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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу члана 15. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Јавне установе „Војвођанска академија наука, уметности и културе“ („Службени лист АПВ“, број 29/15) и чл. 35. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 26. августа 2015. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Статут Јавне установе „Војвођанска академија наука, уметности и културе“, који је донео Управни одбор
Јавне установе „Војвођанска академија наука, уметности и културе“, 24. 08. 2015. године.

Број: 402-82/2015
Нови Сад, 26. август 2015. године

649.
На основу члана 32. 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. алинеја 9 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 26. августа 2015. године, донела је

II

РЕШЕЊЕ

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-534/2015
Нови Сад, 26. август 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Завода за
културу Војводине за 2015. годину, које је донео Управни одбор
Завода, на 10. седници одржаној 7. августа 2015. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

648.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу члана 13а. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу Војводине („Службени лист АПВ”, број 10/03 и 8/06) и чл.
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 26. августа 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу Војводине за 2015. годину, које је донео Управни
одбор Завода за културу Војводине, на 10. седници одржаној 7.
августа 2015. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Број: 022-525/2015
Нови Сад, 26. август 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

650.
На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/14) и члана 9. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Словака („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 6/09),
Покрајинска влада, на седници одржаној 26. августа 2015. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
МИЛИНА СКЛАБИНСКИ разрешава се дужности директо-
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ра Завода за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru
vojvodinských Slovákov.
II

26. август 2015.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-524/2015
Нови Сад, 26. август 2015. године

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-522/2015
Нови Сад, 26. август 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

651.
На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/14) и члана 9. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Словака („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 6/09),
Покрајинска влада, на седници одржаној 26. августа 2015.
године, д о н е л а је

653.
На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/14) и члана 11. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Словака („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и
6/09),
Покрајинска влада, на седници одржаној 26. августа 2015.
године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
MAРИЈА РАСПИР именује се за члана Управног одбора Завода
за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských
Slovákov.

РЕШЕЊЕ

II

I
КАТАРИНА МОСНАК БАГЉАШ, професорка словачког
језика и књижевности, именује се за вршиоца дужности директора Завода за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru
vojvodinských Slovákov.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-508/2015
Нови Сад, 26. август 2015. године

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-523/2015
Нови Сад, 26. август 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

652.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

654.
На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске oдлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/14) и члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Словака („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и
6/09),
Покрајинска влада, на седници одржаној 26. августа 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/14) и члана 11. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Словака („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и
6/09),
Покрајинска влада, на седници одржаној 26. августа 2015.
године, д о н е л а ј е

Даје се сагласност на Правилник o oрганизацији и систематизацији послова у Заводу за културу војвођанских Словака – Ústav
pre kultúru vojvodinských Slovákov, број 01–79, који је донела директорка Установе, 14. априла 2015. године.

РЕШЕЊЕ

II

I

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

САМУЕЛ БОЛДОЦКИ разрешава се дужности члана Управног одбора Завода за културу војвођанских Словака – Ústav
pre kultúru vojvodinských Slovákov.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-512/2015
Нови Сад, 26. август 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

26. август 2015.
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655.

657.

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 Одлуком о оснивању Опште болнице „Др Радивој Симоновић″ Сомбор,
Сомбор услед поделе здравственог центра „Др Радивој Симоновић″ Сомбор („Службени лист АПВ″, број: 1/09 и 21/10), члана 32.
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 26. августа 2015. године, д о н е л а је

На основу члана 35. и 36. став 7. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади (“Службени лист АПВ”, број 37/14)
и члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. године (“Службени лист АПВ”,
број: 53/14, 54/14-испр. и 29/15),
Покрајинска влада, на седници одржаној 26. августа 2015. године, донела је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИKА
О НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
И ПРОЈЕKАТА У 2015. ГОДИНИ,
ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАПОЧЕТА
ИЗ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕШЕЊЕ
I
Др БРУНО УРБАНОВСКИ, доктор медицине, специјалиста
урологије, разрешава се дужности вршиоца дужности заменика директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић″ Сомбор,
Сомбор, на коју је именован Решењем Покрајинске владе, број:
022-911/2014 од 10. децембра 2014. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-537/2015
Нови Сад, 26. август 2015. године

Члан 1.
У Правилнику о начину реализације програма и пројеката у
2015. години, чија је реализација започета из средстава Фонда за
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине („Службени
лист АПВ“, број: 5/15, 15/15, 18/15 и 33/15), у члану 2. у табеларном прегледу у оквиру програмске активности 1006 Подршка
пројектима у области саобраћајне инфраструктуре, после пројекта „Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду“,
додају се речи:
„
Кикинда

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

656.

