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ПОСЕБНИ ДЕО

1106.

На основу чана. 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), члана 14. став 1 тачка 1. и члана 16. став 2 
Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу 
за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, 
Палић, од 30. априла 2008. године, са Изменама Уговора о ос-
нивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање 
развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, које је 
усвојила Скупштина друштва на 19. седници, одржаној 16. јану-
ара 2013. године, те Изменама и допунама Уговора о оснивању 
Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем 
туристичког простора „Парк Палић”, Палић, које је усвојила 
Скупштина друштва на 35. седници одржаној 1. јуна 2015. годи-
не, Покрајинска влада, на седници одржаној 27. септембра 2017. 
године,  д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Даје се сагласност на Програм о измени и допуни Програма 
пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање 
развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, за 2017. го-
дину, који је усвојила Скупштина друштва, на 53. седници одржа-
ној 18. септембра 2017. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-11/2017
Нови Сад, 27. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1107.

На основу члана 9. став 2 Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АП Војводине”, број: 13/09 и 2/10), 
чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 27. септембра 2017. године, 
д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Даје се сагласност на III Измене и допуне Финансијског пла-
на Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине 
за 2017. годину, који је усвојио Управни одбор Фонда „Европски 
послови” Аутономне покрајине Војводине, на 43. седници одржа-
ној 20. септембра 2017. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-108/2017
Нови Сад, 27. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1108.

На основу члaна 9. став 1 тачка 2. Покрајинске скупштинске од-
луке о оснивању Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АП Војводине”, број: 13/09 и 2/10), чл. 
35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14 ), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 27. септембра 2017. године, д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Даје се сагласност на III Измене и допуне Програма рада Фонда 
„Европски послови” Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, 
који је донео Управни одбор Фонда „Европски послови” Аутономне по-
крајине Војводине, на 43. седници одржаној 20. септембра 2017. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 025-34/2017
Нови Сад, 27. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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1109.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој зашти-
ти („Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке 
о оснивању Завода за јавно здравље Суботица („Службени лист 
АПВ″, број: 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ″, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
27. септембра 2017. године,  д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Завода за јавно 
здравље Суботица:

- председник:
 Глигор Гелерт, мастер инж. заштите животне и радне сре-

дине из Суботице, представник оснивача;

- чланови:
1. Данијел Хорват, дипл. економиста из Суботице, пред-

ставник оснивача;
2. Никола Блажевић, дипл. економиста из Суботице, пред-

ставник оснивача;
3. др Зорица Мамужић Кукић, докторка медицине, спец. 

хигијене из Суботице, из реда запослених;
4. Габриела Љубовић, дипл. економисткиња из Суботице, 

из реда запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-698/2017
Нови Сад, 27. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1110.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 ̶ др. закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 ̶ др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлукe 
о оснивању Завода за јавно здравље Суботица („Службени лист 
АПВ″, број: 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ″, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
27. септембра 2017. године,  д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ E 

I

У Управни одбор Завода за јавно здравље Суботица, именују 
се:

- за председника:
 Владимир Граховац, оперативни тренер кошарке из Су-

ботице, представник оснивача;

- за чланове:
1. Анђелка Нађ Немеди, инж. технологије из Суботице, 

представница оснивача;
2. Дејан Мартиновић, грађевински техничар из Суботице, 

представник оснивача;

3. др Драгица Ковачевић Берић, докторка медицине, спец. 
епидемиологије из Суботице, из реда запослених;

4. Крсто Баћовић, дипл. правник из Суботице, из реда за-
послених.

Председник и чланови Управног одбора Завода за јавно 
здравље Суботица, именују се на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-699/2017
Нови Сад, 27. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1111.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 ̶ др. закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 ̶ др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке 
о оснивању Завода за јавно здравље Суботица („Службени лист 
АПВ″, број: 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ″, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
27. септембра 2017. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Завода за јавно 
здравље Суботица:

- председник:
 Александар Ловчански, политиколог из Суботице, пред-

ставник оснивача;

- чланови:
1. др Бранко Ђорђевић, доктор медицине из Суботице, 

представник оснивача;
2. др Драгица Ковачевић Берић, докторка медицине, спец. 

епидемиологије из Суботице, из реда запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-700/2017
Нови Сад, 27. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1112.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 ̶ др. закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 ̶ др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке 
о оснивању Завода за јавно здравље Суботица („Службени лист 
АПВ″, број: 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ″, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
27. септембра 2017. године,  д о н е л а је
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Р Е Ш Е Њ E 

I

У Надзорни одбор Завода за јавно здравље Суботица, именују 
се:

- за председницу:
 Александра Штирб, дипл. економисткиња из Ђурђина, 

представница оснивача;

- за чланове:
1. Милица Вујадиновић, дипл. економисткиња из Суботи-

це, представник оснивача;
2. др Љиљана Тршић, докторка медицине, спец. микробио-

логије из Суботице, из реда запослених.

