточарства у АП Војводини за 2014. Годину ( „Сл.лист АПВ“, број: 39/14), Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује
КОНКУРС
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМA
УНАПРЕЂЕЊА РАДА
УДРУЖЕЊА ОДГАЈИВАЧА СТОКЕ
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2014. ГОДИНУ
Средства за суфинансирање и рефундирање дела трошкова
унапређења рада удружења одгајивача стоке у АП Војводини
за 2014. годину укупно износе 4.000.000,00 динара. Расподела
предвиђених средства вршиће се за унапређењa рада удружења
одгајивача стоке, чије се седиште налази на територији АП Војводине и која су у систему Пољопривредних стручних служби (Регионалних одгајивачких организација).
Потребна документација:
1. Пријава на конкурс, која се налази на сајту Секретаријата;
2. Фотокопија решења о упису у Регистар у Агенцији за
привредне регистре;
3. Фотокопија ПИБ обрасца;
4. Фотокопију картона депонованих потписа ;
5. Записник о раду удружења, чији је надзор извршила Регионална одгајивачка организација (Пољопривредна
стручна служба);
6. Програм рада удружења за 2014. годину (теме, циљеви,
време и место реализације);
7. Фотокопија статута удружења оверена у АПР-у;
Средства предвиђена за суфинансирање и рефундирање дела
трошкова за унапређењa рада удружења - асоцијација одгајивача
стоке вршиће се по врстама стоке и то: говедарство, свињарство,
овчарство, козарство, коњарство, живинарство и пчеларство.
Суфинансирање и рефундирање дела трошкова за унапређење
рада удружења одгајивача стоке у 2014. години, врши се за: едукацију, разне манифестације, посета другим удружењима и размена искустава у области сточарства. Подржавање програмских
активности удружењима такође би се огледало код израде пропагандних материјала, уређења просторија и набавке неопходне
опреме за рад удружења (рачунар, дигитални фотоапарат, камера, и др.).
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У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију. Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Критеријуми
за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне документације.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се
уговором.
Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средстава у буџет АП Војводине.
Потребна конкурсна документација подноси се закључно са
30.10.2014. године, на следећу адресу: Покрајински секретаријат
за пољопривреду, водопривреду и шумарству, 21000 Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком: „Koнкурс за удружења
одгајивача стоке”.
Текст Конкурса и Пријава на конкурс налазе се на сајту Секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs
Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4432.

734.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“, број: 50/13 и
24/14-ребаланс) и Програмa унапређења сточарства у АП Војво-

15. октобар 2014.

дини за 2014. Годину ( „Сл.лист АПВ“, број: 39/14), Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује
КОНКУРС
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ЗА ОЧУВАЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ
ГЕНЕТСКИХ РЕСУРСА
ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2014. ГОДИНУ
Средства у износу од 1.500.000,00 динара су намењена за суфинансирање и рефундирање дела трошкова унапређења рада
код власника генетских ресурса домаћих животиња, а у сврху
очувања, одрживог коришћењa и унапређења начина одгајивања
аутохтоних раса домаћих животиња, и то: Говедарство (Подолац
и Буша), Свињарство (Мангулица) и Овчарство (Виторога жуја и
Чоканска цигаја), чија су грла под контролом основних, регионалних и главне одгајивачке организације (члан 7, 8. и 9. Закона о
сточарству, ‘’Службени гласник РС’’, број 41/09 и 93/12) - Табела
1.
Право на остваривање ових средстава имају регистрована
пољопривредна газдинства - власници генетских ресурса (аутохтоних раса) домаћих животиња, чије се седиште налази на
територији АП Војводине.
Табела 1. Расподела средстава код генетских ресурса за 2014.
годину

Ред.
број

Врсте аутохтоних раса

Број
грла

Износ
динара

1.

Говедарство: а) Подолско говече
(Краве и мушка приплодна грла)

100

600.000

2.

б) Буша
(Краве и мушка приплодна грла)

40

100.000

3.

Свињарство: а) Мангулица
(Крмаче и мушка приплодна грла)

170

170.000

4.

Овчарство: Укупно
а) Виторога жуја
(Приплодна: женска и мушка грла)
б) Чоканска цигаја
(Приплодна: женска и мушка грла)

700

630.000

СВЕГА, динара
Планирана, а нереализована средства код поједине врсте и аутохтоне расе стоке, на основу приспеле конкурсне документације,
могу се одлуком Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство преусмерити на другу врсту и аутохтону
расу стоке у оквиру укупно планираних средстава за ове намене.
Уколико се пријави већи или мањи број грла, него што је предвиђено конкурсом, тада ће цена по јединици мере бити сразмерно
нижа или виша.
Потребна документација:
1) Пријава на конкурс, која се налази на сајту Секретаријата;
2) Комисијски записник о одржаној селекцијској смотри
код генетских ресурса оверен од стране основне, регионалне и главне одгајивачке организације;
3) Фотокопија потврде о активном статусу у Регистру
пољоприврених газдинстава или Извода из регистра
пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству;
4) Фотокопија прилога: подаци о врсти и броју животиња и
газдинствима на којима се држе или узгајају, који се налази у Правилнику о начину и условима уписа и вођења
Регистра пољопривредних газдинстава, обрасцима захтева за упис и промену података и прилога, докумен-