4632
Изградња коридора од моста на реци Тиси
код Аде до Новог Бечеја, до Чоке преко
Падеја и Кикинде преко Иђоша

100.000.000,00

							

„

У члану 2. у табеларном прегледу у оквиру програмске активности 1010 Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда, код пројекта Нови Сад, економска
класификација 4819, Фондација Европа изградња објекта за студентски смештај хришћанског колегијума Европа у Новом Саду
у колони „Износ“, износ од „125.000.000,00“ замењује се износом
„131.525.181,02“.

На основу члана 130. став 3. и члана 134. 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 Одлуком о оснивању Опште болнице „Др Радивој Симоновић″ Сомбор, Сомбор услед поделе здравственог центра „Др
Радивој Симоновић″ Сомбор („Службени лист АПВ″, број: 1/09
и 21/10), члана 32. тачка 9. и 12, као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ″, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 26. августа 2015. године, д о н е л а је

У последњем реду табеларног прегледа, у колони „Износ“ у
делу „Укупно“, износ од „1.345.742.352,22“ замењује се износом
„1.452.267.533,24“.

РЕШЕЊЕ

Члан 2.

I

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине.“

Др БРУНО УРБАНОВСКИ, доктор медицине, специјалиста
урологије, именује се за вршиоца дужност заменика директора
Опште болнице „Др Радивој Симоновић″ Сомбор, Сомбор, на период од шест месеци.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 031-14/2015
Нови Сад, 26. август 2015. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-538/2015
Нови Сад, 26. август 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

658.
На основу члана 3. Правилника o додели буџетских средстава
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице за финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус
јавно признатих организатора активности формалног основног
образовања одраслих на територији Aутономне покрајине Војво-
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дине („Службени лист АПВ“, бр. 35/15), а у вези сa Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ“, бр. 53/14, 54/14 – испр.
и 29/15-ребаланс),
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине - националне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) расписује
КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
КОЈЕ ИМАЈУ СТАТУС ЈАВНО ПРИЗНАТИХ
ОРГАНИЗАТОРА АКТИВНОСТИ ФОРМАЛНОГ
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
Конкурс се расписује на износ од 1.900.000,00 динара обезбеђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ“, бр.
53/14, 54/14 – испр. и 29/15-ребаланс) за финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно
признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији Aутономне покрајине Војводине за
2015. годину.
Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за
2015. годину.
УСЛОВИ КОНКУРСА
1. Подносиоци захтева
Корисници који имају право да учествују у расподели средстава су основне школе на територији АП Војводине чији је оснивач
Република Србија, АП Војводина и јединицa локалнe самоуправе и које имају статус јавно признатих организатора активности
формалног основног образовања одраслих, односно имају решење Покрајинског секретаријата о испуњености прописаних
услова за обављање делатности формалног основног образовања
одраслих.
Корисник може конкурисати највише до 500.000,00 динара.
Корисник је дужан да приликом набавке опреме поступа у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама (‘’Службени
гласник РС ‘’, број 124/12, 14/15 и 68/15).
2. Критеријуми расподеле средстава
Критеријуми расподеле средстава по Правилнику o додели
буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање,
прописе, управу и националне мањине - националне заједнице за
финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе
које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији Aутономне
покрајине Војводине су:
1. значај планираног улагања у опрему у циљу подизања квалитета и модернизације извођења наставе,
2. неопходност опреме за организовање извођења наставе,
3. број полазника у школи - број крајњих корисника,
4. степен развијености јединице локалне самоуправе на чијој
територији се налази установа образовања;
5. постојање других извора финансирања набавке опреме,
6. набавка опреме која може претежно да се реализује у текућој буџетској години и
7. висина и реалност тражених средстава за набавку опреме.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА
Захтеви за доделу средстава подносе се на јединственом конкурсном обрасцу Секретаријата (једна установа подноси само
један конкурсни образац). Комплетна конкурсна документација
може се преузети од 26. августа 2015. године на web адреси Секретаријата www.puma.vojvodina.gov.rs

26. август 2015.

