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59.

На основу члана 9. став 2. Oдлуке о остваривању новчане помоћи 
породици у којој се роди треће дете („Службени лист АПВ”, број: 
4/13) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 27. јануара 2016. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Као номинални износ новчане помоћи породици у којој се роди 
треће дете, за 2016. годину утврђује се износ од 12.000,00 динара 
месечно (словима: дванаестхиљададинара и 00/100).

II

Номинални износ из тачке I овог решења, Покрајинска влада 
по потреби усклађује и ревидира, најкасније 15 дана по истеку 
сваког тромесечја, на предлог покрајинског органа надлежног 
за послове демографије, а на основу праћења реализације мере – 
новчана помоћ породици у којој се роди треће дете.

III

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 553-4/2016
Нови Сад, 27. јануар 2016. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки

60.

На основу члана 4. Покрајинске скупштинске одлуке о праву 
на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто 
оплођење за друго, треће и свако наредно дете („Службени лист 
Аутономне покрајине Војводине”, број 42/2014) и чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист Аутономне покрајине Војводине”, број 37/2014),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јануара 2016. године, 
д  о  н  е  л  а     ј е  

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Као номинални износ суфинансирањa трошкова за биомеди-
цински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно 
дете за 2016. годину, утврђује се износ од 200.000,00 динара го-
дишње (словима: двестотинехиљада динара и 00/100). 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 553-37/2016
Нови Сад, 27. јануар 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

61.

На основу члана 32. став 1. тачка 22. и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број 37/2014), а у вези са чланом 29. став 5. и чланом 166. 
став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, број: 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење 
и 68/15) и члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности 
Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09, 
67/2012 – Одлука Уставног суда IУз 353/2009), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 27. јануара  2016. године,  д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје   се   сагласност  на  Одлуку о мрежи основних школа са се-
диштем на територији Општине Вршац, број: 011-066/2015-II-01 
од 4. децембра 2015. године, коју је донела Скупштина општине 
Вршац на седници одржаној 4. децембра 2015. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-58/2016
Нови Сад, 27. јануар 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

62.

На основу члана 14. Покрајинске скупштинске одлуке о осни-
вању Туристичке организације Војводине („Службени лист АП 
Војводине”, бр. 18/2002, 4/2008 и 52/2015) и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 
27. јануара 2016. године,   д о н е л а  је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност  на Финансијски план Туристичке организације 
Војводине за 2016. годину, који је усвојио Управни одбор Туристичке 
организације Војводине, на 20. седници одржаној 12.01.2016. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-24/2016
Нови Сад, 27. јануар 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

63.

На основу члана 14. Покрајинске скупштинске одлуке о осни-
вању Туристичке организације Војводине („Службени лист АП 
Војводине”, бр. 18/2002,4/2008 и 52/2015) и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржа-
ној 27. јануара 2016. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се  сагласност  на  Програм рада Туристичке организације 
Војводине за 2016. годину, који је донео Управни одбор Туристичке 
организације Војводине, на 20. седници одржаној 12.01.2016. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-6/2016
Нови Сад, 27. јануар 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

64.

На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за пружање 
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима („Службени лист 
АПВ”, број 19/06), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 27. јануара 2016. године,  д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Фонда за пружање по-
моћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2016. годину, 
који је Управни одбор Установе, усвојио на 103. седници, одржаној 
18. јануара 2016. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-28/2016
Нови Сад, 27. јануар 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

65.

На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за пру-
жање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима („Служ-
бени лист АПВ” број 19/06), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 27. 
јануара 2016. године,   д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Фонда за пружање помоћи из-
беглим, прогнаним и расељеним лицима за 2016. годину, који је донео 
Управни одбор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и ра-
сељеним лицима, на 103. седници, одржаној 18. јануара 2016. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 025-3/2016
Нови Сад, 27. јануар 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

66.

На основу члана 14. став 2. Одлуке о оснивању Канцеларије за 
инклузију Рома ( „Службени лист АПВ“, број: 8/06), чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске oдлуке о Покрајинској  влади 
(„Службени лист АПВ“, број: 37/14) Покрајинска  влада, на седни-
ци  одржаној 27. јануара 2016. године,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје  се  сагласност    на  Финансијски план  Канцеларије за ин-
клузију Рома  за 2016. годину, коју је усвојио Управни одбор Канце-
ларије за инклузију Рома, на  седници одржаној  08.01.2016. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-25/2016
Нови Сад, 27. јануар 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

67.

На основу члана 14. став 2. Одлуке о оснивању Канцеларије за 
инклузију Рома ( „Службени лист АПВ“, број: 8/06), чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске oдлуке о Покрајинској  влади 
(„Службени лист АПВ“, број: 37/14) Покрајинска  влада, на  седни-
ци  одржаној 27. јануара 2016. године,  д о н е л а  је 
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје   се   сагласност  на Годишњи програм рада Канцеларије за 
инклузију Рома за 2016. годину, који је усвојио Управни одбор Канце-
ларије за инклузију Рома, на  седници одржаној 08.01.2016. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 021-8/2016
Нови Сад, 27. јануар 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

68.

На основу члана 3.став 2. и члана 5. Одлуке о оснивању Инфор-
мативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију 
(„Службени лист АПВ”, број 14/09 и 39/2013) и чл. 35. и 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 27. јануара 2016. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје  се  сагласност  на Финансијски план Информативног центра 
за пословну стандардизацију и сертификацију за 2016. годину, који је 
донео Управни одбор Информативног центра за пословну стандарди-
зацију и сертификацију, на  седници одржаној  18.1.2016. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-26/2016
Нови Сад, 27. јануар 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

69.

На основу члана 3.став 2. и члана 5. Одлуке о оснивању  Ин-
формативног центра за пословну стандардизацију и сертифика-
цију („Службени лист АПВ”, бр. 14/2009 и 39/2013) и чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 27. јануара 2016. године,    д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е
I

Даје  се  сагласност  на Програм рада Информативног центра за 
пословну стандардизацију и сертификацију за 2016. годину, који је ус-
војио Управни одбор Информативног центра за пословну стандарди-
зацију и сертификацију, на седници одржаној 18.01.2016. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-10/2016
Нови Сад, 27. јануар 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

70.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању  Едукативног 
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови 
Сад („Службени лист АПВ”, бр. 13/2010 и 5/2011) и чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 27. јануара 2016. године,    д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје  се  сагласност  на Финансијски план Едукативног центра 
за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, за 
2016. годину, који је усвојио Управни одбор Едукативног центра 
за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, на 
седници одржаној 19.1.2016. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-31/2016
Нови Сад, 27. јануар 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

71.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању  Едукативног 
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови 
Сад („Службени лист АПВ”, бр. 13/2010 и 5/2011) и чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној  27. јануара 2016. године,   д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје  се  сагласност  на Годишњи програм Едукативног центра 
за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, за 
2016. годину, који је донео Управни одбор Едукативног центра 
за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, на 
седници одржаној  19.1.2016. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-59/2016
Нови Сад, 27. јануар 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.
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72.

На основу члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Педагошког за-
вода Војводине („Службени лист АПВ”, број 14/03), чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинскe скупштинскe одлукe о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на  седни-
ци одржаној 27. јануара 2016. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Педагошког завода 
Војводине за 2016. годину, који је усвојио Управни одбор Педа-
гошког завода Војводине, на седници одржаној 22. јануара 2016. 
године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-29/2016
Нови Сад, 27. јануар 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

73.

На основу члана 48. став 1. Закона о ученичком и студентском 
стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/2010 и 55/2013), члана 
32. став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 
37/2014) и члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, 
бр. 99/2009, 67/2012 – УС РС), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 27. јануара 2016. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешава се члан Управног одбора Студентског центра „Су-
ботица” у Суботици, из реда запослених :

- Сања Шујица, дипломиранa правница, из Суботице.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-18/2016
Нови Сад, 27. јануар 2016. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки

74.

На основу члана 48. став 1. Закона о ученичком и студентском 
стандарду (,,Службени гласник РС”, број: 18/2010 и 55/2013), члана 
32. став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади (,,Службени лист АПВ”, број: 
37/2014) и члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне Покрајине Војводине (,,Службени гласник РС”, 
број: 99/2009, 67/2012 – УС РС), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 27. јануара 2016. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Именује се члан Управног одбора Студентског центра ,,Субо-
тица” у Суботици, из реда запослених:

- Верица Николић, дипомирана инжењерка пољопривре-
де, управница Студентског дома „Боса Милићевић” у 
Суботици.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-19/2016
Нови Сад, 27. јануар 2016. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки

75.

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за подрш-
ку инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment Promotion – 
VIP” („Службени лист АПВ”, број 14/04) и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
27. јануара 2016. године,     д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје  се  сагласност  на Програм рада  Фонда за подршку ин-
вестиција у Војводини „Vojvodina Investment Promotion – VIP” за 
2016. годину, који је донео Управни одбор Фонда за подршку ин-
вестиција у Војводини „Vojvodina Investment Promotion – VIP”, на  
петој седници одржаној 13.1.2016. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 025-2/2016
Нови Сад, 27. јануар 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

76.

На основу члана 9. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Мађара („Службени лист АПВ”, број 7/08) и члана 
32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), 
Покрајинска влада, на седници одржаној  27. јануара 2016. године,  
д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Мартина Гонди (Gondi Martina), дипл. новинарка, р а з р е ш а в 
а  се дужности вршиоца дужности директорке Завода за културу 
војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet.
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II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-60/2016
Нови Сад, 27. јануар 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

77.

На основу члана 9. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Мађара („Службени лист АПВ”, број 7/08) и члана 32. 
тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014),  Покрајинска 
влада, на седници одржаној 27. јануара 2016. године,     д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Мартина Гонди (Gondi Martina), дипл. новинарка, и м е н у ј е  се 
за директорку Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet, на мандатни период од четири године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-61/2016
Нови Сад, 27. јануар 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

78.

На основу члана 48. став 1. и члана 52. став 1. Закона о ученичком 
и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/2010 и 
55/2013), члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, 
број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУz 353/2009) и чл. 35. 
и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 27. јануара 2016. године,   д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се  председник и члан Управног одбора Дома уче-
ника средњих школа „Ангелина Којић Гина”  у Зрењанину:

председник: 
- Миле Јованов, др ветеринарске медицине из Зрењанина, 

из реда оснивача;

члан:
- Слободан Гошевски, дипломирани економиста из Зрења-

нина, из реда оснивача. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-62/2016
Нови Сад, 27. јануар 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

79.

На основу члана 48. став 1. и члана 49. став 1. Закона о уче-
ничком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број: 
18/2010 и 55/2013), члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУz 353/2009) и 
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 27. јануара 2016. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Именују се председник и члан Управног одбора Дома ученика 
средњих школа „Ангелина Којић Гина” у Зрењанину:

председник: 
- Золтан Иваница, виши спортски тренер из Зрењанина, из 

реда оснивача;

члан: 
- Шандор Шомођи, пензионер из Зрењанина, из реда ос-

нивача.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-63/2016
Нови Сад, 27. јануар 2016. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

80.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине – националне заједнице

И С П Р А В К А
РЕШЕЊА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

БРОЈ: 022-759/2016
ОД 20. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ,

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

У СУБОТИЦИ

У решењу о именовању чланова Управног одбора Народног по-
зоришта у Суботици, под I, алинеја 5, речи: „ЛАЗАР ЖЕЛИЋ“, 
замењују се речима: „ЛАЗАР ЗЕЛИЋ“.

81.

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 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
ској управи („Сл. лист АП  Војводине“, бр. 37/14 и 54/14 – др. одлука), 
Покрајински секретар за културу и јавно информисање доноси
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О Д Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ 

БУЏЕТА 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПО 

КОНКУРСИМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2016. ГОДИНИ

Члан 1.