Председник и чланови Надзорног одбора Завода за јавно 
здравље Суботица,  именују се на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-701/2017
Нови Сад, 27. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1113.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке 
о оснивању Опште болнице „Ђорђе Јоановић″ Зрењанин услед по-
деле Здравственог центра Зрењанин („Службени лист АПВ″, број: 
21/07 и 21/10), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ″, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 27. 
септембра 2017. године,   д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ E 

I

 Разрешавају се дужности у Управном одбору Опште болнице 
„Ђорђе Јоановић″ Зрењанин, на лични захтев:

- председник:
 др Слободан Вуканић, доктор медицине на специјализа-

цији из гинекологије и акушерства из Зрењанина, пред-
ставник оснивача;

- чланица:
 др Ивана Тешић, докторка медицине, спец. трансфузио-

логије из Зрењанина, из реда запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-696/2017
Нови Сад, 27. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1114.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 ̶ др. закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13  ̶ др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), а у вези 
са Одлуком о оснивању Опште болнице „Ђорђе Јоановић″ Зрења-
нин услед поделе Здравственог центра Зрењанин („Службени 
лист АПВ″, број: 21/07 и 21/10), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ″, број: 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 27. септембра 2017. године, д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ E 

I

У Управни одбор Опште болнице „Ђорђе Јоановић″ Зрењанин, 
именују се:

- за председника:
 Лазар Ерне, дипл. економиста у пензији из Зрењанина, 

представник оснивача;

- за члана:
 др Игор Китареску, доктор медицине, специјалиста ин-

терне медицинеб из Зрењанина, из реда запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-697/2017
Нови Сад, 27. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1115.

На основу члана 130. став 3 и 7. и члана 135. став 1 Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 
– други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 
96/15 и 106/15), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над 
здравственим установама које на подручју АП Војводине пружају 
болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену 
заштиту („Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 
9. и 12. и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној  27. септембра  2017. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Светозару Ђуришићу, дипломираном економисти, престаје дуж-
ност директора Специјалне болнице за неуролошка обољења и по-
сттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић” Стари Сланкамен, на коју 
је именован Решењем  Владе Аутономне покрајине Војводине, број: 
022-693/2013 од 25. септембра 2013. године, због истека мандата.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-686/2017
Нови Сад, 27. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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1116.

На основу члана 130. став 3 члана 132. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), 
Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим 
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку, 
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту 
(„Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. 
и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној  27. септембра  2017. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Светозар Ђуришић, дипломирани економиста, именује се за 
директора Специјалне болнице за неуролошка обољења и постт-
рауматска стања „Др Боривоје Гњатић” Стари Сланкамен, на пе-
риод од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-436/2017
Нови Сад, 27. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1117.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др.закон, 103/15 и 99/16), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист 
АПВ”, бр. 69/16, 27/17 – испр., 29/17 и 39/17), и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
27. септембра 2017. године,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 08 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
12 Покрајинском секретаријату за високо образовање и научно-
истраживачку делатност Програм 2005 Високо образовање, Про-
грамска активност 1002 Подршка раду високообразовних устано-
ва, функционална класификација 940 Високо образовање, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 
463 Трансфери осталим нивоима власти, 4631 Текући трансфери 
осталим нивоима власти, износ од 4.000.000,00 динара (словима: 
четири милиона динара и 00/100), због недовољно планираних 
средстава за реализацију намена из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се 
за 4.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 

и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског секре-
таријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, 
по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и 
распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог ре-
шења намењено је за финансирање поправке дела равног крова на 
згради Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, ста-
раће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научно-
истраживачку делатност и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
високо образовање и научноистраживачку делатност преузеће 
обавезу на основу писаног уговора или другог правног акта, уко-
лико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број:  401-130/2017-56
Нови Сад, 27. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1118.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15 и 99/16 
), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист 
АПВ”, бр. 69/16, 27/17 – испр.,29/17 и 39/17), члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
27. септембра 2017. године,   д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 08 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
25 Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демогра-
фију и равноправност полова, Програм 0902 Социјална зашти-
та, Програмска активност 1016 Подршка раду за спровођење 
јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног 
крста Војводине,  функционална класификација 090 Социјална 
заштита некласификована на другом месту, извор финансирања 
01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 481 Дотације 
невладиним организацијама, 4819 Дотације осталим непрофит-
ним институцијама,  износ од  2.304.232,00 динара (словима: два 
милиона триста четири хиљаде двеста тридесет два динара и 
00/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији 
за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 2.304.232,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за оређени период који утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија. 
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2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за социјалну политику, демографију и равноправност поло-
ва, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у из-
носу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. 
овог решења, намењено је Црвеном крсту Војводине, Нови Сад, за 
финансирање фасаде одмаралишта за децу – Дом Црвеног крста 
Војводине на Вршачком брегу. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, ста-
раће се Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова преу-
зеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, 
уколико другачије није законом прописано.  