1.500.000
тацији која се прилаже уз захтев, начину чувања података, као и условима за пасивни статус пољопривредног
газдинства („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 21/10,
89/10,22/11, 97/11 и 15/12 - у даљем тексту: Правилник);
5) Фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства;
6) а)За РПГ:Фотокопија картице или уговора о отвореном
наменском рачуну код банке.
б)За правна лица:Фотокопију картона депонованих потписа - за отворен посебан наменски подрачун у Управи
за трезор (На основу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему који је ступио на снагу 17. Јула
2013.године правна лица, којима се врши пренос средстава из буџета, отварају посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор за та средства).
У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију. Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Критеријуми
за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне документације.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се
уговором.

15. октобар 2014.
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Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средстава у буџет АП Војводине.
Потребнa конкурсна документација подноси се закључно са
30.10.2014. године, на следећу адресу: Покрајински секретаријат
за пољопривреду, водопривреду и шумарству, 21000 Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком: „Koнкурс за генетске
ресурсе”.
Текст Конкурса и Пријава на конкурс налазе се на сајту Секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs
Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4432

735.
На основу члана 3. Правилника за реализацију акције ‘’Право
на прву шансу’’, од 07. октобра 2014. године, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИЈЕ
‘’ПРАВО НА ПРВУ ШАНСУ’’
I
Право конкурисања имају сва лица која испуњавају следеће услове:
1) да су држављани Републике Србије,
2) да имају пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Војводине,
3) да су звање доктора наука стекли у складу са барем
једним од наведених модалитета:
- у оквиру акредитованих докторских студија,
- према раније важећим прописима,
- нострификацијом звања стеченог на студијама у
иностранству према важећим прописима у земљи
стицања звања,
- без нострификације звања стеченог на студијама у
иностранству, ако је оно стечено на универзитету
који је међу првих 1000 према Шангајској листи,
4) да поседују ажуриран картон научног радника као део
јединствене базе података истраживача у АП Војводини
коју води Секретаријат,
5) да су евидентирани у бази Националне службе за запошљавање као незапослена лица најмање у последњих
шест месеци у континуитету.
II
Кандидати који испуњавају наведене услове подносе предлог научно-истраживачког односно примењено-истраживачког
пројекта у трајању до 12 месеци. Елементи пројекта морају бити
повезани са елементима одбрањене докторске дисертације или са
другим научно-истраживачким референцама кандидата.
Пројекат се усмерава ка једној или највише две од следећих научних области:
1) Техничко-технолошке науке
2) Природно-математичке науке
3) Медицинске науке и физичка култура
4) Биотехнологија и пољопривреда
5) Друштвене и хуманистичке науке
6) Правне и економске науке
7) Уређење и заштита животне средине.
Кандидат мора имати препоруку најмање једног научног радника, чија је укупна цитираност према међународној бази Science
Citation Index – Wos, а на основу података Рефералног центра Матице Српске, односно базе података Секретаријата, преко 10, или
чији је укупни фактор компетенције на основу Критерујума за
утврђивање и оцену истраживача за циклус истраживања 2010.2014. Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, преко 20.
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III

Пријава на конкурс подноси се у форми Обрасца пријаве чију
садржину прописује Секретаријат, а која је доступна на интернет
презентацији Секретаријата.
Средства за реализацију програма ‘’Право на прву шансу’’
предвиђена су буџетом Аутономне Покрајине Војводине, а обим
средстава утврђује се финансијским планом Секретаријата. За
ове намене Финансијским планом Секретаријата планирана су
средства у износу од 30.000.000,00 динара за 2014. годину.
Потребна документација:
§ Потписан Образац пријаве, у два примерка, као и један
примерак у електронској форми
§ Уверење о држављанству Републике Србије
§ Копија важеће личне карте (као доказ пребивалишта на
територији АП Војводине)
§ Уверење о стеченом звању доктора наука
§ Уверење о незапослености.
Јавни конкурс је отворен до 31. октобра 2014. године.
Потребна документација се подноси у затвореној коверти са
назнаком ‘’Право на прву шансу’’ 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.