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање (у 
даљем тексту: Секретаријат) овом одлуком покреће поступак за до-
делу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине по конкур-
сима у области културе у 2016. години на име финансирања и суфи-
нансирања програма и пројеката субјекaтa у култури чији оснивач 
није Аутономна покрајина Војводина, а у смислу Закона о култури. 

Члан 2.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2016. годину и Финансијским планом 
Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање за 
2016. годину за намене финансирања и суфинансирања програма 
и пројеката наведених члановима 3-6 ове Одлуке предвиђена су 
средства у укупном износу од 35.720.000,00 динара (словима: три-
десетпетмилионаседамстотинадвадесетхиљададинара и 00/100).

Члан 3.

Секретаријат ће финансирати и суфинансирати програме и 
пројекте у култури у области савременог уметничког ствара-
лаштва АП Војводине у укупном износу од 25.500.000,00 динара.

Члан 4.

Секретаријат ће финансирати и суфинансирати пројекте и 
програме у области заштите и очувања културног наслеђа у АП 
Војводини у укупном износу од 7.720.000,00 динара.

Члан 5.

Секретаријат ће суфинансирати пројекте и програме у области 
заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба 
у АП Војводини и удружења Срба у Мађарској, Хрватској и Руму-
нији у укупном износу од 1.500.000,00 динара.

Члан 6.

Секретаријат ће суфинансирати набавку књига и других пуб-
ликација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводи-
ни у укупном износу од 1.000.000,00 динара. 

Члан 7.

Општи услови и критеријуми за доделу средстава утврђени су 
Правилником о начину, критеријумима и мерилима за избор про-
грама и пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају 
из буџета Аутономне покрајине Војводине број 132-451-51/2016-
04 од 26. јануара 2016. године.

Рок за подношење пријава на конкурс и други подаци од важ-
ности за спровођење конкурса биће утврђени у тексту конкурса.

Конкурси ће се објавити на званичној интернет страни Се-
кретаријата, у „Службеном листу АП Војводине“ и у једном од 
дневних јавних гласила на српском језику које покрива целу тери-
торију АП Војводине, а обавештење о објављивању конкурса ће 
бити истакнуто и у јавним гласилима на језицима националних 
мањина - заједница у службеној употреби у АП Војводини.

Члан 8.

Пријаве на конкурсe из чланова 3. до 6. Одлуке подносе се у 
писменој форми на обрасцу који је саставни део конкурса, а могу 
се добити у Покрајинском секретаријату за културу и јавно ин-
формисање, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, или на 
интернет страници Секретаријата: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Члан 9.

Покрајински секретар за културу и јавно информисање ће образовати 
посебне Комисије за доделу средстава (у даљем тексту: Комисија), које 
одлучују о избору програма и пројеката по расписаном конкурсу за сва-
ку област, на основу чега покрајински секретар за културу и јавно ин-
формисање доноси решење о распоређивању средстава, које је коначно.

Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавестити 
подносиоце пријава.

Члан 10.

Одлука се објављује у „Службеном листу АП Војводине“.

Члан 11.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО 
ИНФОРМИСАЊЕ

Број: 132-451-50/2016-04
Нови Сад, 26. јануара 2016. године

Покрајински секретар за културу и јавно информисање
Славиша Грујић,с.р.

82.

На основу члана 76. став 6. Закона о култури („Службени глас-
ник РС”, број 72/09) и члана 15, 16. став 2. и 24. став 2. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ”, број 37/14 и 54/14 – др. одлука), покрајински секретар за 
културу и јавно информисање доноси

ПРАВИЛНИК 
О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА 

ИЗБОР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ 
СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Члан 1.

Овим Правилником се ближе уређују начин, мерила и крите-
ријуми за избор програма и пројеката у култури који се финанси-
рају и суфинансирају из буџета АП Војводине.

Члан 2. 

Финансирање и суфинансирање програма и пројеката у кул-
тури, као и програма и пројеката уметничких, односно стручних 
и научних истраживања у култури (у даљем тексту: програми 
и пројекти) врши се на основу јавног конкурса (у даљем тексту: 
Конкурс) који расписује Покрајински секретаријат за културу и 
јавно информисање (у даљем тексту: Секретаријат).

Члан 3. 

Конкурс се објављује на званичној интернет страни Секрета-
ријата, у „Службеном листу АП Војводине”, у једном од дневних 
јавних гласила на српском језику које покрива целу територију АП 
Војводине и у јавним гласилима на језицима националних мањина 
– националних заједница у службеној употреби у АП Војводини.

Члан 4.

О избору програма и пројеката по расписаном Конкурсу од-
лучују комисије за избор програма и пројеката.

Комисије се образују за следеће области културне делатности:
1) производњу филмова у АП Војводини;
2) набавку књига и других публикација за јавне општинске 

и градске библиотеке у АП Војводини;
3) пројекте и програме у области заштите и очувања кул-

турног наслеђа у АП Војводини;
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4) пројекте и програм у области заштите и очувања тради-
ционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини 
и удружења Срба у Мађарској, Хрватској и Румунији;

5) програме и пројекте очувања, унапређења и развоја кул-
туре и уметности националних мањина – националних 
заједница у АП Војводини, у које спада савремено умет-
ничко стваралаштво и заштита нематеријалног култур-
ног наслеђа;

6) издавачку делатност у АП Војводини на српском језику и 
језицима националних мањина – националних заједница;

7) пројекте и програме у култури у области савременог 
уметничког стваралаштва АП Војводине.

Комисије из става 1. овог члана, које чине председник и нај-
мање два члана, образује Секретаријат.

Члан 5.

Право учешћа на конкурсима имају подносиоци пријава који 
испуњавају све опште услове:

1) субјекти у култури у смислу чл. 21. Закона о култури и 
други субјекти у култури у складу са чланом 73. Закона о 
култури, осим установа чији је оснивач АП Војводина;

2) програм или пројекат којим се конкурише мора бити ис-
кључиво из области културе и уметности;

3) пријава се подноси у року који је утврђен конкурсом;
4) конкурсна документација мора да садржи опис пројекта, 

реалан и одржив финансијски план и неопходну доку-
ментацију:

- оверену и потписану изјаву од стране овлашћеног 
лица Подносиоца пријаве;

- фотокопију Потврде о регистрацији подносиоца 
пријаве код надлежног органа;

- фотокопију Потврде о пореском идентификационом 
броју;

- званичан доказ о рачуну у банци.

Секретаријат задржава право да од подносиоца који су благо-
времено поднели пријаве по потреби затражи додатну докумен-
тацију и информације.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурсима неће бити 
разматране.

Пријаве корисника којима је Покрајински секретаријат за кул-
туру и јавно информисање током претходне две године доделио 
средства на име финансирања или суфинансирања програма и 
пројеката, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији, 
неће се узимати у разматрање.

Секретаријат неће финансирати и суфинансирати пројекте и 
програме који вређају људско достојанство, угрожавају људска 
права или заговарају мржњу и насиље.

Испуњеност прописаних услова утврђују овлашћена лица у 
Секретаријату.

Мерила за финансирање и суфинансирање програма и проје-
ката у култури

Производња филмова у АП Војводини

Члан 6. 

Приликом избора пројеката за суфинансирање производње 
филмова у АП Војводини, оценом од нула до три (0-3) се оцењује 
сваки од следећих критеријума:

- квалитет, значај и садржајна оригиналност и иноватив-
ност понуђеног пројекта;

- тема и садржај сценарија се базирају на особи, лику, до-
гађајима или простору који чине део културног и исто-
ријског миљеа АП Војводине;

- реализација пројекта у целости или делом на територији 
АП Војводине;

- допринос реализацији пројекта од стране аутора и/или 
филмских радника са територије АП Војводине;

- успешност претходних филмских пројеката редитеља 
филма (учешћа на фестивалима, награде);

- капацитет продуцента да спроведе предложени пројекат 
(успешност претходних филмских пројеката – учешћа на 
фестивалима, награде);

- изводљивост пројекта, реалан буџет, финансијски и вре-
менски план и различити облици суфинансирања (копро-
дукција, партнерство и слично); 

- подстицање стваралаштва младих аутора и филмских 
радника у области кинематографије;

- подстицање филмског стваралаштва за децу, младе и 
припаднике осетљивих друштвених група; 

- очекивана привлачност пројекта за домаћи и инострани 
културни простор.

Члан 7.

Учесник конкурса за суфинансирање производње документар-
них, документарно - играних и анимираних филмова дужан је да 
Секретаријату достави следећу документацију:

- основне податке о продуценту (назив, адреса, значајни 
претходни пројекти, опремљеност и др.);

- фотокопију Решења Агенције за привредне регистре 
(АПР) о упису у Регистар – са описом делатности за коју 
је регистрован;

- два примерка сценарија (за анимиране филмове обавез-
но доставити књигу снимања – storyboard);

- две потписане рецензије;
- листу аутора са кратком биографијом;
- за младог редитеља дебитантског филма: препоруку ре-

номираног филмског аутора и/или професора;
- детаљан финансијски план за реализацију филма;
- износ средстава подносиоца пријаве у финансирању ре-

ализације 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);

- износ средстава који се тражи од Секретаријата.

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.

Кориснику средстава је дозвољено да ван територије Републи-
ке Србије потроши највише 20% додељених средстава.

Набавка књига и других публикација за јавне општинске и 
градске библиотеке у АП Војводини

Члан 8.

На Конкурсу за суфинансирање набавке књига и других пуб-
ликација за библиотеке могу да учествују јавне општинске и 
градске библиотеке чији су оснивачи локалне самоуправе и које 
су регистроване на подручју АП Војводине. 

Расподела средстaва за набавку књига вршиће се пропорционал-
но броју активних чланова јавне општинске или градске библиоте-
ке у односу на укупан број становника те општине или града.

Члан 9.

Секретаријат ће додељивати средства библиотекама за набавку 
књига и других  публикација које значајно доприносе развоју и 
популаризацији науке, културе и уметности и обезбеђују допуну 
и обнављање фондова јавних општинских и градских библиотека 
у АП Војводини, објављених на српском језику, језицима нацио-
налних мањина – националних заједница и страним језицима. 

Заштита и очување културног наслеђа у АП Војводини
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Члан 10.

Пројекти и програми у области заштите и очувања културног 
наслеђа који се финансирају и суфинансирају из буџета АП Војво-
дине подељени су према тематским областима:

- истраживање, заштита, очување и промоција непокрет-
ног културног наслеђа;

- истраживање, заштита, очување и промоција покретног 
и нематеријалног културног наслеђа и  

- међурегионална сарадња у области заштите културног 
наслеђа. 

Приликом избора пројеката и програма заштите, очувања и промо-
ције непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа, оце-
ном од један до пет (1-5) се оцењују критеријуми из више категорија.

Капацитет носиоца/партнера на пројекту (категорија укупно 
носи 5 бодова):

1) досадашње искуство и резултати у области у којој се ре-
ализује пројекат.

Квалитет пројекта или програма (категорија укупно носи 45 
бодова):

1) допринос истраживању, заштити, очувању, евиденцији, 
валоризацији, презентацији и одрживом коришћењу не-
покретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа;

2) категорија, степен угрожености и препознатљивости 
културног наслеђа,

3) допринос развоју информационог друштва, примени са-
времених метода, унапређивању и побољшавању услова 
рада у области заштите, очувања и презентације култур-
ног наслеђа;

4) учешће релевантних стручњака у реализацији пројект-
них активности;

5) одрживост пројекта;
6) допринос развоју и промовисању мултикултуралности и 

интеркултуралности кроз заштиту културног наслеђа;
7) допринос пројекта са аспекта развоја и унапређења 

струке, едукације, примене стандарда и метода рада;
8) допринос упознавању и популаризацији културног на-

слеђа код деце и младих и ширењу свести о значају очу-
вања и промовисања културног наслеђа за заједницу;

9) допринос повећавању доступности, препознатљивости и 
популаризацији културног наслеђа.

Међусекторска сарадња (категорија укупно носи 10 бодова):
1) допринос умрежавању јавних интитуција у области 

заштите културног наслеђа и невладиног сектора у 
земљи и региону;

2) мултидисциплинарност пројекта или програма и њего-
ва повезаност са осталим областима – образовањем, ру-
ралним развојем, туризмом, науком, предузетништвом и 
одрживим економским развојем.