Захтеви се достављају путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине
- националне заједнице са назнаком ‘’За конкурс – за финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе ради
образовања одраслих’’, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови
Сад или се подносе лично, предајом на писарници покрајинских
органа управе у Новом Саду (у приземљу зграде Покрајинске владе).
Уз пријаву на конкурс, подноси се следећа обавезна документација:
1) фотокопија потврде о упису у судски регистар установе образовања,
2) фотокопија потврде о пореском идентификационом броју и
3) невезана понуда-предрачун за набавку опреме (калкулација
набавке опреме).
Рок за подношење пријава на Конкурс је 15. септембар 2015.
године.
Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по потреби, затражи додатну документацију и информације, односно
да за доделу средстава одреди испуњење потребних услова.
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
Резултати Конкурса ће бити објављени на интернет презентацији Секретаријата.
Заинтересована лица додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу добити у Секретаријату на телефон 021/4874614 и 021/487-4262.
Покрајински секретар
Nyilas Mihály,s.r.
(Михаљ Њилаш)

659.
На основу члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег
образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној
покрајини Војводини («Службени лист АПВ“, бр. 14/15) и чл. 15.
и 16. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14 - др. одлука), покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице д о н о с и
ПРАВИЛНИК
O ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ
МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
АКТИВНОСТИ, ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА
Члан 1.
Овим правилником се уређујe начин, услови, приоритети и
критеријуми за доделу буџетских средстава (у даљем тексту:
средства) за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у
области развоја и подизања квалитета основног и средњег образовања на језицима/говору националних мањина – националних
заједница у Аутономној покрајини Војводини (у даљем тексту:
АП Војводина) у складу са апропријацијама одобреним одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине у оквиру раздела
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и
националне мањине-националне заједнице (у даљем тексту: Покрајински секретаријат).

26. август 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Члан 2.

Право на доделу средстава имају регистровани национални савети националних мањина, са седиштем на територији АП Војводине.
Члан 3.
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тет дати активностима припремe тестова и задатака за такмичења, на свим нивоима такмичења, од општинског, преко регионалног до републичког, у организацији Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије, на језике/говор
националних мањина – националних заједница, намењених ученицима припадницима националних мањина – националних
заједница, који наставу похађају на матерњем језику,

Активности, програми и пројекти из члана 1. овог правилника
финансирају се односно суфинансирају путем конкурса (у даљем
тексту: Конкурс), који расписује Покрајински секретаријат, у
складу са финансијским планом Покрајинског секретаријата и
одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине.

Обавезу за доделу средстава Покрајински секретаријат преузима на основу уговора, у смислу закона којим се уређује буџетски
систем.

Члан 4.

Члан 11.

Пријава на конкурс се подноси у писменој форми на јединственом обрасцу који се објављује на интернет страници Покрајинског секретаријата и који садржи опис, циљ и финансијски план
активности са роком реализације.

Корисник је дужан да додељена средства користи наменски и
законито, а неутрошена средства да врати у буџет АП Војводине.
Корисник је у обавези да поднесе извештај о коришћењу средстава, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од утврђеног рока
за реализацију намене, за коју су средства додељена, са припадајућом документацијом коју су оверила одговорна лица.
Корисник је у обавези да добијена средства врати у буџет АП
Војводине, уколико се утврди да се средства не користе за реализацију намене за коју су додељена.
Уколико корисник не достави извештај из става 2. овог члана,
губи право да конкурише за расподелу средстава са новим програмима односно пројектима.
У случају сумње да додељена средства у појединим случајевима нису наменски коришћена, Покрајински секретаријат ће покренути поступак пред покрајинским органом управе надлежним
за буџетску инспекцију, ради контроле наменског и законитог коришћења средстава.

