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5. размена искустава у области пољопривреде, с посебним
освртом на виноградарство и винарство;
6. сарадња институција и других субјеката у области културе.
Члан 3.

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ
ИЗМЕЂУ
ВОЈВОДСТВА ЛУБУШ (РЕПУБЛИКА ПОЉСКА)
И
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
(РЕПУБЛИКА СРБИЈА)
Војводство Лубуш (Република Пољска)
и
Аутономна покрајина Војводина (Република Србија),
у даљем тексту – Стране,
- Имајући у виду циљеве и принципе Споразума о економској
сарадњи између Владе Републике Пољске и Владе Републике Србије, потписаног у Варшави 1. јуна 2011. године и Споразума о
сарадњи у области културе, образовања и науке између Владе Републике Пољске и Владе Републике Србије, потписаног у Београду 24. октобра 2013. године, потврђујући значај међурегионалне
сарадње, који ће у будућности омогућити свеобухватну размену
примера добре праксе и искустава између региона, као и њихову
промоцију, потписивањем овог споразума, Стране желе да развијају сарадњу, изјављујући притом следеће.
Члан 1.
Стране се обавезују да ће развијати сарадњу, нарочито директним контактима између регионалних управа, јединица локалне
самоуправе и невладиних организација у оба региона, у оквиру
законских прописа својих држава.

Приликом размене искустава, Војводство Лубуш пружаће помоћ када је реч о питањима у вези са европским интеграцијама.
Стране ће сарађивати у међународним пројектима реализованим коришћењем средстава из фондова Европске уније, између
осталог, организовањем посета, семинара и састанака.
Стране ће настојати да ‒ у оквиру својих могућности ‒ поједноставе формалности у вези с припремом и реализацијом сарадње у оквиру овог споразума.
Члан 4.
Овај споразум ступа на снагу даном његовог потписивања.
Споразум се закључује на пет година, уз могућност његовог
продужења. Свака Страна може да раскине Споразум у сваком
тренутку, уз обавезу да о томе обавести другу Страну у писаној
форми, уз отказни рок од три месеца.
Овај споразум може се изменити путем анекса који ће – након
одобрења обе стране – постати саставни део Споразума.
Сви могући спорови настали из тумачења и примене овог споразума, биће решени путем преговора и консултација – споразумом двеју Страна.
Члан 5.
Споразум је сачињен у Зеленој Гори – Војводство Лубуш, Република Пољска, дана 21. јуна 2018. године, у шест примерака ‒ по
два примерка на пољском, српском и енглеском језику ‒ при чему
се све верзије сматрају подједнако важећим.
У случају спора, меродавна је верзија на енглеском језику.

У име Војводства Лубуш

У име Аутономне покрајине Војводинe

Елżбиета Ана Полак,с.р.

Иван Ђоковић,с.р.

Члан 2.
Стране ће сарађивати у следећим областима:
1. промовисање и унапређивање привредне сарадње и расположивих инвестиционих локалитета;
2. размена искустава у коришћењу европских структурних
и
инвестиционих
фондова,
укључујући
и Инструмент за претприступну помоћ;
3. размена искустава и сарадња институција које се баве развојним политикама, као што су развојне агенције, технолошки паркови и посебне економске зоне;
4. сарадња у области туризма, с посебним освртом на област
агротуризма;