Децентрализација (категорија укупно носи 10 бодова):
1) допринос пројекат очувању и развоју регионалних и кул-

турних идентитета и унапређења заштите културног на-
слеђа на локалном и регионалном нивоу;

2) допринос стварању услова за равномеран културни раз-
вој у АП Војводини.

Значај пројекта или програма на међурегионалном плану (кате-
горија укупно носи 10 бодова):

1) допринос развоју међурегионалне сарадње и промо-
висању културе АП Војводине у иностранству;

2) допринос укључивању носиоца у међународне мреже и 
пројекте и имплементација примера добре праксе.

Утицај на буџет АП Војводине (категорија укупно носи 20 бодова):
1) усклађеност структуре трошкова са активностима на 

пројекту;
2) оправданост тражених средстава од Секретаријата;
3) структура суфинансирања пројекта или програма;
4) економичност коришћења средстава.

Члан 11.

На Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката и про-
грама у области заштите непокретног културног наслеђа у АП Војво-
дини могу да учествују искључиво органи локалне самоуправе или 
територијално надлежне установе заштите културних добара, и то 
са пројектима заштите категорисаних споменика културе за које је: 

- израђена планско-техничка документација (о чему се 
доставља копија пројекта као доказ) за пројекте код којих 
је то неопходно или код којих постоји пројектна доку-
ментација; 

- одређена намена и корисник; 
- издато коначно решење надлежног органа о условима за 

извођење мера техничке заштите и других радова, и
- издато коначно решење надлежног органа о сагласности 

на пројекат и решење о одређивању лица за вршење кон-
зерваторског надзора.

Документација о испуњености наведених услова обавезно се 
доставља уз конкурсну пријаву.

Заштита и очување традиционалног народног стваралаштва Срба 
у АП Војводини и удружења Срба у Мађарској, Хрватској и Румунији

Члан 12.

Пројекти и програми у области заштите и очувања традиционал-
ног народног стваралаштва Срба који се суфинансирају из буџета 
АП Војводине подељени су према следећим тематским областима:

- истраживање, заштита и очување традиционалног на-
родног стваралаштва Срба у АП Војводини, и

- истраживање, заштита и очување традиционалног народ-
ног стваралаштва Срба у Мађарској, Хрватској и Румунији.

Приликом избора пројеката и програма заштите, очувања и про-
моције непокретног, покретног и нематеријалног културног на-
слеђа, оценом од један до пет (1-5) се оцењују следећи критеријуми:

1) допринос истраживању, прикупљању, обради, заштити, 
валоризацији, евидентирању и неговању традиционал-
ног народног стваралаштва Срба у циљу очувања њихо-
вог културног идентитета;

2) допринос презентацији традиционалног народног ства-
ралаштва Срба на високом уметничком нивоу и у складу 
са савременим стандардима и методама;

3) допринос подстицању међусобне сарадње установа, ор-
ганизација и појединаца Срба у Мађарској, Хрватској и 
Румунији и сарадње са установама, организацијама и 
стручњацима из земље ради унапређења евидентирања, 
заштите, неговања и презентовања традиционалног на-
родног стваралаштва, реализације заједничких пројека-
та, унапређења знања и примене савремених научних и 
стручних стандарда;

4) допринос јачању капацитета, умрежавање и унапређење 
рада појединаца, установа и организација Срба у АП 
Војводини и удружења Срба у Мађарској, Хрватској и 
Румунији на пројектима заштите културног наслеђа и не-
говања традиционалног народног стваралаштва;

5) допринос упознавању и промовисању традиционалног 
народног стваралаштва Срба у АП Војводини и Срба у 
Мађарској, Хрватској и Румунији код деце и младих и 
ширењу свести о значају неговања традиционалног на-
родног стваралаштва и укљученост деце и младих у реа-
лизацију пројекта;

6) допринос унапређењу и осавремењавању услова за доступ-
ност садржаја, грађе, предмета, знања или услуга јавности; 

7) допринос усавршавању и едукацији у области него-
вања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП 
Војводини и Срба у Мађарској, Хрватској и Румунији; 

8) допринос обележавању јубилеја везаних за значајне лич-
ности и историјске догађаје;

9) значај пројекта за развој, едукацију, иновирање стандар-
да и метода рада и постизање нових резултата у области 
неговања традиционалног народног стваралаштва Срба у 
АП Војводини и Срба у Мађарској, Хрватској и Румунији;
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10) наставак вишегодишњих пројеката који су показали зна-
чајне резултате у претходним годинама, односно фазама;

11) публиковање и презентација резултата пројеката у земљи 
и иностранству;

12) допринос пројекта развоју регионалне и међурегионалне 
сарадње у области неговања и презентовања традицио-
ног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и Срба 
у Мађарској, Хрватској и Румунији;

13) допринос пројекта едукацији и промоцији знања о зна-
чају и вредновању традиционалног народног ствара-
лаштва за очување идентитета и посебности заједнице;

14) остварена подршка јединица локалне самоуправе, дру-
гих партнера и организација у остваривању пројеката,

15) подршка културно-уметничком аматеризму у неразвије-
ним и мање развијеним срединама АП Војводине,

16) допринос социјалној интеграцији, развоју креативних и 
уметничких потенцијала, подизању свести и едукацији 
особа са инвалидитетом кроз пројекте у области него-
вања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП 
Војводини и Срба у Мађарској, Хрватској и Румунији и 
реализација пројеката у којима су особе са инвалидите-
том непосредни учесници, а не само корисници.  

Очување, унапређење и развој културе и уметности национал-
них мањина – националних заједница у АП Војводини

Члан 13.

Пројекти и програми очувања, унапређења и развоја културе и 
уметности националних мањина – националних заједница у АП 
Војводини, који се суфинансирају из буџета АП Војводине, по-
дељени су према тематским областима.

1) У циљу развоја савременог уметничког стваралаштва на-
ционалних мањина – националних заједница које живе на 
територији АП Војводине обезбеђују се средства за суфи-
нансирање програма и пројеката и то у следећим областима:

- књижевно стваралаштво,
- aматерско позоришно стваралаштво и интерпрета-

ција, репертоарни програм аматерских позоришта 
на језицима националних мањина - заједница,

- музичко и музичко-сценско стваралаштво и плес, 
- ликовно, примењено и мултимедијално ствара-

лаштво,
- програми гостовања у земљи и иностранству,
- награде за значајна остварења у области уметности.

2) У циљу заштите, неговања и презентације нематеријал-
ног културног наслеђа националних мањина – нацио-
налних заједница које живе на територији АП Војводи-
не обезбедиће се средства за суфинансирање програма и 
пројеката који се односе на области: 

- изворни народни плес, изворне народне песме и музика, 
народни обичаји и веровања и стари народни занати:

- очување, развој и подстицање неговања традицио-
налне народне културе;

- фестивали и такмичења од изузетног значаја за очу-
вање посебности националних мањина – национал-
них заједница на територији АП Војводине;

- прикупљање података на терену, истраживање, до-
кументовање, издавање брошура, каталога;

- стварање услова за рад фолклорних ансамбала, из-
ворних народних оркестара и певачких група, ради-
оница старих народних заната (израда народних но-
шњи, набавка и поправка традиционалних инстру-
мената, набавка основних сировина и опреме за рад 
радионица старих заната);

- стварање, презентација и промовисање нових садр-
жаја заснованих на заштити културног наслеђа (израда 
нових кореографија за фолклорне ансамбле, издавање 
ЦД-а са изворном народном музиком, гостовања и сл.);

- изложбе, конкурсне изложбе и такмичења рукотворина 
старих народних заната (припрема и пропратни рад), и

- унапређење квалитета презентације традиционал-
ног народног стваралаштва кроз едукацију (стручни 
семинари, курсеви, летњи кампови, радионице).

Приликом  избора пројеката и програма очувања, унапређења и раз-
воја културе и уметности националних мањина – националних зајед-
ница у АП Војводини оцењују се критеријуми из више категорија.

Мишљење националног савета националне мањине – нацио-
налне заједнице (категорија укупно носи  50 бодова).

Капацитет носиоца пројекта или програма (укупно носи 10 бодова):
- Досадашње искуство и резултати у области у којој се ре-

ализује пројекат,  квалитет и улога удружења у култур-
ном животу средине.

Квалитет пројекта или програма (укупно носи 20 бодова):
- континуитет и допринос који својим дугогодишњим одржа-

вањем има за културни идентитет националне мањине – на-
ционалне заједнице или одређене средине (пројекти од изу-
зетног значаја за очување посебности националних мањина 
- националне заједница на територији АП Војводине);

- допринос унапређењу квалитета презентације савреме-
ног и традиционалног народног стваралаштва (са аспек-
та развоја и унапређења струке, едукације, радионице);

- допринос упознавању и популаризацији културног на-
слеђа код деце и младих и ширењу свести о значају очу-
вања и промовисања културног наслеђа за заједницу;

- допринос повећавању доступности, препознатљивости и 
популаризацији културног наслеђа.

Децентрализација (укупно носи 10 бодова):
- допринос стварању услова за равномеран културни раз-

вој у АП Војводини.

Буџет (укупно носи 10 бодова):
- усклађеност структуре трошкова са активностима на 

пројекту;
- економичност коришћења средстава.

Издавачка делатност на српском језику у АП Војводини 

Члан 14.

У циљу афирмације и одржавања квалитета књижевног ства-
ралаштва и издаваштва  на територији АП Војводине обезбедиће 
се средства за суфинансирање објављивања некомерцијалних пр-
вих издања књига насталих на српском језику и превода који су 
од значаја за културу и уметност АП Војводине, из књижевности, 
уметности и друштвених и хуманистичких наука у области културе. 

Члан 15.

На конкурсу за суфинансирање издавачке делатности на срп-
ском језику могу да учествују правна лица и предузетници ре-
гистровани за бављење издавачком делатношћу који послују нај-
мање једну годину пре објављивања конкурса.

Поред уредно попуњене Конкурсне пријаве, подносилац прија-
ве дужан је да Секретаријату достави следећу документацију:

- податке о књизи – опис рукописа (тематика и структура);
- податке о аутору, преводиоцу, приређивачу/уреднику; 
- доказ о регулисаним ауторским правима (потписан уго-

вор са аутором, односно потписан уговор са преводио-
цем и потписан уговор о ауторским правима); 

- потписану рецензију.

Члан 16.

Приликом избора књига чије ће објављивање суфинасирати 
Секретаријат, оценом од нула до два (0-2) оцењују се критеријуми 
из више категорија. Максимум могућих остварених бодова је 22, 
а минимум за квалификацију је 12 бодова.

Капацитет подносиоца пријаве (категорија укупно носи 8 бодова):
- продукција подносиоца пријаве у претходне три године 

(просечан број објављених књига);
- заступљеност награђиваних наслова у продукцији под-

носиоца пријаве у последње три године;
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- учешће подносиоца пријаве на домаћим и иностраним 
сајмовима у последње три године;

- успешност подносиоца пријаве у реализацији пројеката 
суфинансираних од стране секретаријата у последње три 
године

Квалитет предложеног дела ( категорија укупно носи 8 бодова)
1) за дело настало на срском језику: 

- релевантност аутора;
- релевантност рецезента;
- повезаност теме и садржаја и/или аутора са кул-

туром и уметношћу АП Војводине;
- дело повећава видљивост културне особености АП 

Војводине;
2) за преведено дело:

- релевантност аутора;
- релевантност рецезента;
- релевантност преводиоца;
- релевантност дела у односу на међународну афирмацију.

Прихватљивост трошкова  (категорија укупно носи 4 бода)
- оправданост висине тражених средстава од Секретаријата;
- оправданост структуре трошкова.

Издавачка делатност на језицима националних мањина – на-
ционалних заједница у АП Војводини 

Члан 17.