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број:  401-130/2017-57
Нови Сад, 27. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1119.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15 и 99/16), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист 
АПВ”, бр. 69/16, 27/17 – испр., 29/17 и 39/17), и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
27. септембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и Финан-
сијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 
08 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интер-
венцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска 
резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 При-
ходи из буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 
4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 07 Покрајинском секре-
таријату за здравство Програм 1803 Развој квалитета и доступности 
здравствене заштите, Програмска активност 1010 Обезбеђење нес-
метаног функционисања и подизање квалитета здравствене зашти-
те, функционална класификација 760 Здравство некласификовано 
на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, 
економскa класификацијa 464 Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања, 4641 Текуће дотације организацијама оба-
везног социјалног осигурања, износ од 5.489.647,92 динара (слови-
ма: пет милиона четири стотине осамдесет девет хиљада шестсто 
четрдесет седам динара и 92/100), због недовољно планираних сред-
става за реализацију намена из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се 
за 5.489.647,92 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период, које ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 

из тачке 1. овог решења, намењено је Клиничком центру Војво-
дине Нови Сад, за финансирање плата за месец јул 2017. године 
радника на одређено време, неуговорених с Републичким фондом 
за здравствено осигурање.

 
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 

стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број:  401-130/2017-58
Нови Сад, 27. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1120.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др.закон, 103/15 и 99/16), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист 
АПВ”, бр. 69/16, 27/17 – испр., 29/17 и 39/17), и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
27. септембра 2017. године, д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 08 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
12 Покрајинском секретаријату за високо образовање и научно-
истраживачку делатност Програм 2005 Високо образовање, Про-
грамска активност 1002 Подршка раду високообразовних устано-
ва, функционална класификација 940 Високо образовање, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 
463 Трансфери осталим нивоима власти, 4631 Текући трансфери 
осталим нивоима власти, износ од 5.500.000,00 динара (словима: 
пет милиона пет стотина хиљада динара и 00/100), због недовољ-
но планираних средстава за реализацију намена из тачке 2. овог 
решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се 
за 5.500.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског секре-
таријатa за високо образовање и научноистраживачку делатност, 
по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и 
распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог ре-
шења намењено је за суфинансирање трошкова пројекта текућих 
поправки и замене прозора  на објекту  Високе  школе струковних 
студија за образовање васпитача и тренера у Суботици.
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3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, ста-
раће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научно-
истраживачку делатност и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
високо образовање и научноистраживачку делатност преузеће 
обавезу на основу писаног уговора или другог правног акта, уко-
лико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број:  401-130/2017-59
Нови Сад, 27. септембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1121.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени глас-
ник Републике Србије”, број 99/09), чл. 15. и 35а. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
Аутономне покрајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука 
и 37/16) а у вези члана 124.  Закона о социјалној заштити („Служ-
бени гласник Републике Србије”, број 24/11) у поступку давања 
сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад 
Општине Бачки Петровац, д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање БИЉАНЕ ДРАКУЛИЋ, 
дипломиране психолошкиње из Маглића на дужност директорке 
Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Број: 022-671/2017
Нови Сад, 18. септембар 2017. године

Покрајински секретар
Предраг Вулетић , с.р.

1122.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени глас-
ник Републике Србије”, број 99/09), чл. 15. и 35а. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
Аутономне покрајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука 
и 37/16) а у вези члана 124.  Закона о социјалној заштити („Служ-
бени гласник Републике Србије”, број 24/11) у поступку давања 
сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад 
Кањижа,  д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање КРИСТИНЕ ТЕЛЕК, 
дипломиране психолошкиње из Кањиже на дужност директорке 
Центра за социјални рад Кањижа.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Број: 022-672/2017
Нови Сад, 18. септембар 2017. године

Покрајински секретар
Предраг Вулетић,с.р.