маршал Војводства Лубуш

потпредседник
Покрајинске владе
и покрајински секретар за
привреду и туризам

706.
На основу члaна 3. Покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини
Војводини („Службени лист АПВ”, број: 14/15) и члана 35. и 36.
став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
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(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези са чланом 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, број: 57/17,
17/18-ребаланс и 29/18-ребаланс) и члана 20. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11),
Покрајинска влада, на седници одржаној 6. јула 2018. године,
д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ
О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ
ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ
Члан 1.
У Одлуци о поступку и критеријумима за доделу средстава
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију
и равноправност полова за реализацију Програма унапређења
социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2018.
години („Службени лист АПВ”, број 10/18), у члану 2. број:
„65.000.000,00” замењује се са бројем: „299.900.000,00”.
Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
„Средства из члана 2. ове Одлуке у висини од 64.900.000,00
динара могу се доделити установама социјалне заштите са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине и пружаоцима услуга социјалне заштите – удружењима грађана уписаним у регистар у надлежном органу за програме који се реализују
на територији Аутономне покрајине Војводине, за финансирање,
односно суфинансирање, програма, мера и активности за подстицај и развој нових и унапређивање квалитета постојећих услуга
социјалне заштите, како би се обезбедило пружање адекватне и
квалитетне услуге смештаја у складу са специфичним потребама
следећих корисника:
-- деце и младих – без родитељског старања или у ризику од
губитка родитељског старања; са сметњама у развоју; у сукобу с родитељима, старатељем и заједницом; жртава злостављања и занемаривања, насиља и експлоатације и жртава
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 из члана 2. ове одлуке у висини од 235.000.000,00 динара могу се доделити установама социјалне заштите за смештај
корисника на територији Аутономне покрајине Војводине, чији је
оснивач Аутономна покрајина Војводина, а намењена су за подизање квалитета и стандардизацију услуга које се пружају корисницима на смештају.
Право на доделу средстава немају индиректни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, чије је финансирање уређено
актима које доноси или на њих дају сагласност Скупштина Аутономне покрајине Војводине или Покрајинска влада и привредни
субјекти.”
Члан 3.
У члану 6. додаје се став 3. који гласи:
„Секретаријат задржава право да од подносица пријаве по потреби затражи и додатну документацију и информације.”

Члан 4.
У члану 7. став 1. мења се и гласи:
„Пријаве које нису поднете на утврђеном обрасцу и које нису
предмет јавног конкурса, као и неблаговремене и недопуштене
пријаве (пријаве од стране субјеката који нису предвиђени конкурсом), неће се разматрати.”
Члан 5.
У члану 10. став 1. мења се и гласи:
„Комисија сачињава листу вредновања и рангирања пријава на
јавни конкурс применом критеријума из члана 9. ове одлуке, у
року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за
подношење пријава.”
Став 4. мења се и гласи:
„Након одлучивања по поднетим приговорима, комисија сачињава предлог коначне листе вредновања и рангирања пријава
на јавни конкурс, која се објављује на интернет страници Секретаријата и доставља покрајинском секретару ради одлучивања о
додели и висини средстава.”
Члан 6.
У члану 11. став 1. мења се и гласи:
„Решењем, које је коначно, покрајински секретар одлучује о
додели средстава и висини средстава, у року од 30 дана од дана
објављивања предлога коначне листе вредновања и рангирања
пријава на јавни конкурс.”
Члан 7.
Члан 12. мења се и гласи:
„Секретаријат и корисник средстава, закључују уговор којим
се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних
страна, а нарочито: предмет финансирања - пројекат, рок за реализацију уговора, износ средстава, обавезе у случају ненаменског
трошења средстава обезбеђених за реализацију пројекта, односно неизвршења уговорних обавеза и друго.”
Члан 8.
Члан 13. мења се и гласи:
„Секретаријат преноси додељена средства на рачун корисника
средстава отворен у Управи за трезор у складу с ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине.”
Члан 9.
У члану 14. став 1. мења се и гласи:
„Додељена средства, корисник средстава може користити
искључиво за намене дефинисане уговором. Уколико буде утврђено да корисник средстава по јавном конкурсу средства није
користио наменски, Секретаријат задржава право да затражи
повраћај пренетих средстава са законском затезном каматом, рачунајући од дана уплате до дана поврата додељених средстава.”
Члан 10.
У члану 15. став 1. мења се и гласи:
„Корисници средстава дужни су - у складу с дефинисаним
уговорним обавезама - да Секретаријату поднесу наративни и
финансијски извештај, на обрасцу који прописује Секретаријат,
заједно с документацијом којом се доказује наменско и законито
трошење пренетих средстава, овереном од стране одговорних
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лица. Корисник средстава у обавези је да сва неутрошена средства врати у буџет Аутономне покрајине Војводине.”
Члан 11.
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Члан 12.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Члан 16. мења се и гласи:
„Корисници средстава дужни су да у свим јавним публикацијама и приликом сваког објављивања информација о пројектима
који се финансирају из буџета АПВ наведу да је у њиховом финансирању учествовала Аутономна покрајина Војводина односно
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и
равноправност полова.”

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-5207/2018
Нови Сад, 6. јул 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

ПОСЕБНИ ДЕО
707.