У циљу афирмације и одржавања квалитета књижевног ствара-
лаштва и издаваштва на језицима националних мањина – национал-
них заједница на територији АП Војводине обезбедиће се средства 
за суфинансирање објављивања првих издања књига насталих на 
језицима националних мањина – националних заједница и превода 
од значаја за културу и уметност националне мањине – националне 
заједнице са територије АП Војводине, из књижевности, уметности 
и друштвених и хуманистичких наука у области културе.

Приликом избора књига чије ће објављивање суфинасирати 
Секретаријат, оценом од нула до два (0-2) оцењују се критеријуми 
из више категорија. Максимум могућих остварених бодова је 22, 
а минимум за квалификацију је 12 бодова.

Капацитет подносиоца пријаве (категорија укупно носи 8 бодова):
- продукција подносиоца пријаве у претходне три године 

(просечан број објављених књига);
- заступљеност награђиваних наслова у продукцији под-

носиоца пријаве у последње три године;
- учешће подносиоца пријаве на домаћим и иностраним 

сајмовима у последње три године;
- успешност подносиоца пријаве у реализацији пројеката 

суфинансираних од стране секретаријата у последње три 
године.

Квалитет предложеног дела (категорија укупно носи 8 бодова):
1) за дело настало на језику национале мањине – национал-

не заједнице: 
- релевантност аутора;
- релевантност рецезента;
- повезаност теме и садржаја и/или аутора са кул-

туром и уметношћу националне мањине – нацио-
налне заједнице АП Војводине;

- дело повећава видљивост културне особености на-
ционалне мањине – националне заједнице

2) за преведено дело:
- релевантност аутора;
- релевантност рецезента;
- релевантност преводиоца;
- релевантност дела у односу на међународну афирмацију.

Прихватљивост трошкова  (категорија укупно носи 4 бодова):
- оправданост  висине тражених средстава од Секрета-

ријата;
- оправданост структуре трошкова.

Члан 18.

На конкурсу за суфинансирање издавачке делатности на језицима 
националних мањина – националних заједница могу да учествују прав-
на лица и предузетници регистровани за бављење издавачком делат-
ношћу који послују најмање једну годину пре објављивања конкурса.

Поред уредно попуњене Конкурсне пријаве, подносилац прија-
ве дужан је да Секретаријату достави следећу документацију:

- податке о књизи – опис рукописа (тематика и структура);
- податке о аутору, преводиоцу, приређивачу/уреднику;
- доказ о регулисаним ауторским правима (потписан уго-

вор са аутором, односно потписан уговор са преводио-
цем и потписан уговор о ауторским правима);

- потписану рецензију.

Члан 19.

На конкурсима за суфинансирање издавачке делатности пријаве 
не могу да поднесу установе културе чији је оснивач АП Војводина.

Савремено уметничко стваралаштво у АП Војводини

Члан 20.

Програми и пројекти који се финансирају и суфинансирају из 
буџета АП Војводине у области савременог уметничког ствара-
лаштва АП Војводине подељени су према тематским областима:

- визуелна уметност и мултимедија: изложбе, колоније, 
фестивали, манифестације, радионице;

- филмска уметност и аудиовизуелно стваралаштво: фес-
тивали, манифестације, филмске радионице и филмске 
презентације;

- књижевно стваралаштво: фестивали, манифестације, на-
граде, меморијали, колоније, издавање публикација као 
дела програма;

- музичко стваралаштво: фестивали, манифестације, сни-
мање ауторског материјала, концерти, радионице;

- сценско стваралаштво - позориште/уметничка игра: фес-
тивали, манифестације, радионице, позоришне, оперске, 
балетске представе и представе уметничке игре. 

Члан 21.

Секретаријат ће финансирати и суфинансирати програме и пројекте 
у области савременог уметничког стваралаштва АП Војводине према 
следећим критеријумима, који се оцењују оценом од један до пет (1-5):

- допринос развоју културе и уметности у земљи и 
иностранству садржајем и уметничким значајем и про-
моција културе наше земље у свету, 

- укљученост у међурегионалне мреже и пројекте;
- представљање културног идентитета средине у којој се 

одржавају и АП Војводине;
- допринос остваривању међурегионалне културне сарадње;
- допринос неговању културе, унапређење и промоција са-

временог  уметничког стваралаштва у АП Војводини;
- подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за 

децу и младе у култури и уметности; 
- подстицање културног и уметничког стваралаштва особа 

са инвалидитетом и доступност културних садржаја осо-
бама са инвалидитетом;

- примењивање нових технологија;
- промоција и подстицање интеркултуралности и мулти-

културалности;
- допринос остваривању сарадње у земљи и иностран-

ству са другим установама културе у области савреме-
ног уметничког стваралаштва;

Члан 22.

На Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројека-
та у области савременог уметничког стваралаштва АП Војводине право 
учешћа имају субјекти у култури у смислу чл. 21. Закона о култури и 
други субјекти у култури у складу са чланом 73. Закона о култури са те-
риторије АП Војводине, осим установа чији је оснивач АП Војводина.
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Изузетно, комисија може да одлучи да се финансира пројекат 
или програм у овим тематским областима подносиоца пријаве 
чије је седиште ван територије АП Војводине, уколико доприно-
си развоју културе и уметности АП Војводине.

Члан 23.

Резултати конкурса објављују се на званичној интернет стра-
ници Секретаријата. Сви подносиоци пријава се писмено оба-
вештавају од стране Секретаријата.

Члан 24.

Правилник се објављује у „Службеном листу АП Војводине”.

Члан 25.

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Пра-
вилник о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у 
култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Аутономне 
покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине”, број 39/14).

Члан 26.

Правилник ступа на снагу даном доношења.

Број: 132-451-51/2016-04
У Новом Саду, 26. јануара 2016. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРУ 
И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

Славиша Грујић

83.

На основу члана 25. Закона о младима („Службени гласник 
РС”, број 50/2011), Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу 
Акционог плана политике за младе у Аутономној покрајини 
Војводини за период од 2015. до 2020. године („Службени лист 
АПВ”, број 42/2015) и чл. 16. став 2. и 24. став 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ”, бр. 37/2014 и 54/2014 – други пропис), Покрајинска секре-
тарка за спорт и омладину, дана 20. јануара 2016. године, донела је

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДОДЕЛЕ БУЏЕТСКИХ 

СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА 
МЛАДИХ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим правилником уређују се услови и начин доделе средстава, од-
носно одобрења пројеката за остваривање потреба и интереса младих 
на територији Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: АП 
Војводина), утврђују се субјекти који могу подносити предлоге проје-
ката, изглед и садржина предлога пројеката и документацијa која се уз 
предлог подноси, као и начин одлучивања о предложеним пројектима 
и друга питања значајна за реализацију одобрених пројеката.

Члан 2

Све именске речи које се у овом правилнику користе у мушком 
роду, а имају и женски род, подразумевају и истовремено обухва-
тају исте именске речи у женском роду.

Члан 3

Право на доделу средстава имају правна лица са седиштем на те-
риторији АП Војводине – удружења младих и за младе, омладинске 
и студентске организације, савези, јединице локалне самоуправе, 
канцеларије за младе, васпитно-образовне установе и друге установе.

Члан 4

Средства из члана 1. овог правилника обезбеђују се у буџету АП 
Војводине и воде се на посебном буџетском разделу Покрајинског 
секретаријата за спорт и омладину (у даљем тексту: Секретаријат).

Средстава за пројекте распоређују се и користе у складу са за-
коном, овим правилником и планом извршења буџета АП Војво-
дине за текућу буџетску годину Секретаријата, а у складу с рас-
положивим средствима буџета АП Војводине.

Члан 5

Средства за финансирање пројеката додељују се на основу јавног 
конкурса (у даљем тексту: конкурс). Конкурс за доделу средстава 
објављује се на начин утврђен одлуком о буџету АП Војводине.

Члан 6

Секретаријат расписује један конкурс за финансирање потреба 
и интереса младих у АП Војводини (у даљем тексту: општи кон-
курс), као и појединачне конкурсе за приоритетне области.

Члан 7

Општи конкурс расписује се у првом кварталу за текућу годи-
ну, траје целе године и њиме су обухваћене потребе и интереси 
омладине у АП Војводини, дефинисани Акционим планом поли-
тике за младе у АП Војводини за период од 2015. до 2020. године.

У оквиру општег конкурса, Секретаријат финансира и пројекте 
за подршку програма „Војвођански омладински центар”, пројек-
те за подршку програма „Фонд за таленте” и награђивање дарови-
тих ученика и њихових ментора.

Члан 8

Појединачни конкурси расписују се према календару који ут-
врђује Секретаријат.

Појединачним конкурсом обухваћена је једна од приоритетних 
области и то:

1) санација, адаптација и опремање простора за рад омла-
динских организација, организација за младе, омладин-
ских домова и домова културе;

2) здравствено васпитање о репродуктивном здрављу;
3) превенција насиља и дискриминације.

Члан 9

Захтеви за доделу средстава достављају се искључиво на об-
расцу за омладинске пројекте, који се налази на интернет сајту 
Секретаријата, у оквиру конкурсне документације. 

Захтев за доделу средстава за пројекте, поред општих напомена 
(пун назив, седиште, број рачуна и слично), треба посебно да садржи:

- јасно написан предлог пројекта;
- јасну везу између циљева, задатака и активности;
- реалан и достижан циљ;
- релевантност проблема за дату заједницу;
- значај пројекта за АП Војводину;
- реалан приступ решавању проблема;
- целисходност предложених решења и метода;
- реалан предлог потребних средстава за реализацију ак-

тивности;
- уколико постоји активно укључивање заједнице или ус-

постављање међусекторских партнерстава ‒ доказ о пот-
писаној сарадњи.

Члан 10

Приликом одлучивања о додели средстава, приоритет имају 
пројекти који:

- јесу у складу са Акционим планом политике за младе у 
АП Војводини за период од 2015.до 2020. године;
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- дају и предлажу нове или друге могуће приступе проблему;
- имају дугорочни утицај и одрживост и по окончању реа-

лизације пројекта;
- могу послужити као модел за друге пројекте;
- имају циљ ‒ усвајање нових примењивих знања (сту-

дијска путовања);
- имају подршку шире заједнице (страни донатори, репу-

блички органи, органи АП Војводине или јединице ло-
калне самоуправе, бизнис сектор);

- имају циљ ‒ да унапреде јавно здравље и репродуктивно 
здравље младих;

- развијају и унапређују области у вези с младима, а наро-
чито следеће: образовање младих, запошљавање младих, 
здравље и социјална политика према младима, култура и 
информисање младих, активизам и слободно време мла-
дих, волонтеризам и мобилност младих, безбедност мла-
дих и заштита животне средине, као и одрживи развој;

- развијају и унапређују културне традиције међу млади-
ма, посебно оне специфичне за АП Војводину;

- имају што већи обухват учесника и корисника ‒ како ди-
ректних, тако и индиректних;

- прате број младих жена и мушкараца који учествују у ак-
тивностима, односно оних који су међу крајњим корис-
ницима ‒ како директним, тако и индиректним ‒ и воде 
рачуна о њима;

- сензибилишу равномерну родну заступљеност.

Посебну пажњу имаће пројекти који проширују и промовишу 
активности, знања и вештине младих из АП Војводине у друге 
регионе, општине и градове Републике Србије.

Члан 11

Комисију за стручни преглед поднетих предлога пројеката за фи-
нансирање пројеката од интереса у АП Војводини у области омла-
динског сектора (у даљем тексту: Комисија) образује покрајински се-
кретар за спорт и омладину (у даљем тексту: покрајински секретар).

Комисија има три (3) члана из реда запослених у Секретаријату.

Покрајински секретар образује Комисију за одлучивање по 
општим и појединачним конкурсима, која разматра, вреднује и 
утврђује предлоге пројеката за одобрење, након чега покрајински 
секретар одлучује о њима.

За сваки конкурс ‒ општи и појединачни ‒ покрајински секре-
тар образује посебну комисију.