OGLASNI DEO
1123.

На основу члана 16. и члана 35а. Покрајинске скупштинске од-
луке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“ бр. 37/2014, 54/14-др.
одлуке, 37/16 и 29/17), члана 5. Правилника о поступку и крите-
ријумима за доделу финансијских средстава за реализацију про-
грама новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског 
и породичног насиља на територији АПВ (број 139-021-45/2017-
05, од 20.09.2017) и члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину (“Службени лист 
АП Војводине” број: 69/2016, 27/2017-испр., 29/2017-ребаланс и 
39/2017-ребаланс) Покрајински секретаријат за социјалну поли-
тику, демографију и равноправност полова, расписује

Ј А В Н И    К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА
КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ 

НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова додељује бесповратна средства у износу 
од 10.000.000,00 динара. Средства су обезбеђена Финансијским 
планом Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демо-
графију и равноправност полова за 2017. годину у оквиру Програ-

ма 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и 
слобода, програмска активност 1017 – Заштита жена од насиља 
у породици и партнерским односима у АП Војводини,економска 
класификација 4541 – Текуће  субвенције  приватним  предузећи-
ма, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, удружењи-
ма грађана/удружењима жена, ради реализације програма новог 
запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног 
насиља на територији АП Војводине.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:

Конкурс представља допринос оснаживању жена које су претр-
пеле или су у ситуацији партнерског и породичног насиља и који 
је саставни део индвидуалног плана интегрисаних услуга за заус-
тављање насиља над женама у партнерским и породичним одно-
сима Центара за социјални рад на територији АП Војводине, кроз 
запошљавање (у даљем тексту: Кориснице мере).

Укупна средства за подстицање запошљавања износе 
10.000.000,00 (словима: десетмилионадинара).

Овим програмом планирана су средства за бруто зараду Корис-
нице мере (порези и доприноси на терет запослене и на терет посло-
давца) и путних трошкова, уколико постоје, у трајању од 12 месеци.

Средства ће се исплаћивати квартално.



27. септембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 44 - Страна 1893

Износ зараде Кориснице мере треба да је у складу са актима 
Послодавца, да одговара квалификацијама и радном месту на које 
се особа запошљава и не сме бити испод минималне зараде у Ре-
публици Србији. 

Субвенције за ново запошљавање намењене су послодавцу, 
који у радни однос прима лице које је циљна група овог Конкурса, 
које је пријављено као незапослено лице код Националне службе 
за запошљавање.

Подносилац захтева, у смислу овог Конкурса, је предузетник 
или привредно друштво (у даљем тексту: Послодавац) са се-
диштем на територији АП Војводине.

Послодавац може поднети захтев Покрајинском секретаријату 
за социјалну политику, демографију и равноправност полова (у 
даљем тексту: Секретаријат), за пријем у радни однос једне или 
више жена које су циљна група овог јавног конкурса.

Средства се одобравају Послодавцу који заснује радни однос 
на одређено време у трајању од 12 месеци, са пуним радним вре-
меном, са женом која је претрпела или је у ситуацији насиља и 
где је запошљавање саставни део плана услуга и мера у оквиру 
поступка за заустављање насиља који води центар за социјални 
рад са седиштем на територији АП Војводине (у даљем тексту: 
Центар за социјални рад). 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Субвенција за ново запошљавање може се одобрити Послода-
вцу који испуњава следеће услове: 

1. да има седиште на територији  АП Војводине   
2. да је оспособљен и економски способан за пријем у рад 

жена које су трпеле насиље
3. да није покренут стечајни, односно ликвидациони посту-

пак  
4. да није био у блокади  задњих шест месеци пре објаве 

Конкурса  
5. да уредно измирује обавезе по основу обавезног социјал-

ног осигурања за запослене, као и обавезе по основу јав-
них прихода максимално 

6. да на основу предлога и процене Комисије Секретарија-
та и Центра за социјални рад, који је саставни део овог 
Конкурса, изврши селекцију кандидаткиња за наведено 
радно/а место/а..

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОСЛОДАВАЦ ДОСТАВЉА ПРИ-
ЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА 

Подношење захтева врши се у Покрајинском секретaријату за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова, Буле-
вар Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назнаком “КОНКУРС ЗА 
ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ 
НАСИЉА“.