Р Е Ш Е Њ Е

На основу члана 6. став 2. Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда („Слжбени гласник
РС”, број: 16/18) и чл. 26. став 2., 35. и 36. став 2., а у вези с чланом
32. тачка 13. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 6. јула 2018. године,
д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ДАВАЊА У ЗАКУП ОБЈЕКАТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

I
Драган Роквић, професор југословенских књижевности и српскохрватског језика, разрешава се дужности директора Градске
библиотеке Суботица, због истека мандата.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-491/2018
Нови Сад, 6. јул 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Члан 1.
У Одлуци о образовању Комисије за спровођење поступка
давања у закуп објеката у јавној својини Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АП Војводине”, број: 28/17), у члану
5. додаје се нови став 2. који гласи:
„Стручне послове за потребе Комисије обавља Зорица Ђаловић, млађа саветница за послове прибављања и располагања у
Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.”

709.
На основу члана 17. став 3. Закона о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС”, број: 52/11) и члaна 32.
тачка 12, 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 6. јула 2018. године,
донела је

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-27/2017
Нови Сад, 6. јул 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

708.
На основу члана 17. став 2. Закона о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС”, број: 52/11), члана 32.
тачка 12 и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 6. јула 2018. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
I
Драган Роквић, професор југословенских књижевности и српскохрватског језика, именује се за директора Градске библиотеке
Суботица, на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-492/2018
Нови Сад, 6. јул 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.
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710.

номне покрајине Војводине, до краја истека мандата важећег сазива председника и чланова Управног одбора.

На основу члана 8. став 2. и члана 9. Одлуке о оснивању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине („Службени лист
АПВ’’, број: 17/03 и 3/06), члана 32. тачка 12. и члана 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 6. јула 2018. године,
д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 025-21/2018
Нови Сад, 6. јул 2018. године

I
Градимир Банковић, дипломирани правник из Новог Сада,
именује се за члана Управног одбора Гаранцијског фонда Ауто-

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

OGLASNI DEO
711.

значаја за јавно информисање грађана Аутономне покрајине Војводине, укључујући и интернет странице уписане у Регистар медија.

На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник
РС», број: 99/09 и 67/12 – одлука УС), члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и
12/16 – аутентично тумачење), члан 95-97. Уредбе о правилима за
доделу државне помоћи («Сл. гласник РС», бр. 13/10, 100/11, 91/12,
37/13, 97/13 и 119/14), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ», бр. 37/14, 54/14 –
други пропис, 37/16 и 29/17), члана 11. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
(„Службени лист АПВ”, број: 57/17, 17/18 – ребаланс и 29/18 - ребаланс), члана 4. став 2. Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.
гласник РС”, бр. 16/16 и 8/17) и Решења о расписивању конкурса
за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години, број: 137-401-132/201807-II од 4. јула 2018. године, покрајински секретар за културу, јавно
информисање и односе с верским заједницама расписује
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА
ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА
НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
I
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) корисницима ће одобрити средства у складу са чл. 95-97.
Уредбе о правилима за доделу државне помоћи («Сл. гласник РС»,
бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) по правилима за Државну помоћ мале вредности (де минимис државна помоћ).
Укупан износ средстава који се распоређује за медијске садржаје
на језицима националних мањина јесте 4.000.000,00 динара, при
чему је за приватна предузећа опредељено 2.000.000,00 динара, а за
невладине организације 2.000.000,00 динара.
Учесници на конкурсу дужни су да јасно назначе језик планираног медијског садржаја (у обрасцу 1 – пријава, у реду 1.2 Назив
конкурса).
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту
јесте 100.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту
1.000.000,00 динара.
1.1. Предмет конкурса: Средства се одобравају за реализацију
пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају
или емитују у Аутономној покрајини Војводини, а од посебног су