Комисија обавља стручан преглед и вреднује предложене 
пројекте ‒ у складу са условима и критеријумима наведеним у 
поменутом закону, овом правилнику и конкурсу ‒ и доставља 
предлог за одобрење пројеката.

Комисија утврђује предлоге за одобрење пројеката на основу: 
1) законитости и ефикасности коришћења средстава и одр-

живости ранијих пројеката;
2) капацитета носилаца пројеката за остваривање интереса 

за АП Војводину у области омладинског сектора;
3) усклађености планираних активности, циљева и очекиваних 

резултата с могућностима реализације предлога пројекaта;
4) одрживости резултата и ефеката пројеката;
5) оправданости предлога буџета и рационалности трошко-

ва, у смислу економске оправданости предлога буџета у 
односу на циљ и пројектне активности;

6) публицитета који се огледа у начину и степену информи-
сања младих и шире јавности о пројекту.

Члан 12

Ради утврђивања предлога пројеката за одобрење по општем конкур-
су, Комисија се састаје најмање једном месечно, а по потреби и чешће.

Комисија ће утврдити предлоге пројеката за одобрење по појединач-
ним конкурсима у року од седам (7) дана од дана истека конкурса.

Након утврђених предлога Комисије, покрајински секретар 
одлучује о њима и саставља листу предложених пројеката за 
финансирање са износом одобрених средстава, коју објављује на 
интернет сајту Секретаријата.

За општи конкурс, рок за приговор је осам (8) дана од дана 
објављивања листе предложених пројеката за финансирање или 
од дана пријема одбијенице (обавештења о томе да пројекат није 
одобрен) за неодобрене пројекте.

За појединачне конкурсе, рок за приговор је осам (8) дана од 
дана објављивања листе предложених пројеката за финансирање.

Након истека рока за приговор, покрајински секретар решењем 
одлучује о избору пројеката који ће се финансирати из буџета.

Члан 13

На општи конкурс један носилац пројекта може у току године дос-
тављати више предлога пројеката, али само један може бити одобрен.

На појединачним конкурсима носилац предлога пројекта може 
поднети само један предлог пројекта.

Члан 14

Секретаријат неће одобравати средства за: 
- захтеве подносилаца који нису у предвиђеном року поднели 

извештај (наративни и финансијски) о реализацији претход-
них пројеката и утрошку средстава добијених од Секрета-
ријата или нису испунили друге уговором преузете обавезе;

- предлоге пројеката који нису поднети благовремено, као 
и оне који нису на обрасцу који се налази на сајту Секре-
таријата, у оквиру конкурсне документације;

- захтеве који нису испунили критеријуме из чланова 9. и 
10. овог правилника.

Члан 15

С носиоцем одобреног пројекта Секретаријат закључује уговор 
о његовој реализацији.

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности 
уговорних страна, а нарочито: назив одобреног пројекта, време/
рок реализације, висина додељених средстава, начин праћења ре-
ализације, као и обавезе носиоца пројекта у погледу реализације 
и подношења извештаја о реализацији.

Одобрена средства за реализацију конкретног пројекта могу се 
користити искључиво за реализацију тог пројекта, у складу са уго-
вором који се закључује између Секретаријата и носиоца пројекта.

Члан 16

О одобрењу финансирања пројекта подносиоци захтева оба-
вештавају се телефонским путем или електронском поштом. 

Уколико овлашћено лице за заступање подносиоца захтева или 
лице које оно писмено овласти не приступи потписивању уговора 
у року од осам (8) дана од дана обавештавања, сматраће се да је 
подносилац одустао од свог захтева, о чему ће се сачинити служ-
бена белешка која ће бити послата подносиоцу захтева.

Члан 17

Носилац одобреног пројекта дужан је да ‒ по завршетку пројек-
та ‒ достави завршни извештај о реализацији и утрошку сред-
става на обрасцу који се налази на интернет сајту Секретаријата, 
у оквиру конкурсне документације, у року наведеном у уговору, 
уз обавезан прилог оверених фотокопија рачуна и друге пратеће 
документације, као и изводе из банке за све настале расходе.

Секретаријат може обуставити даље финансирање пројекта, од-
носно једнострано раскинути уговор о реализацији пројекта уко-
лико се утврди да се пројекат не реализује у складу са уговором.
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Члан 18

У случају да носилац пројекта не поднесе извештај у уговоре-
ном року, односно да не достави потпун извештај или у случају 
сумње да додељена средства нису наменски коришћена, Секрета-
ријат ће покренути поступак пред покрајинским органом управе 
надлежним за буџетску инспекцију ради контроле наменског и 
законитог коришћења средстава.

Носиоци пројекта дужни су да буџетској инспекцији Аутоном-
не покрајине Војводине омогуће несметану контролу наменског и 
законитог коришћења средстава.

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПОЈЕДИНИХ 
ПРОГРАМА И АКТИВНОСТИ

Члан 19

На подношење предлога пројеката, критеријуме и начин одлучивања 
‒ који нису утврђени на посебан начин у овом делу Правилника ‒ при-
мењују се опште одредбе о подношењу предлога пројеката и начину 
одлучивања по општем и појединачним конкурсима овог правилника.

Посебне одредбе које се односе на реализацију програма 
„Војвођански омладински центар”

Члан 20

Секретаријат у оквиру општег конкурса финансира пројекте за 
подршку програма „Војвођански омладински центар” који подразумева:

- организовање и реализацију једнодневних и вишеднев-
них семинара, тренинга, едукација, промоција у облас-
тима из Акционог плана политике за младе у АП Војво-
дини за период од 2015. до 2020. године;

- подршку омладинским иницијативама и пројектима;
- мобилности младих путем локалних и међународних ак-

тивности, с димензијом неформалног образовања ‒ као 
што су размене младих, волонтерски рад;

- иницијативу младих и реализацију регионалних и међу-
народних пројеката за младе;

- обезбеђивање и размену свеобухватних и увремењених 
информација;

- одржавање формалних и неформалних састанака и тренинга;
- промоцију волонтеризма;
- информисање о пројектима, семинарима, тренинзима у 

земљи и иностранству.

Посебне одредбе које се односе на реализацију програма „Фонд 
за таленте”

Члан 21

Пројекти за реализацију програма „Фонд за таленте” намење-
ни су афирмисаним младим талентима ради подршке и обезбеђи-
вања њиховог континуитета рада и успеха, побољшања услова за 
њихов рад и напредовања.

Члан 22

Право на учешће у расподели средстава по програму „Фонд 
за таленте” имају васпитно-образовне установе са седиштем на 
територији АП Војводине и удружења грађана која су својом ми-
сијом и делатношћу усмерена на афирмацију даровитих младих.

Члан 23

Уз захтев, неопходно је доставити и следећу документацију:
- копије стечених диплома и награда младог талента на 

репрезентативним такмичењима у земљи или иностран-
ству у једној или више области, којима се доказује њего-
ва досадашња успешност и континуитет рада;

- за студенте, документ којим се доказује постигнут про-
сек изнад 8,50 на студијама;

- препорука ментора или директора школе;
- документација која се односи на пројекат (планирано 

такмичење или усавршавање) за који се траже средства.

Члан 24

Средства су предвиђена за финансирање:
- припрема и учешћа младих талената на репрезентатив-

ним такмичењима у земљи или иностранству
- усавршавања младих талената у земљи или иностранству;
- побољшања услова за рад и унапређивање наставног 

процеса рада с младим талентима у образовној установи 
‒ набавком опреме и учила неопходних за рад с младим 
талентима;

- студијских усавршавања. 

Члан 25

Критеријуми на основу којих ће се радити процена оправда-
ности захтева јесу:

- постигнути досадашњи резултати ученика или сту-
дента на репрезентативним такмичењима у земљи или 
иностранству;

- ниво такмичења за која се потражују средства;
- континуитет успешности младог талента на такмичењима;
- општи успех у редовном школовању;
- просек постигнут на студијама;
- целисходност предложених метода и активности у раду 

с младим талентом;
- реалан предлог потребних средстава за реализацију 

предвиђених активности;
- препорука ментора или релевантног стручњака;
- активизам студента у струковним или студентским орга-

низацијама;
- досадашње промовисање постигнућа у области умет-

ности (концерти, изложбе);
- реалан и достижан циљ.

Члан 26

Репрезентативним такмичењем у земљи или иностранству сма-
трају се такмичења која се налазе у календару такмичења и смотри 
ученика основних и средњих школа за текућу школску годину ‒ 
који доноси надлежно министарство; такмичења првог ранга према 
стандардима за рангирање музичких такмичења у области музичке 
и балетске уметности за текућу школску годину ‒ које доноси на-
длежно министарство, као и такмичења, смотре или манифестације 
за које Комисија утврди да су од посебног значаја за развој образо-
вања, односно науке, технике и уметности у АП Војводини.

Посебне одредбе о награђивању даровитих ученика и њихових 
ментора

Члан 27

Право на новчану награду имају даровити ученици основних и 
средњих школа, с пребивалиштем на територији Аутономне покрајине 
Војводине, који су постигли врхунске резултате односно освојили прво 
место на републичким такмичењима или постигли значајне резултате 
у иностранству у области образовања, односно науке, технике и умет-
ности. Такође, право на новчану награду имају и њихови ментори.

Члан 28

Предлоге за награђивање даровитих ученика и њихових ментора 
Комисији за стручни преглед поднетих предлога доставља Комисија 
за награђивање даровитих ученика основних и средњих школа ‒ об-
разована актом о образовању комисије, сагласно члану 7. Одлуке о 
награђивању даровитих ученика основних и средњих школа („Служ-
бени лист АПВ”, број 17/2005), до 30. новембра текуће године.

Комисија ће утврдити листу кандидата за награђивање и доста-
вити је покрајинском секретару на одлучивање.

Члан 29

На основу предлога Комисије, покрајински секретар утврђује 
листу кандидата за награђивање, коју објављује на интернет сајту 
Секретаријата.
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Покрајински секретар решењем одлучује о награђеним даро-
витим ученицима и о висини новчаних средстава којима ће уче-
ници бити награђени, у складу с текућим буџетом АП Војводине.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30

Оваj правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном листу АП Војводине”.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Број: 116-401-141/2016-02
Нови Сад, 20. јануар 2016. године

Покрајинска секретарка за спорт и омладину
Мариника Тепић

84.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Акционог 
плана политике за младе за период од 2015. до 2020. године („Службе-
ни лист АПВ”, број 42/15), чл. 25. и 26. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о буџету АП Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ”, број 
54/15) и члана 7. Правилника о условима и начину доделе буџетских 
средстава за остваривање потреба и интереса младих на територији 
АП Војводине („Службени лист АПВ”, број 2/16), Покрајински секре-
таријат за спорт и омладину (у даљем тексту: Секретаријат) расписује

КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА,
У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ

У складу са Правилником  о условима и начину доделе средста-
ва за финансирање потреба и интереса младих на територији АП 
Војводине, подносиоци захтева за средства из буџета АП Војво-
дине по овом конкурсу могу бити искључиво правна лица и то: 
удружења младих и за младе, омладинске и студентске организа-
ције, савези, јединице локалне самоуправе, канцеларије за младе, 
васпитно-образовне установе и друге установе.

У оквиру овог конкурса, Секретаријат ће финансирати пројек-
те по следећим конкурсним задацима:

I. подршка спровођењу омладинске политике;
II. подршка програму „Војвођански омладински центар”;
III. реализација програма „Фонд за таленте”;
IV. награђивање ученика и њихових ментора.

OПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Подносиоци захтева морају да имају седиште на подручју 
АП Војводине, морају да располажу капацитетима за реа-
лизацију пројеката и да немају блокаду пословног рачуна.

2. На конкурсу се додељује укупно 22.500.000 динара.
3. Предлози пројеката подносе се на обрасцима који се на-

лазе на сајту www.sio.vojvodina.gov.rs, у оквиру конкур-
сне документације, у штампаној форми или на диску у 
електронској форми.

4. Уколико се пројекат реализује у партнерству с неком ор-
ганизацијом, неопходно је доставити доказ о сарадњи с 
том организацијом (протокол, споразум и слично).