Подносилац захтева - Послодавац, по овом Конкурсу доставља 
следећу документацију: 

• Попуњен конкурсни образац који садржи опште податке о 
послодавцу, опис захтева радног места и износ зараде. Об-
разац се може преузети у Покрајинском секретаријату за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова, 
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, спрат II, канце-
ларија 18 и на сајту www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs;

• Документ о регистрацији (Извод из Агенције за привред-
не регистре или решење о регистрацији за Послодавце 
који нису регистровани код Агенције за привредне ре-
гистре); 

• Извештај о промету Послодавца од банака које за њега 
обављају послове платног промета, за последњих шест 
месеци који претходе месецу у коме је поднет захтев; 

• Доказ од банака које за Послодавца обављају послове 
платног промета да рачуни нису били у блокади;

• Извод из пореске пријаве или уверење Министарства 
финансија пореске пријаве на коме пише да су измирени 
порези  и доприноси за запослене;

• Доказ о редовној исплати јавних прихода.

ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА 

Послодавац је дужан да:

• По доношењу Одлуке Секретаријата, присуствује ин-
формативном разговору о насиљу над женама у поро-
дици и партнерским односима, који организује Секрета-
ријат;

• По доношењу Одлуке Секретаријата, закључи уговор о 
раду са изабраном Корисницом мера на одређено време 
у трајању од 12 месеци са пуним радним временом; 

• Редовно врши исплату зараде на рачун Кориснице мере 
и путних трошкова (уколико постоје) и редовно уплаћује 
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и ис-
теком сваког месеца достави доказ о месечној уплати ис-
тих и извештај о присутности на раду за лице/а из уговора; 

• Омогући Секретаријату и Центру за социјални рад мони-
торинг над спровођењем активности финансираних по 
основу овог Конкурса;

• Обезбеди Корисници мере остваривање и заштиту права 
на приватност сходно закону и не износи податке о томе 
да је Корисница мера претрпела насиље и да је због тога 
запослена. 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Након селекције пријављених Послодаваца и Корисница мера 
Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и рав-
ноправност полова, на предлог Комисије, донеће одлуку о избору. 

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Приликом закључивања Уговора о раду измеђшу Послодавца 
и Кориснице мера, послодавац је дужан да обезбеди сагласност 
Комисије о испуњености услова прописаних Правилником о по-
ступку и критеријумимa за доделу финансијских средстава по-
крајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова за реализацију програма новог запошља-
вања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља 
на територији АП Војводине.

На основу донете одлуке, Секретаријат и Послодавац закључују 
Уговор о додели средстава за ново запошљавање корисница која 
је трпела насиље у партнесрким и породичним односима.

Послодавац је дужан да закључи уговор о раду са Корисницом 
мера и исти уговор достави Секретаријату приликом потписи-
вања уговора из става 1. овог одељка. 

Приликом закључења уговора, Корисница мере је у обавези да 
Секретаријату достави потврду/ стручно мишљење надлежног 
Центра за социјални рад да је насиље у породици и партнерским 
односима пријављено и да је запошљавање процењено као адек-
ватна мера у оквиру индвидуалног плана интегрисаних услуга, 
који је израђен у сарадњи са другим пружаоцима услуга, а који 
укључује подршку у остваривању других права и потреба као и 
потврду НСЗ-а. 

Уколико Послодавац или Корисница мера прекину уговор о 
раду пре истека периода на који је закључен, Послодавац је  у оба-
вези да примљена средства од  стране Секретаријата, врати, што 
ће бити прецизирано  уговором описаним у ставу 1. овог одељка.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Приликом потписивања уговора потребно је доставити:

• Доказ о запошљавању лица по овом Конкурсу (уговор о 
раду и пријава на обавезно социјално осигурање);



Страна 1894 - Броj 44 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 27. септембар 2017.

• Једну бланко соло меницу,  регистровану у пословној ба-
нци Послодавца, на име гаранције уредног извршавања  
обавеза према Покрајинском секретаријату за социјалну 
политику, демографију и равноправност полова, по ос-
нову Уговора; Потпис на меници мора одговарати пот-
пису на депо картону из пословне банке у којој се узима 
меница а који се такође доставља Секретаријату прили-
ком закључења уговора;

• Доказ о отвореном наменском рачуну код Управе за тре-
зор;

• Потврду локалног превозника о висини путних трошко-
ва (уколико постоје трошкови превоза).

Рок за подношење конкурсне документације je до утрошка пла-
нираних средстава, а најкасније до 15. новембра 2017. године .

За све додатне информације у вези са реализацијом конкурса 
контакт особа у Покрајинском  секретаријату за социјалну поли-
тику, демографију и равноправност полова је Андреја Стајшић, 
на телефон 021/487- 4400 или е-мaил andreja.stajsic@vojvodina.
gov.rs

Покрајински секретар
Предраг  Вулетић,с.р.