736.
К О Н К У Р С
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГA
У АП ВОЈВОДИНИ
Конкурс је намењен за финансирање и суфинансирање пројеката установа, ораганизација младих и за младе, чије је седиште
на територији АП Војводине, ради реализације Акционог плана
за борбу против дрогa у АП Војводини.
ПРИОРИТЕТ ће имати пројекти који подразумевају:
· равномерну и што већу покривеност територије АП
Војводине (Банат, Бачка, Срем)
· партнерску сарадњу између више удружења са образовним и здравственим установама и психолозима
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ:
1. Указивање на проблеме и штетне утицаје психоактивних
супстанци и алкохола, превенција злоупотреба дрога и
алкохола, на креативан и модеран начин (филм, фотографија, музика, представа…);
2. Вршњачка едукација о штетном утицају психоактивних
супстанци, о здравим стиловима живота; едукација родитеља (приоритет: квалитет приложеног програма едукације, сарадња са образовним, здравственим установама);
3. Едукација запослених у образовању и у другим секторима укључених у превенцију зависности од психоактивних супстанци, а у вези са примарном превенцијом болести зависности (приоритет: сарадња са полицијским
управама и психолозима који имају искуство у овој области);
4. Кампање, акције реализоване пре свега у школама, усмерене на проблем злоупотреба дрога и промоција здравих
стилова живота.
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УСЛОВИ КОНКУРСА:
· Предлози пројеката се подносе на формуларима који се
могу преузети на сајту www.sio.vojvodina.gov.rs
· Конкурсна документација се подноси препорученом пошиљком у три примерка и у електронској форми (CD са
формуларом, буџетом и свом пратећом документацијом)
на адресу Покрајинског секретаријата за спорт и омладину АП Војводине, Бул. Михајла Пупина бр. 16, 21000
Нови Сад, или лично у писарници Владе АП Војводине.
Пријаве се подносе у запечаћеној коверти са назнаком
‘’не отварати – пријава за Конкурс за реализацију Акционог плана за борбу против дрога у АПВ’’. На полеђини
коверте навести податке о носиоцу: назив, адресу, телефон, контакт особу
· Укупан износ средстава на конкурсу износи 3.000.000,00
динара
· Износ хонорара чланова пројектног тима не може да прелази 20% максималног бруто износа укупно добијених
средстава овим конкурсом
· Рок за подношења пријаве на конкурс је 27. октобар
2014. године
· Реализација пројекта не може трајати краће од 90 дана и
дуже од септембра месеца 2015. године
· Једна организација не може да конкурише са више пројеката

15. октобар 2014.

По извршеном сравњивању са изворним текстом , утврђено
је да се у Покрајинској скупштинској одлукци о Покрајинском
заштитнику грађана – омбудсману , која је објављена у „Службеном листу АПВ“ број 37/2014 од 23. септембра 2014.године
поткрала техничка грешка , па се даје :
ИСПРАВКА
ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ
О ПОКРАЈИНСКОМ
ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНУ
( „Службени лист АПВ“ Број 37/2014)
„ У члану 10. став 1. редни бројеви: 6), 7), 8) и 9), замењују се
редним бројевима: 2), 3), 4) и 5)“.
„ У члану 12. став 1. редни бројеви: 10), 11), 12), 13), 14) и 15),
замењују се бројевима: 2), 3), 4), 5), 6), и 7)“.
„ У члану 13. став 1. редни бројеви: 16) и 17), замењују се
бројевима: 2) и 3).
„ У члану 37 став 1. редни бројеви: 18), 19), 20), и 21) замењују
се бројевима: 2), 3), 4) и 5).
Уредништво
„Службеног листа АПВ“

15. октобар 2014.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

Редни број

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
720.

721.

722.

723.
724.
725.
726.
727.
728.

729.
730.

Покрајинска уредба о изменама и допуни Покрајинске
уредбе о утврђивању звања и занимања запослених у
покрајинским органима и о начелима за унутрашњу
организацију и систематизацију радних места;
Покрајинска уредба о изменама и допунама
Покрајинске уредбе о платама, накнади трошкова,
отпремнини и другим примањима постављених и
запослених лица у органима Аутономне Покрајине
војводине;
Одлука о отварању Буџетског фонда за реализацију
Програма обнове и помоћи општинама и грађанима
погођеним поплавама на територији Аутономне
покрајине Војводине;
Одлука о изменама Одлуке о Секретаријату
Покрајинске владе;
Решење о постављењу правобраниоца Аутономне
покрајине Војводине;
Решење о разрешењу директорке Покрајинског
завода за заштиту природе;
Решење о именовању директорке Покрајинског
завода за заштиту природе;
Решење о давању сагласности на Измене Програма
рада Српског народног позоришта за 2014. годину;
Решење о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
места Установе-Центра за привредно-технолошки
развој Војводине;
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Опште болнице Панчево, Панчево;
Решење о именовању директора Опште болнице
Панчево, Панчево.

Предмет

Страна

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
1531

731.
732.

1531

1533
1533
1534
1534
1534
1535

733.
734.

1535
1535

1535
1536
1539
1540

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
735.

Јавни конкурс за пријављивање пројеката
реализацију акције „Право на прву шансу“.

за

1541

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И
ОМЛАДИНУ
736.

1535

Конкурс о расподели средстава за одржавање
локалних и регионалних изложби стоке у Аутономној
покрајини Војводини за 2014. годину;
Конкурс о расподели средстава за спровођење
Годишњег програма мера код одгајивачког програма
у АП Војводини за 2014. годину;
Конкурс о расподели средстава за спровођење
Програма унапређења рада удружења одгајивача стоке
у Аутономној покрајини Војводини за 2014. годину;
Конкурс о расподели средстава за очување и одрживо
коришћење генетских ресурса домаћих животиња у
Аутономној покрајини Војводини за 2014. годину.

Конкурс за реализацију Акционог плана за борбу
против дрога у АП Војводини.
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ИСПРАВКА
Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману
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