5. На општи конкурс један носилац пројекта може у току 
године достављати више предлога пројеката, али само 
један може бити одобрен.

6. Пријаве на конкурс подносе се на адресу: Покрајински 
секретаријат за спорт и омладину, Булевар Михајла Пу-
пина бр. 16, 21000 Нови Сад, с назнаком ‒ „Општи кон-
курс – омладина” или лично у писарници Покрајинске 
владе, у периоду од 9.00 до 14.00 сати.

7. Приликом подношења захтева за финансирање пројеката 
или програма, подносиоци захтева плаћају таксу у складу 
с Покрајинском скупштинском одлуком о покрајинским 
административним таксама („Службени лист АПВ”, број 

20/2009). Према члану 15, плаћања таксе ослобођени су: 
јединице локалне самоуправе, установе које је основала 
Република Србија, аутономна покрајина и јединица ло-
калне самоуправе итд.

8. Конкурс је отворен до 5.12.2015. године, односно до ут-
рошка средстава обезбеђених за ове намене у 2016. годи-
ни, а објављује се у „Службеном листу АП Војводине”, у 
дневним новинама „Данас”, као и на интернет сајту Се-
кретаријата: www.sio.vojvodina.gov.rs.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

I Подршка спровођењу омладинске политике

Пројекат не може трајати краће од 60 дана и дуже од осам (8) 
месеци.

Приоритет приликом одлучивања ‒ у оквиру овог конкурсног 
задатка ‒ имаће пројекти који су у складу са Акционим планом по-
литике за младе у АП Војводини за период од 2015. до 2020. године.

II Подршка програму „Војвођански омладински центар”

У оквиру општег конкурса, Секретаријат финансира пројек-
те за подршку програма „Војвођански омладински центар”, који 
подразумева:

- организовање и реализацију једнодневних и вишеднев-
них семинара, тренинга, едукација, промоција у облас-
тима из Акционог плана политике за младе у АП Војво-
дини за период од 2015. до 2020. године;

- подршку омладинским иницијативама и пројектима.

III Реализација програма „Фонд за таленте”

У оквиру општег конкурса, Секретаријат финансира пројекте 
за реализацију програма „Фонд за таленте”, намењеног афирми-
саним талентима ради подршке и обезбеђивања њиховог конти-
нуитета рада и успеха, те побољшавања услова за њихов рад и 
напредовања.

Подносиоци захтева по овом конкурсном задатку могу бити 
искључиво васпитно-образовне установе.

Средства су предвиђена за финансирање:
- припрема и учешћа младих талената на репрезентатив-

ним такмичењима у земљи или иностранству;
- усавршавања младих талената у земљи или иностран-

ству;
- побољшања услова за рад и унапређивање наставног 

процеса рада с младим талентима у образовној установи 
‒ набавком опреме и учила неопходних за рад с младим 
талентима;

- студијских усавршавања.

IV Награђивање даровите деце и ученика и њихових ментора

Право на новчану награду имају даровити ученици основних и 
средњих школа, с пребивалиштем на територији Аутономне по-
крајине Војводине, који су постигли врхунске резултате односно 
освојили прво место на републичким такмичењима или постигли 
значајне резултате у иностранству у области образовања, однос-
но науке, технике и уметности. Такође, право на новчану награду 
имaју и њихови ментори.

Предлоге за награђивање даровитих ученика и њихових ментора 
Комисији за стручни преглед поднетих предлога доставља Комисија 
за награђивање даровитих ученика основних и средњих школа ‒ об-
разована актом о образовању комисије, сагласно члану 7. Одлуке о 
награђивању даровитих ученика основних и средњих школа („Служ-
бени лист АПВ”, број 17/2005), до 30. новембра текуће године.

Пријаве комисији Комисији за награђивање даровитих ученика 
основних и средњих школа достављају се у октобру 2016. године, 
најкасније до 15. октобра, а годишње награде се додељују у де-
цембру 2016. године 
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ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ НЕ ФИНАНСИРАЈУ

Секретаријат неће финансирати:
- предлоге пројеката подносилаца који нису у предвиђеном 

року поднели извештај о реализацији претходних проје-
ката и утрошку средстава добијених од Секретаријата или 
нису испунили друге уговором преузете обавезе;

- предлоге пројеката који нису поднети благовремено; 
- предлоге пројекта који нису на обрасцу који се налази на 

сајту Секретаријата, у оквиру конкурсне документације.

ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације у вези с конкурсом можете добити пози-
вом на број телефона 021/487-4871, сваког радног дана од 8.00 до 16.00 
сати или путем електронске поште на адреси mladi@vojvodina.gov.rs.

Покрајинска секретарка за спорт и омладину
Мариника Тепић,с.р.

85.

На основу чл. 25. и 26. став 2. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о буџету АП Војводине за 2016. годину („Службени лист АП 
Војводине”, број 54/15) и члана 4. Правилника о одобравању и 
финансирању пројеката и програма којима се остварују потребе 
и интереси грађана у области спорта у АП Војводини („Службе-
ни лист АПВ”, број 2/2015), Покрајински секретаријат за спорт и 
омладину (у даљем тексту: Секретаријат) расписује

КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ИЗ 

ОБЛАСТИ СПОРТА У 2016. ГОДИНИ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. 
годину („Службени лист АПВ”, број 53/14) за финансирање пројеката и 
програма из области спорта – који су од интереса за АП Војводину – у 
оквиру општег конкурса планирано је укупно 143.000.000,00 динара.

1. ПОДНОСИОЦИ ЗАХТЕВА

У складу с Правилником о одобравању и финансирању пројеката и 
програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области 
спорта у АП Војводини, подносиоци захтева за средства из Буџета АП 
Војводине, по овом конкурсу, могу бити искључиво правна лица и то:

1. покрајински спортски савези и Спортски савез Војводи-
не;

2. спортске организације регистроване као удружења, у 
складу са Законом о спорту;

3. установе или установе за спорт, васпитно-образовне ус-
танове (основне и средње школе), акредитоване висо-
кошколске установе из области спорта и предшколске 
установе;

4. јединице локалне самоуправе – градови, општине и 
нижи нивои јавне управе;

5. други правни субјекти који су корисници спортских обје-
ката у јавној својини.

Да би се њихови захтеви разматрали, спортске организације, 
савези и друштва треба посебно да испуњавају следеће услове:

1. да буду уписани у одговарајући регистар у складу са За-
коном;

2. да су из гране спорта која је посебно значајна за Репуб-
лику Србију;

3. да имају седиште у АП Војводини;
4. да су директно одговорни за реализацију програма; 
5. да су претходно обављали делатност у области спорта 

најмање годину дана;
6. да су са успехом реализовали претходно одобрене про-

граме;
7. да испуњавају услове за обављање спортских актив-

ности и делатности у складу са Законом о спорту;
8. да располажу капацитетима за реализацију програма.

2. ПРОЈЕКТИ И ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ

Када је финансирање у питању, разматраће се само они 
пројекти и програми који су по својој садржини у складу са:

- активностима покрајинских спортских савеза од значаја 
за АП Војводину;

- годишњим програмима покрајинских спортских савеза и 
Спортског савеза Војводине;

- посебним програмима покрајинских спортских савеза и 
Спортског савеза Војводине;

- стипендијама перспективних спортиста у АП Војводини;
- доделом новчаних награда спортистима за годишња при-

знања у области спорта „Вихор”.

За ове намене планирано је укупно 81.000.000,00 динара.

1. Афирмација спорта у АП Војводини
- организација спортских приредби (манифестација и так-

мичења) од интереса за АП Војводину;
- учешће на међународним спортским приредбама (мани-

фестације и такмичења);
- предлози пројеката којима се доприноси развоју спорта 

у АП Војводини.

За ове намене планирано је укупно 15.000.000,00 динара.

2. Афирмација школског спорта у АП Војводини
- предлози пројеката у складу са Акционим планом спро-

вођења стратегије развоја школског спорта у АП Војводини.

За ове намене планирано је укупно 5.000.000,00 динара.

3. Oдржавање (санација, адаптација и реконструкција) и опре-
мање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара 
у АП Војводини

За ове намене планирано је укупно 42.000.000,00 динара.

За пројекте под тачком 1. могу конкурисати само покрајински 
спортски савези и Спортски савез Војводине; под тачком 2. спорт-
ске организације и покрајински спортски савези; под тачком 3. 
установе, струковна удружења и спортски савези; под тачком 4. 
власници или корисници (закупци) спортских објеката. 

Истом подносиоцу у току године може бити одобрен само један 
предлог пројекта/програма, мада он може поднети више предлога 
пројеката/програма по овом конкурсу. 

3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

Захтеви за дoделу средстава достављају се Секретаријату, на 
одговарајућем обрасцу и ЦД- у (ЦД који треба да садржи скени-
рану форму свих докумената које се достављају у захтеву) – у за-
висности од врсте пројекта/програма из тачке 2. овог конкурса, 
који су објављени на интернет сајту Секретаријата.

Подносиоци захтева, осим за годишње програме покрајинских гран-
ских савеза, своје захтеве достављају путем поште на адресу: Покрајин-
ски секретаријат за спорт и омладину, Булевар Михајла Пупина 16, 
21000 Нови Сад, или непосредно на писарници покрајинских органа.

Спортске организације, савези и друштва, приликом подно-
шења захтева за финансирање пројеката/програма, плаћају по-
крајинску административну таксу према таксеној тарифи која 
важи на дан подношења захтева.

Конкурс је отворен до 5. децембра 2016. године, односно до утрош-
ка средстава обезбеђених за ове намене у 2016. години и објављује се у 
„Службеном листу АП Војводине”, у дневним новинама „Данас”, као 
и на интернет сајту Секретаријата: www.sio.vojvodina.gov.rs

Додатне информације у вези с реализацијом овог конкурса за-
интересована лица могу добити у Секретаријату односно путем 
телефона 021/487-4871.

Покрајинска секретарка за спорт и омладину
Мариника Тепић
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Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У 2016. ГОДИНИ 

ЗА ДЕЦУ И ПОРОДИЦУ

I

На основу члана 21. и 22. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службе-
ни лист АП Војводине“, број: 54/2015), Покрајински секретаријат за 
здравство, социјалну политику и демографију у 2016. години плани-
рана средства у износу од 393.600.000,00 динара усмериће:

1. за реализацију Одлуке о праву на новчану помоћ поро-
дици у којој се роди треће дете („Службени лист АПВ“, 
број: 4/2013).

II

Услови за стицање права по јавном огласу:
• Право на новчану помоћ породици у којој се роди треће 

дете у износу од 12.000,00 динара месечно, у 24 месечне 
рате остварује мајка која на дан 01.01.2013. године и кас-
није роди треће дете под условом да у тренутку рођења 
трећег детета има пребивалиште најмање годину дана на 
територији Аутономне Покрајине Војводине. Ову новчану 
помоћ под истим условима као и мајка може да оствари и 
отац трећег детета, с тим што се редослед рођења трећег 
детета за које отац подноси захтев за остваривање новча-
не помоћи породици за треће дете утврђује према мајци.

• неопходна документација/право на новчану помоћ поро-
дици у којој се роди треће дете остварује се на основу по-
днетог захтева мајке-оца и следећих доказа:

1) доказа о пребивалишту у општини-граду на терито-
рији Аутономне Покрајине Војводине (фотокопије 
личне карте мајке, односно оца издате најмање годи-
ну дана пре рођења трећег детета);

2) извода из матичне књиге рођених за сву децу, из-
датог у складу са Законом о матичним књигама 
(„Службени гласник РС“, број: 20/09);

3) уверења надлежног органа старатељства да мајка, 
односно отац непосредно брину о детету за које под-
носе захтев, да њена, односно његова деца претход-
ног реда рођења нису смештена у хранитељску поро-
дицу или дата на усвојење, и да мајка, односно отац 
нису лишени родитељског права у односу на њену, 
односно његову децу претходног реда рођења;

4) фотокопије валидне документације о отвореном те-
кућем рачуну.