1124.

На основу члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Служ-
бени лист АПВ”, број 69/2016, 27/2017-испр., 29/2017-ребаланс и 
39/2017-ребаланс), члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број 37/14, 54/14 
– друга одлука, 37/16 и 29/17), и Решења о покретању поступка 
јавног конкурса број 139-401-3327/2017-04 од 22.09.2017. године, 
а у вези с чланом 4. Правилника о поступку и критеријумима за 
доделу бесповратних средстава покрајинског секретаријата за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова удру-
жењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења 
положаја Рома и Ромкиња број 139-401-3326/2017-04 од 20.09.2017. 
године и Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња 
у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године („Служ-
бени гласник РС”, број 26/2016), Покрајински секретаријат за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова, рас-
писује

ЈАВНИ  КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРЖЕЊИМА 
ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 

УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА 

Покрајински секретаријат за социјалну политику,демогра-
фију и равноправност полова, додељује бесповратна средства 
удружењима грађана у износу од 4.000.000,00 динара. Средства 
су обезбеђена Финансијским планом Покрајинског секретарија-
та за социјалну политику, демографију и равноправност полова 
за 2017. годину у оквиру Програма 1001 – Унапређење и зашти-
та људских и мањинских права и слобода, програмска актив-
ност 1016 – Подршка социјалној инклузији Рома на територији 
АП Војводине, економска класификација  4819 – дотације оста-
лим непрофитним институцијама, из извора финансирања 01 00 
Приходи из буџета, ради реализације пројеката из области уна-
пређења положаја Рома и Ромкиња.

ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:

- Подршка активностима којима се афирмише имплемен-
тација и примена Стратегије за унапређивање положаја 
Рома на територији АП Војводине, са циљем интеграције 
Рома и Ромкиња у друштвене токове.

- Подршка програмима који су од интереса за реализацију 
приоритетних области Декаде Рома као што су образо-
вање, запошљавање, становање и здравље Рома.

- Оснаживање Рома и Ромкиња, лидера/ки ромских непро-
фитних организација/удружења грађана за укључивање 
у процесе доношења одлука, планирање и спровођење 
стратешких планова, пре свега на локалном нивоу. 

- Промоција и интегрисање принципа родне равноправ-
ности у ромској, али и у већинској заједници, посебно 
јавним акцијама и кампањама које имају за циљ поди-
зање свести јавности;

- Подршка активностима у вези са обукама ради лакшег 
проналажења посла, стицање нових знања и вештина, 
промовисање предузетништва код Рома и Ромкиња;

УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана са 
територије АП Војводине која својим програмима афир-
мишу и подстичу циљеве Конкурса.

2. Подносилац може аплицирати само са једним пројек-
том, а висина тражених средстава не може бити већа од  
250.000,00 динара.

3. Непрофитне организације/удружења грађана са терито-
рије АП Војводине, која нису испунила раније уговорену 
обавезу а уговорена обавеза је истекла, према Покрајин-
ском секретаријату за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова, изузети су од права на доделу 
средстава.

4. Пријаве на Конкурс подносе се на конкурсним обрасци-
ма, који се могу преузети  са сајта  www.socijalnapolitika.
vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом, дос-
тављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински се-
кретаријат за социјалну политику, демографију и рав-
ноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла 
Пупина број 16, са назнаком на лицу коверте: ‘’Не от-
варати - пријава на Конкурс за финансирање пројеката у 
области унапређења положаја Рома и Ромкиња“, поштом 
или лично преко писарнице покрајинских органа.

Подносилац пријаве доставља следећу документацију: фо-
токопију ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за за-
ступање) и фотокопија извода из Статута у коме је утврђено да 
се циљеви остварују у области у којој се конкурс реализује, по-
пуњен конкурсни образац уз опис пројекта и активности којима 
ће се унапредити положај Рома и Ромкиња са планом утрошка 
средстава-буџетом пројекта.

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.

5. Конкурс ће бити објављен у „Службеном листу Ауто-
номне покрајине Војводине”, односно у дневном листу 
„Дневник” и на интернет страници Покрајинског секре-
таријата за социјалну политику, демографију и равноп-
равност полова.