Члан 5.
Документацију која се подноси уз пријаву на конкурс, Покрајински секретаријат ће прописати у конкурсу
Члан 6.
Покрајински секретар надлежан за послове образовања (у
даљем тексту: покрајински секретар) образује комисију за спровођење конкурса за финансирање и суфинансирање активности,
програма и пројеката националних савета националних мањина
у области основног и средњег образовања (у даљем тексту:Комисија).
Комисија разматра поднете пријаве на конкурс.
Комисија утврђује испуњеност прописаних услова на конкурсу.
Након разматрања поднетих пријава на конкурс, Комисија сачињава образложени предлог за доделу средстава и доставља га
Покрајинском секретару.
Члан 7.
Покрајински секретар разматра предлог Комисије и одлучује о
расподели средстава корисницима решењем.
Решење из става 1. овог члана јесте коначно.
Решење из става 1. овог члана са табеларним прегледом који
садржи податке о додели средстава објављује се на интернет презентацији Покрајинског секретаријата.
Покрајински секретаријат ће о резултатима конкурса, када
процени да је то неопходно и писмено обавестити подносиоце
пријава.
Члан 8.
Приликом разматрања поднетих пријава на конкурс и одлучивања о расподели средстава, примењују се следећи критеријуми:
• да ли се језик/говор националне мањине – националне
заједнице коју национални савет представља налази у
службеној употреби на територији АП Војводине, односно да ли се на том језику/говору реализује образовно-васпитни рад у основним и средњим школама;
• значај активности, програма и пројекта за развој и подизање квалитета основног и средњег образовања на територији АП Војводине на језицима/говору националних
мањина – националних заједница;
• врста и висина трошкова који су потребни за образовно-васпитне активности, програме или пројекте који се
реализују током текуће буџетске године;
• да ли се активност, програм или пројекат може претежно
реализовати у текућој буџетској години.
Члан 9.
У оквиру појединих пријава на Конкурс, Комисија ће приори-

Члан 10.

Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у ‘’Службеном листу Аутономне покрајине Војводине’’, а биће постављен
и на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата за
образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-451-2467/2015-01
Нови Сад, 26. август 2015. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály,s.r.
(Михаљ Њилаш)

660.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ”, број: 53/14,
54/14 – испр. и 29/15 – ребаланс) и Програмa унапређења сточарства у АП Војводини за 2015. годину („Службени лист АПВ”,
број: 54/14), 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 2015.
ГОДИНУ АВГУСТ
1. Циљ и предмет конкурса
Циљ конкурса јесте унапређeње рада удружења одгајивача
стоке у 2015. години, чије се седиште налази на територији АП
Војводине.
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Суфинансирање и рефундирање дела трошкова за унапређење
рада удружења одгајивача стоке у 2015. години, врши се за: едукацију, разне манифестације, посете другим удружењима и размене
искустава у области сточарства. Такође, подржавање програмских активности удружења огледало би се у изради пропагандних материјала, набавци неопходне опреме за рад удружења (као
што су: рачунар, дигитални фотоапарат, камера, и др.).
2. Висина и намена средстава
Укупна средства која се додељују по овом конкурсу износе
2.000.000,00 динара.
Средства предвиђена за суфинансирање и рефундирање дела
трошкова за унапређење рада удружења – асоцијација одгајивача стоке распоређиваће се по врстама стоке и то: говедарство,
свињарство, овчарство, козарство, коњарство, живинарство и
пчеларство.
Подносиоци пријава који су у току 2015. године остварили право на бесповратна средства и закључили уговоре по „Конкурсу о
расподели средстава за спровођење Програмa унапређења рада
удружења одгајивача стоке у Аутономној покрајини Војводини за
2015. годину”, немају право коришћења средстава по овом конкурсу.
3. Корисници средстава
Право конкурисања имају: удружења грађана која се баве одгајивањем стоке, пчела и живине чије се седиште налази на територији АП Војводине.
4. Услови за учешће на конкурсу
- да подносилац пријаве нема неиспуњених уговорних обавеза
према Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) на основу раније потписаних уговора;
- да подносилац није корисник средстава, нити потписник уговора по конкурсу oбјављеном 23.04.2015 године, за доделу средстава за суфинансирање и рефундирање дела трошкова за унапређење рада удружења одгајивача стоке у 2015. години.
5. Временски оквир конкурса
Конкурс је отворен закључно са 25.09.2015. године.
6. П
 отребна документација којом се доказује испуњеност услова за учешће на конкурсу
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. фотокопија картона депонованих потписа ;
5. потврда банке о жиро рачуну;
6. програм рада удружења за 2015. годину (теме, циљеви,
време и место реализације) које је оверио надлежни ПСС;
7. фотокопија статута удружења оверена у АПР-у;
8. листа чланова удружења с потписима – образац, који се
налази на сајту Секретаријата, мора бити достављен у
оригиналу;