Захтев за остваривање новчане помоћи породици за треће дете 
са потребном документацијом подноси се најкасније до навршене 
прве године живота детета, општинској, односно градској управи 
у којој је пребивалиште подносиоца захтева.

III

Номинални износ из тачке II овог решења, Покрајинска влада 
по потреби усклађује и ревидира, најкасније 15 дана по истеку 
сваког тромесечја, на предлог покрајинског органа надлежног за 
послове демографије, а на основу праћења реализације мере: - 
Новчана помоћ породици у којој се роди треће дете.

IV

Овај јавни оглас је отворен током целе године.

V

Сва лица која испуњавају услове за остваривање наведеног права 
могу да поднесу захтев са потребном документацијом управи у којој 
је пребивалиште подносиоца захтева, као и да се детаљно информи-

шу у Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и 
демографију, Булевар Михајла Пупина бр. 16, Нови Сад, II спрат соба 
48, телефон: 021/487-4510 и 021/487-4511 и на интернет страници по-
крајинског секретаријата: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

VI

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију на основу поднетих захтева и приложене докумен-
тације општинских, односно градских управа у којима је преби-
валиште подносиоца захтева, у складу са расположивим сред-
ствима покрајинског буџета за 2016. годину, доделиће средства у 
складу са наведеном одлуком у јавном огласу.

VII

Јавни оглас се објављује у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“, дневном листу „Дaнас“ и на интернет стра-
ници покрајинског секретаријата: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs. 

Покрајински секретар
Проф. др Весна Копитовић

87.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
У 2016. ГОДИНИ

ЗА ДЕЦУ И ПОРОДИЦУ

I

На основу члана 21. и 22. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службе-
ни лист АП Војводине“, број: 54/2015), Покрајински секретаријат за 
здравство, социјалну политику и демографију у 2016. години плани-
рана средства у износу од 18.000.000,00 динара усмериће:

1. за реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о праву 
на суфинансирање трошкова за биомедицински потпо-
могнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете 
(„Службени лист АПВ“, број: 42/2014).

II

Услови за стицање права по јавном огласу:
- Право на суфинансирање трошкова за биомедицински пот-

помогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете у 
износу од 200.000,00 динара једнократно може да оствари 
породица (парови) брачни и ванбрачни партнери који имају 
најмање једно живо заједничко дете или дете које припада 
једном од партнера, када пацијенткиња нема више од 44 го-
дине старости, и где неплодни пар има пребивалиште на 
територији Аутономне покрајине Војводине најмање годи-
ну дана од дана позитивног мишљења Стручне комисије за 
БМПО Клиничког центра Војводине у Новом Саду.

Неопходна документација/право на суфинансирање трошкова за био-
медицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно 
дете остварује се на основу поднетог захтева мајке и следећих доказа:

а) уверење за оба партнера о месту пребивалишта на терито-
рији АП Војводине најмање годину дана до дана позити-
вног мишљења Стручне комисије за вантелесну оплодњу 
Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра 
Војводине у Новом Саду, издата од надлежног  МУП-а;

б) извод-изводе из матичне књиге рођених за живу децу (не 
старије од шест месеци);

ц) фотокопије личних карата оба партнера;
д) позитивно мишљење Стручне комисије за вантелесну 

оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство Кли-
ничког центра Војводине у Новом Саду;

е) тачна адреса пребивалишта подносиоца захтева;
ф) фотокопија или потврда од банке или поште о тачном 

броју текућег рачуна једног од партнера на који ће бити 
уплаћена новчана средства у износу од 200.000,00 динара.
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III

Овај јавни оглас је отворен током целе године.

IV

Сва лица која испуњавају услове за остваривање наведеног права 
могу да поднесу захтев са потребном документацијом на писарници 
Покрајинске владе АПВ, или да га пошаљу писменим путем на адресу: 
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демо-
графију са назнаком за Комисију за БМПО, Булевар Михајла Пупина 
бр. 16, Нови Сад, као и да се детаљно информишу о условима, крите-
ријумима, начину и поступку остваривања права на суфинансирање 
трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће 
и свако наредно дете путем говорне поште 021/487-4333 Покрајинског 
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, на зва-
ничној интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство, 
социјалну политику и демографију: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs и 
званичној страници на Facebooku- www.facebook.com/pszazdravstvo.

V

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и де-
мографију на основу поднетих захтева и приложене документације, у 
складу са расположивим средствима покрајинског буџета за 2016. годи-
ну, доделиће средства у складу са наведеном одлуком у јавном огласу.

VI

Јавни оглас се објављује у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“, дневном листу „Данас“ и на интернет стра-
ници покрајинског секретаријата: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Покрајински секретар
Проф. др Весна Копитовић.с.р.

88.

На основу члана 4. Одлуке о поступку и критеријумима за до-
делу средстава Покрајинског секретаријата за здравство, социјал-
ну политику и демографију за реализацију Програма унапређења 
социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2016. 
години („Службени лист АПВ”, број 2/2016), Решења о покре-
тању поступка јавног конкурса, број: 129-401-164/2016-03 од 25. 
јануара 2016. године, а у вези с Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину 
(„Службени лист АПВ”, број 54/2015), Покрајински секретаријат 
за здравство, социјалну политику и демографију расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ОДНОСНО

СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА, АКТИВНОСТИ
И ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2016. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију ‒ у складу с Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину и Фи-
нансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство, со-
цијалну политику и демографију за 2016. годину ‒ за реализацију 
Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини 
Војводини у 2016. години доделиће укупно 30.000.000,00 динара.

Средства по овом јавном конкурсу додељиваће се по поступку 
и критеријумима утврђеним Одлуком о поступку и критеријуми-
ма за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство, 
социјалну политику и демографију за реализацију Програма уна-
пређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 
2016. години („Службени лист АПВ”, број 2/16).

Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним могућ-
ностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину.

Корисници средстава додељених по овом конкурсу дужни су да 
програме, мере и активности реализују до 31. децембра 2016. године.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику 
и демографију за реализацију Програма унапређења социјалне 
заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2016. години, по 
овом конкурсу, доделиће укупно 30.000.000,00 динара за финан-
сирање, односно суфинансирање програма, мера и активности, за 
подстицај и развој нових и унапређивање квалитета постојећих 
услуга социјалне заштите, што подразумева: 

- дневне услуге у заједници ‒  као што су дневни боравак, 
помоћ у кући и свратиште, уз активности које подржавају 
боравак корисника у породици и непосредном окружењу;

- услуге подршке за самосталан живот ‒ као што су стано-
вање уз подршку, персонална асистенција ‒ које се пружају 
појединцу да би се његове могућности за задовољење ос-
новних потреба изједначиле с могућностима осталих чла-
нова друштва, да би му се побољшао квалитет живота и да 
би могао да води активан и самосталан живот у друштву;

- саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге – ин-
тензивне услуге подршке породици која је у кризи; савето-
вање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља; подрш-
ка породици која се стара о свом детету или одраслом чла-
ну породице са сметњама у развоју; саветовање и подршка у 
случајевима насиља; породична терапија; медијација; СОС 
телефони и друге саветодавно-терапијске услуге;

- услуге смештаја подизањем и стандардизацијом квали-
тета услуга које се пружају корисницима на смештају.

Наведеним услугама социјалне заштите задовољавају се спе-
цифичне потребе следећих корисника:

- деце и младих: без родитељског старања или у ризику од 
губитка родитељског старања; са сметњама у развоју; у 
сукобу с родитељима, старатељом и заједницом; жртве 
злостављања и занемаривања, насиља и експлоатације и 
жртве трговине људима;

- одраслих и старијих чији су благостање, безбедност и 
продуктиван живот у друштву угрожени ризицима услед 
старости, инвалидитета, болести, породичних и других 
животних околности.

Средства ће бити расподељена на следећи начин:
- установама социјалне заштите ‒ 25.000,000,00 динара; 
- пружаоцима услуга социјалне заштите – удружењима 

грађана ‒ 5.000.000,00 динара. 

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имају установе социјалне заштите 
чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине и 
пружаоци услуга социјалне заштите – удружења грађана ‒ уписа-
ни у регистар у надлежном органу за програме који се реализују 
на територији Аутономне покрајине Војводине.

На конкурсу не могу учествовати: физичка лица, индиректни 
корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, привредни 
субјекти и други корисници чије је финансирање уређено актима 
које доносе или на које дају сагласност Скупштина Аутономне 
покрајине Војводине или Покрајинска влада.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку, ис-
кључиво на обрасцу пријаве који се може преузети на интернет 
страници Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну 
политику и демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs и у По-
крајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и де-
мографију, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, II спрат, 
канцеларија 51 (број телефона 487-4400).

Уз пријаву, подноси се и следећа обавезна документација: фо-
токопија потврде о регистрацији у надлежном органу, фотокопија 
потврде о пореском идентификационом броју, фотокопија ОП об-
расца (оверени потписи лица овлашћених за заступање) и фото-
копија извода из Статута удружења у коме је утврђено да се циље-
ви удружења остварују у области у којој се програм реализује.
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Пријаве се подносе путем поште на адресу ‒ Покрајински секре-
таријат за здравство, социјалну политику и демографију, Булевар 
Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад или лично на Писарници 
покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, Булевар 
Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад, с назнаком ‒ „за конкурс”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису подне-
ла овлашћена лица, које нису поднете на прописаном обрасцу и 
оне које нису предмет јавног конкурса ‒ неће се разматрати.

Пријаве подносилаца којима су додељивана средства у прет-
ходна два спроведена јавна конкурса поменутог секретаријата, 
а који нису у утврђеном року доставили извештај о наменском 
утрошку средстава ‒ неће се разматрати.

Конкурсна документација се не враћа. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријава на конкурс, са осталом потребном документацијом, 
подноси се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, односно 
у дневном листу „Данас” и на интернет страници Покрајинског 
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију .

ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи коми-
сија коју образује покрајински секретар за здравство, социјалну 
политику и демографију. Комисија процењује и вреднује доделом 
одговарајућег броја бодова, према следећим критеријумима.

1. Према референцама делатности, односно послова и програма 
за област у којој се они реализују (од 0 до 40 бодова):

- усклађеност пројектних садржаја с предметом јавног 
конкурса и релевантност за област у којој се реализује 
јавни конкурс (до 10 бодова);

- јасно формулисани и повезани циљеви, активности и ре-
зултати пројекта и њихова усклађеност с временском ди-
намиком предвиђеном за реализацију (до 10 бодова);

- број директних корисника пројекта и капацитети подно-
сиоца пријаве за управљање пројектом (до 10 бодова);

- потенцијал одрживости и надградње пројекта (до 10 бодова).

2. Према циљевима који се постижу реализацијом пројектних 
активности (од 0 до 30 бодова): 

- допринос степену унапређивања стања у области со-
цијалне заштите; 

- допринос унапређивању квалитета услуга, заштите и 
квалитета живота циљне групе.

3. Према економичности буџета, усклађености буџета с пла-
нираним активностима и постојању суфинансирања пројекта из 
других извора (од 0 до 30 бодова):

- процена економичности буџета и усклађености буџета с 
планираним активностима (до 10 бодова);

- висина тражених средстава за реализацију активности 
(до 10 бодова);

- степен обезбеђености сопствених средстава или средста-
ва из других извора (до 10 бодова).

Комисија сачињава листу вредновања и рангирања пријава ус-
танова социјалне заштите и пружалаца услуга социјалне зашти-
те – удружења грађана на јавни конкурс применом наведених 
критеријума, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана 
истека рока за подношење пријава. Листа вредновања и ранги-
рања пријава објављује се на интернет страници Покрајинског 
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију и 
учесници јавног конкурса имају право приговора, увида у подне-
те пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана 
њеног објављивања. О приговору учесника јавног конкурса од-
луку доноси комисија у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Након одлучивања по поднетим приговорима, комисија са-
чињава предлог коначне листе вредновања и рангирања пријава 
установа социјалне заштите и пружаоца услуга социјалне зашти-
те – удружења грађана на јавни конкурс, која се објављује на ин-
тернет страници поменутог секретаријата.