6. Комисија процењује и вреднује пристигле пријаве према 
следећим критеријумима: 

• Усклађеност предлога пројекта са циљевима и прио-
ритетима конкурса и јасно описани проблеми и пре-
дуслови реализације пројекта (до 10 бодова),                                             

• Јасно описане активности пројекта (до 10 бодова),                                                             
• Јасно описани и мерљиви циљеви резултата пројекта 

(до 10 бодова),
• Реализација пројектних активности од стране ром-

ске невладине организације (до 10 бодова),
• Укљученост што већег броја Рома и Ромкиња (до 10 

бодова),
• Јасно састављен буџет у складу са активностима 

пројекта (до 10 бодова),
• Допринос пројекта унапређењу родне равноправ-

ности у ромској заједници (до 10 бодова),
• Јасно описани могући ризици и мере за њихово пре-

владавање (до 10 бодова),
• Капацитети (технички и људски) удружења за реали-

зацију пројектних активности (до 10 бодова),
• Искуство у реализацији пројеката из одређене об-

ласти: (до 10 бодова).
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7. Решење о додели средстава по истеку Конкурса  обја-
виће се на сајту Секретаријата, након чега се подносилац 
пројекта позива да потпише уговор и  преда Секретарија-
ту  бланко соло меницу, са меничним овлашћењем, регис-
тровану у својој пословној банци, на име гаранције уред-
ног извршавања  обавеза. Уколико се подносилац пројек-
та не одазове позиву за потписивање уговора у року од 15 
дана од дана обавештења да му је пројекат одобрен, сма-
траће се да је одустао од реализације пројекта.

Конкурс је отворен  од 27.09. до 13.10.2017. године.

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секрета-
ријату  на телефон  021/452-320.

Покрајински секретар
Предраг Вулетић ,с.р. 

1125.

На основу члана 16. и члана 35а. Покрајинске скупштинске од-
луке о покрајинској управи (“Службени лист АПВ”, број 37/2014, 
54/14-др.одлуке, 37/16 и 29/17), члана 5. Правилника о критерију-
мима за доделу финансијских средстава за финансирање проје-
ката у области равноправности полова са циљем унапређења 
положаја жена и равноправности полова у АП Војводини број 
139-401-4278/2017-05 од 20.09.2017. године и члана 11.  Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводи-
не за 2017. годину (“Службени лист АП Војводине” број 69/2016, 
27/2017-испр., 29/2017-ребаланс и 39/2017-ребаланс), Покрајински 
секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправ-
ност полова,  р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА/УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА  
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 

РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА 
ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У АП 

ВОЈВОДИНИ 

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова додељује бесповратна средства у изно-
су од 7.000.000,00 динара. Средства су обезбеђена Финансијс-
ким планом Покрајинског секретаријата за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова за 2017. годину у оквиру 
Програма 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских 
права и слобода, програмска активност 1014 – Афирмација родне 
равноправности, економска класификациа 4819 – дотације ос-
талим непрофитним институцијама, из извора финансирања 01 
00 Приходи из буџета, удружењима грађана/удружењима жена, 
ради реализације пројеката из области равноправности полова 
намењених унапређењу положаја жена и равноправности полова 
у АП Војводини. 

ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА: 

- Организовање обука, едукација, скупова и других актив-
ности са циљем унапређења области равноправности по-
лова;

- Подршка пројектима којима се подстиче економско ос-
наживање и едукација жена;

- Подршка пројектима који се баве превенцијом и суз-
бијањем насиља над  женама;

- Подршка пројектима и активностима којима се уна-
пређује сарадња цивилног и јавног сектора у области 
равноправности полова;

- Подршка пројектима и активностима којима се јачају ка-
пацитети удружења грађана/ удружења жена, нарочито 
удружења чији су програми усмерени на рањиве групе 
жена; 

- Подршка пројектима којима се афирмише женско ства-
ралаштво;

- Подршка пројектима којима се промовише родна рав-
ноправност, нарочито јавним акцијама и кампањама за 
подизање свести о теми родне равноправности, као и 
елиминисању предрасуда и стереотипа о улози жена и 
мушкараца у породици и друштву.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана/ уд-
ружења жена са територије АП Војводине којa својим 
програмима афирмишу и подстичу циљеве Конкурса.

2. Подносилац може аплицирати само са једним пројек-
том, а висина тражених средстава не може бити већа од 
400.000,00 динара.

3. Удружења грађана/удружења женa са територије АП 
Војводине која нису испунила раније уговорену обавезу, 
а уговорена обавеза је истекла, према Покрајинском се-
кретаријату за социјалну политику, демографију и рав-
ноправност полова, изузети су од права на доделу сред-
става.