26. август 2015.

9. уверење Пореске управе да је подносилац пријаве измирио пореске и друге јавне дажбине закључно са 31.12.2014.
године.
7. Поступак доношења одлуке
Приспеле пријаве разматраће комисија коју образује покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Критеријуми за оцену пријава утврђени су у Правилнику о расподели средстава за спровођење програма рада удружења одгајивача стоке у АП Војводини за 2015. годину.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, на основу записника комисије.
Уколико буде потребно, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
Подносиоци пријава по овом конкурсу не могу користити средства по „конкурсу за доделу бесповратних средстава којима ће се
суфинансирати програмске активности удружења грађана у 2015.
години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези с
пољопривредном производњом”.
8. Време закључења уговора
Време закључења уговора је 15 дана од дана доношења одлуке
о додели средстава.
Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава
регулисаће се уговором.
Резултати конкурса објављују се на званичном сајту Секретаријата.
9. Услови коришћења средстава
Средства ће се исплаћивати у складу с њиховим приливом у
буџет АП Војводине.
10. Начин достављања пријава
Потребна конкурсна документација подноси се на следећу адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду
и шумарство, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, с назнаком: „Koнкурс за удружења одгајивача стоке – август”, закључно са 25.09.2015. године односно лично на писарници покрајинских органа Управе у згради Покрајинске владе АП Војводине,
сваког радног дана од 9 до 14 часова.
Пријаве које се доставе након наведеног рока или с непотпуном
документацијом – неће бити разматране.
11. Контакт за додатне информације
Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/4874432; 487-4414.
12. Подаци о могућности преузимања документације у електронској форми
Текст конкурса, образац пријаве, правилник и остали обрасци
потребни за конкурс налазе се на званичном сајту Секретаријата:
www.psp.vojvodina.gov.rs.

26. август 2015.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.

655.
656.

Решење о давању сагласности на Статут Јавне установе «Војвођанска академија наука, уметности и
културе»;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Завода за културу Војводине за
2015. годину;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Завода за културу Војводине за
2015. годину;
Решење о разрешењу директора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru
vojvodinských Slovákov;
Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav
pre kultúru vojvodinských Slovákov;
Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre
kultúru vojvodinských Slovákov;
Решење о именовању члана Управног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre
kultúru vojvodinských Slovákov;
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Заводу
за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru
vojvodinských Slovákov;
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика
директора Опште болнице «Др Радивој Симоновић» Сомбор, Сомбор;
Решење о именовању вршиоца дужности заменика
директора Опште болнице «Др Радивој Симоновић» Сомбор, Сомбор;

Редни број
657.

1585
1585
1585
1585
1586
1586
1586

1586
1587
1587

Предмет

Страна

Правилник о изменама и допуни Правилника о
начину реализације програма и пројеката у 2015.
години, чија је реализација започета из средстава Фонда за капитална улагања Аутономне по1587
крајине Војводине.
ПОКРАЈИНСКИ ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

658. Конкурс за финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус
јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији Аутономне покрајине Војводине за 2015.
годину;
1587
659. Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне
заједнице за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националаних
савета националних мањина у области основног
и средњег образовања.
1588
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
660. Конкурс о расподели средстава за спровођење
Програма унапређења рада удружења одгајивача стоке у Аутономној покрајини Војводини за
2015. годину август.
1589
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