О додели средстава и висини средстава, решењем које је коначно, 
одлучује покрајински секретар за здравство, социјалну политику и 
демографију, у складу с ликвидним могућностима буџета Ауто-
номне покрајине Војводине, у року од 30 дана од дана утврђивања 
предлога коначне листе вредновања и рангирања пријава. 

Решење о додели средстава објављује се на интернет страници 
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 
демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Контакт особа за додатне информације: Андреја Стајшић, број 
телефона 021/487-4400; имејл ‒ andreja.stajsic@vojvodina.gov.rs 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

број: 129-401- 165/2016-03
дана: 25. јануар 2016. године

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

89.

На основу члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Служ-
бени лист АПВ”, број 54/15), члана 16. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14 и 
54/14 – друга одлука) и Решења о покретању поступка јавног конкур-
са, број:129-401-166/2016-03 од 25. јануара 2016. године, а у вези с 
чланoм 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 
и 99/11 – други закон) и Одлуком о доношењу Програма демограф-
ског развоја Аутономне Покрајине Војводине са мерама за његово 
спровођење („Службени лист АПВ”, број 3/05), Покрајински секре-
таријат за здравство, социјалну политику и демографију расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 
ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ, БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, 

ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ 
ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ У 2016. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и де-
мографију, у складу с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину и Финансијским 
планом Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну полити-
ку и демографију за 2016. годину, за финансирање програма од јавног 
интереса или за обезбеђење недостајућег дела средстава за финанси-
рање програма од јавног интереса, које реализују удружења грађана у 
области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борач-
ко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације 
пронаталитетне политике, доделиће укупно 8.000.000,00 динара.

У оквиру овог јавног конкурса, средства ће се додељивати по по-
ступку и према критеријумима утврђеним Одлуком о поступку и 
критеријумима за доделу средстава удружењима грађана за област 
социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-ин-
валидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације прона-
талитетне политике („Службени лист АПВ”, број 2/16).

Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним могућ-
ностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину. 

Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше 
до 31. децембра 2016. године.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и де-
мографију, путем овог конкурса, за финансирање програма од јавног 
интереса или за обезбеђење недостајућег дела средстава за финан-
сирање програма и програмских активности и неопходних функцио-
налних расхода, које реализују удружења грађана у области социјал-
не заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске 
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заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне 
политике, додељује укупно 8.000.000,00 динара, од чега:

- за област социјалне заштите и заштите лица са инвали-
дитетом – 4.000.000,00 динара;

- за област друштвене бриге о деци и популаризације про-
наталитетне политике – 1.000.000,00 динара;

- за област борачко-инвалидске заштите – 3.000.000,00 динара.

Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а 
максимални износ одобрених средстава по пројекту може бити 
до 200.000,00 динара.

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана уписана 
у регистар у надлежном органу за програмe који се реализују на 
територији Аутономне покрајине Војводине.

На конкурсу не могу учествовати: физичка лица, индиректни 
корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, привредни 
субјекти и други корисници чије је финансирање уређено актима 
које доносе или на која дају сагласност Скупштина Аутономне 
покрајине Војводине или Покрајинска влада.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку, ис-
кључиво на обрасцу пријаве који се може преузети на интернет 
страници Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну 
политику и демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs и у По-
крајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и 
демографију – Булевар Михајла Пупина број 16, II спрат, канце-
ларија број 51 (број телефона 487-4400).

Уз пријаву, подноси се следећа обавезна документација: фото-
копија потврде о регистрацији у надлежном органу, фотокопија 
потврде о пореском идентификационом броју, фотокопија ОП об-
разаца (оверени потписи лица овлашћених за заступање) и фото-
копија извода из Статута удружења у коме је утврђено да се циље-
ви удружења остварују у области у којој се програм реализује.

Пријаве се могу поднети путем поште на адресу – Покрајински 
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, 
Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад или лично на 
Писарници покрајинских органа управе, Булевар Михајла Пупи-
на број 16, 21108 Нови Сад, с назнаком – „за конкурс”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, те пријаве које нису под-
нела овлашћена лица, као и оне које нису поднете на прописаном 
обрасцу – неће се разматрати. 

Конкурсна документација се не враћа. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријава на конкурс подноси се у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине” и у дневном листу „Данас”. 

ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

Поступак јавног конкурса спроводe комисије које образује 
покрајински секретар за здравство, социјалну политику и де-
мографију за област у којој се реализује програм – Комисија за 
област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом и 
борачко-инвалидске заштите и Комисија за област друштвене 
бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике. Коми-
сије процењују и вреднују програме удружења грађана доделом 
одговарајућег броја бодова, у складу са следећим критеријумима.

1. Према референцама програма за област у којој се реализује 
програм (укупно највише до 30 бодова):

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

- број директних корисника програма (до 10 бодова);  

- могућност развијања програма и његова одрживост (до 
10 бодова).

2. Према циљевима који се постижу реализацијом програма – 
допринос степену унапређивања стања у области у којој се про-
грам спроводи (укупно највише до 40 бодова по области за коју 
је пријава поднета):

- за област социјалне заштите и заштите лица са инвали-
дитетом: допринос заштити и унапређивању социјал-
но-економског и друштвеног положаја, рехабилитацији, 
социјализацији и превенцији искључености лица са ин-
валидитетом, лица у стању социјалне потребе и лица 
којима је потребна посебна друштвена подршка;

- за област борачко-инвалидске заштите: допринос зашти-
ти и унапређивању социјално-економског и друштве-
ног положаја, рехабилитацији и социјализацији члано-
ва удружења бораца, ратних војних и цивилних инвали-
да рата, чланова породица палих бораца и умрлих ратних 
војних инвалида, обележавању значајних датума;

- за област друштвене бриге о деци и популаризацију про-
наталитетне политике: допринос заштити деце, уна-
пређивању дечјег стваралаштва, побољшање услова за 
задовољење основних потреба деце и бриге о породици, 
подстицање рађања деце и унапређивање демографског 
развоја и популационе политике.

3. Према економичности буџета, усклађености буџета с пла-
нираним активностима и постојању суфинансирања програма из 
других извора (укупно највише до 30 бодова):

- процена економичности буџета програма и усклађе-
ности буџета с планираним активностима (до 10 бодова);

- висина тражених средстава у поређењу са укупним оби-
мом средстава јавног конкурса (до 10 бодова);

- степен обезбеђености сопствених средстава или средста-
ва из других извора (до 10 бодова).

Применом наведених критеријума, комисије сачињавају прелими-
нарну листу вредновања и рангирања пријава удружења грађана на 
јавни конкурс за област у којој се реализује програм, у року који не 
може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење прија-
ва. Прелиминарне листе вредновања и рангирања пријава објављују 
се на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство, 
социјалну политику и демографију и учесници јавног конкурса имају 
право приговора и увида у поднете пријаве и приложену докумен-
тацију у року од три дана од дана њиховог објављивања. Одлуку о 
приговору учесника јавног конкурса доноси комисија према области 
за коју је образована, у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Након одлучивања по поднетим приговорима удружења грађа-
на, комисија сачињава предлог листе вредновања и рангирања 
пријава удружења грађана на јавни конкурс, која се објављује на 
интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство, со-
цијалну политику и демографију. 

О додели средстава и висини средстава, решењем које је 
коначно, одлучује покрајински секретар за здравство, социјал-
ну политику и демографију, у складу с ликвидним могућности-
ма буџета Аутономне покрајине Војводине, у року од 30 дана од 
дана објављивања прелиминарне листе вредновања и рангирања 
пријава удружења грађана на јавни конкурс на интернет страни-
ци Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику 
и демографију.

Решење о додели средстава објављује се на интернет страници 
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 
демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Контакт особa за додатне информације: Андреја Стајшић, број 
телефона 021/487-4400; имејл – andreja.stajsic@vojvodina.gov.rs 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

број: 129-401-167/2016-03
дана: 25. јануара 2016. године

ПОКРАЈИНСКА СЕКРЕТАРКА
проф. др Весна Копитовић
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

59. Решење о номиналном износу новчане помоћи поро-
дице у којој се роди треће дете за 2016. годину;

60. Решење о номиналном износу суфинансирања трош-
кова за биомедицински потпомогнуто оплођење за 
друго, треће и свако наредно дете за 2016. годину;

61. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основ-
них школа са седиштем на територији Општине Вршац;

62. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Туристичке организације Воводине за 2016. годину;

63. Решење о давању сагласности на Програм рада Ту-
ристичке организације Војводине за 2016. годину;

64. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и ра-
сељеним лицима за 2016. годину;

65. Решење о давању сагласности на Програм рада Фон-
да за пружање помоћи избеглим, прогнаним и ра-
сељеним лицима за 2016. годину;

66. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Канцеларије за инклузију Рома за 2016. годину;

67. Решење о давању сагласности на Годишњи програм 
рада Канцеларије за инклузију Рома за 2016. годину;

68. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Информативног центра за пословну стандардизацију 
и сертификацију за 2016. годину;

69. Решење о давању сагласности на Програм рада Ин-
формативног центра за пословну стандардизацију и 
сертификацију за 2016. годину;

70. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Едукативног центра за обуке у професионалним и 
радним вештинама Нови Сад за 2016. годину;

71. Решење о давању сагласности на Годишњи програм 
рада Едукативног центра за обуке у професионалним 
и радним вештинама Нови Сад за 2016. годину;

72. Решење о давању сагласности на Фиансијски план 
Педагошког завода Војводине за 2016. годину;

73. Решење о разрешењу члана Управног одбора Сту-
дентског центра „Суботица“ у Суботици;

74. Решење о именовању члана Управног одбора Сту-
дентског центра „Суботица“ у Суботици;

75. Решење о давању сагласности на Програм рада Фон-
да за подршку инвестиција у Војводини „Vojvodina 
Investment Promotion - VIP“ за 2016. годину;

76. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности 
директорке Завода за културу војвођанских Мађара - 
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet;

77. Решење о именовању дужности вршиоца дужности 
директорке Завода за културу војвођанских Мађара - 
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet;

78. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Дома ученика средњих школа „Анге-
лина Којић Гина“ у Зрењнину;

79. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Дома ученика средњих школа „Анге-
лина Којић Гина“ у Зрењнину;

80. Исправка Решења о именовању чланова Управног 
одбора Народног позоришта – Narodnog kazališta – 
NépszÍnház  у Суботици.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И 
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

81. Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава 
из буџета Аутономне покрајине Војводине по конкур-
сима у области културе у 2016. години;

82. Правилник о начину, критеријумима и мерилима за 
избор програма и пројеката у култури који се фи-
нансирају и суфинансирају из буџета Аутономне по-
крајине Војводине.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

83. Правилник о условима и начину доделе буџетских 
средстава за финансирање потреба и интереса мла-
дих на територији Аутономне покрајине Војводине;

84. Конкурс за финансирање пројеката у областима 
омладинског сектора, у Аутономној покрајини Војво-
дини за 2016. годину;

85. Конкурс за финансирање пројеката и програма из об-
ласти спорта у 2016. години.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

86. Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне 
покрајине Војводине у 2016. години за децу и поро-
дицу, за реализацију Одлуке о праву на новчану по-
моћ породици у којој се роди треће дете;

87. Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутоном-
не покрајине Војводине у 2016. години за децу и по-
родицу, за реализацију Покрајинске скупштинске од-
луке о праву на суфинансирање трошкова за биоме-
дицински потпомогнуто оплођење заа друго, треће и 
свако наредно дете;

88. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинанси-
рање мера, активности и програма у области социјал-
не заштите у 2016. години;

89. Јавни конкурс за финансирање програма удружења 
грађана у области социјалне заштите и заштите лица 
са инвалидитетом, борачко – инвалидске заштите, 
друштвене бриге о деци и популаризације проната-
литетне политике у 2016. години.
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