4. Подносилац пријаве доставља следећу документацију:
- Фотокопију ОП обрасца (оверени потписи лица 

овлашћених за заступање)
- Фотокопију извода из Статута удружења у коме је ут-

врђено да се циљеви удружења остварују у области у 
којој се програм реализује

- попуњен конкурсни образац уз опис пројекта 
5. Пријава на Конкурс подноси се на конкурсном обрасцу 

који се може преузети са сајта  www.socijalnapolitika.
vojvodina.gov.rs   

6. Пријава на Конкурс са припадајућом документацијом, 
доставља се у затвореној коверти поштом на наведену 
адресу или лично преко писарнице покрајинских органа,  
са назнаком: “КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТ-
НИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА/УДРУ-
ЖЕЊИМА ЖЕНА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У 
ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА СА ЦИЉЕМ 
УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РАВНОПРАВ-
НОСТИ ПОЛОВА У АП ВОЈВОДИНИ“.

7. Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непот-
пуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које 
нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве 
које нису предмет Конкурса.

8. Решење о додели средстава за финансирање пројеката 
доноси Покрајински секретар за социјалну политику, де-
мографију и равноправност полова на предлог Комисије.

9. Након донете одлуке о финансирању одређеног пројекта, 
подносилац пројекта се позива да потпише уговор са По-
крајинским секретаријатом за социјалну политику, демо-
графију и равноправност полова. Уколико се подносилац 
пројекта не одазове позиву за потписивање уговора у року 
од 15 дана од дана обавештења да му је пројекат одобрен, 
сматраће се да је одустао од реализације пројекта.

Документација за закључење уговора:

Корисници средстава предају Даваоцу средстава једну бланко 
соло меницу,  регистровану у својој пословној банци, на име га-
ранције уредног извршавања  обавеза према Покрајинском секре-
таријату за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова, по основу Уговора о додели средстава. Потпис на меници 
мора одговарати потпису на депо картону из пословне банке у 
којој се узима меница, а који се такође доставља Секретаријату 
приликом закључења уговора.

Рок за подношење конкурсне документације je 07.10.2017.године

За све додатне информације у вези са реализацијом конкурса 
контакт особа у Покрајинском  секретаријату за социјалну поли-
тику, демографију и равноправност полова је Андреја Стајшић, на 
телефон 021/487- 4400 или е-мaил andreja.stajsic@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар
Предраг Вулетић ,с.р.
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021- 487 44 27 

Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,  
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.rs

С А Д Р Ж А Ј

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1106. Решење о давању сагласности на Програм о измени 
и допуни Програма пословања друштва са ограниче-
ном одговорношћу за управљање развојем туристич-
ког простора „Парк Палић“, Палић, за 2017. годину;

1107. Решење о давању сагласности на III Измене и допу-
не Финансијског плана  Фонда „Европски послоови“ 
Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину;

1108. Решење о давању сагласности на III Измене и допу-
не Програма рада Фонда „Европски послоови“ Ау-
тономне покрајине Војводине за 2017. годину;

1109. Решење о разрешењу дужности председника и чла-
нова Управног одбора Завода за јавно здравље Субо-
тица;

1110. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Завода за јавно здравље Суботица;

1111. Решење о разрешењу дужности председника и чла-
нова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Су-
ботица;

1112. Решење о именовању председника и чланова Над-
зорног одбора Завода за јавно здравље Суботица;

1113. Решење о разрешењу дужности председника и члана 
Управног одбора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ 
Зрењанин;

1114. Решење о именовању председника и члана Управног 
одбора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин;

1115. Решење о престанку дужности директора Специјал-
не болнице за неуролошка обољења и посттраумат-
ска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен;

1116. Решење о именовању за директора Специјалне 
болнице за неуролошка обољења и посттрауматска 
стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен;

1117. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-130/2017-56;

1118. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-130/2017-57;

1119. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-130/2017-58;

1120. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-130/2017-59;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

1121. Решење о давању сагласности за именовање на дуж-
ност директорке Центра за социјални рад Општине 
Бачки Петровац;

1122. Решење о давању сагласности за именовање на дуж-
ност директорке Центра за социјални рад Кањижа;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

1123. Јавни конкурс за доделу средстава за реализацију 
програма новог запошљавања жена које су у ситу-
ацији партнерског и породичног насиља на терито-
рији АП Војводине;

1124. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава уд-
ружењењима грађана за финансирање пројеката у 
области унапређења положаја Рома и Ромкиња;

1125. Конкурс за доделу бесповратних средстава удру-
жењима грађана/удружењима жена за финанси-
рање пројеката у области равноправности полова са 
циљем унапређења положаја жена и равноправности 
полова у АП Војводини;
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