1.2. Циљеви конкурса јесу: остваривање јавног интереса грађана АП Војводине у области јавног информисања на језицима националних мањина, унапређивање родне равноправности, развој
медијског плурализма, увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима на језицима националних мањина, који се посебно односе на економску,
друштвену и културну проблематику, мањинске друштвене групе,
питања из области социјалне заштите, заштиту интереса особа са
инвалидитетом и обезбеђивање њиховог равноправног уживања
права на слободу мишљења и изражавања, друштвену бригу о деци,
положај младих или старијих грађана, заштиту животне средине и
здравља људи, развој и неговање културе и уметности у АП Војводини, афирмацију мултикултуралности, развој интеркултурализма,
подстицање вишејезичких програма.
1.3. Критериjуми за оцењивање проjеката одређени су чланом 18.
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС», бр. 16/16
и 8/17).
1.3.1. Програмски приоритети јесу: унапређивање медијских
садржаја у области културног и језичког идентитета националних
мањина; развој дијалога, бољег упознавања и разумевања између
различитих заједница; унапређивање родне равноправности, програми намењени деци; унапређивање положаjа и равноправности
мањинских друштвених група; заштита животне средине; здравље
људи; унапређивање медијске писмености.
1.4. Право учешћа на конкурсу: Предложени проjекат се мора реализовати путем регистрованог медија.
Право да добију средства имају приватна предузећа и невладине и друге непрофитне организације, издавачи медија уписаних у
Регистар медија при Агенцији за привредне регистре, као и аудио
и аудио/видео продукције које имају потписан уговор или оверену
изjаву издавача медија или медија у коjима ће програмски садржаjи
бити емитовани, а који су уписани у Регистар медија при Агенцији
за привредне регистре (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског, односно радиjског
програма).
Право да добију средства имају и медији који имају националну
покривеност, под условом да је предложени пројекат од значаја за
грађане Аутономне покрајине Војводине.
Право учешћа немају републички и покрајински јавни медијски
сервиси, односно Јавна медијска установа ,,Радио-телевизија Србије›› и Јавна медијска установа ,,Радио-телевизија Војводине›› и
оснивачи медија који примају редовну субвенцију из буџета Републике Србије и буџета АП Војводине.
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Предлагач може конкурисати само са jедним проjектом.
Уколико је правно лице издавач више медија, има право учешћа
на конкурсу за сваки медиј, чији је издавач.
Учесник конкурса је обавезан да достави попуњене обрасце за
учешће на конкурсу (преузимају се са сајта Покрајинског секретаријата):
1. Попуњен и оверен пријавни образац 1 у два примерка:
-- попуњен предлог пројекта;
-- попуњен буџет пројекта.
Учесник конкурса је обавезан и да приложи следећа документа:
• фотокопију решења о регистрациjи правног лица или предузетника у одговарајућем регистру;
• фотокопију решења о регистрацији медија у Регистру медија, при Агенцији за привредне регистре;
• фотокопију потврде о пореском идентификационом броју –
ПИБ
• фотокопију дозволе за емитовање радио и/или ТВ програма коју је издало Регулаторно тело за електронске медије;
• уговор или оверену изjаву издавача медија, у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
• визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер,
примерак новина, џингл и сл);
• потписану изјаву учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој
фискалној години и по ком основу.
Издавач медија који је учесник конкурса не може предвидети
пројектом, нити сме накнадно чинити следеће:
• средствима добијеним на конкурсу ангажовати неко друго
правно лице или предузетника, које би у целости реализовало пројекат уместо правног лица или предузетника учесника на конкурсу;
• средства или део средстава утрошити на плате запослених,
већ само за плате или део плате оних запослених који учествују у реализацији пројекта;
• средства или део средстава утрошити на набавку и одржавање опреме, текуће трошкове, измиривање обавеза према
регулаторним телима, односно све што није искључиво у
вези с пројектом.
II
Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.
Учесник конкурса, коме Покрајински секретаријат определи
средства за пројекат, може у току исте календарске године да
учествује са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим
нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не прелазе
80% вредности пројекта.
III
Приjаве (Образац 1: предлог пројекта и буџет пројекта) се
преузимају са сајта Покрајинског секретаријата: www.kultura.
vojvodina.gov.rs и подносе редовном поштом у два примерка, док
се остала обавезна документација шаље у једном примерку, на
адресу:
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама,
Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад, ПАК: 400346, са
назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката производње
медијских садржаја (посебно назначити на којем језику националне мањине се медијски садржај планира релизовати)
Осим наведеног, учесници конкурса дужни су да конкурсну
пријаву (Образац 1: предлог пројекта и буџет пројекта) пошаљу и
електронском поштом на адресу: mediji.psinf@gmail.com
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Конкурсни материјал се не враћа.
Конкурс се објављује у дневном листу „Дневник“, на интернет
страници Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и у Службеном листу АП
Војводине.
Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања, односно до 6.
августа 2018. године.
Решење о додели средстава по расписаном конкурсу доноси се
најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса и биће
обjављено на интернет страници Покрајинског секретаријата:
www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Додатне информациjе могу се добити радним данима од 11 до
14 часова, на телефонe 021/487-4271 и 021/487-4274.
IV
Покрајински секретаријат и корисник средстава закључују
уговор о међусобним правима и обавезама.
Средства се одобравају корисницима у складу са могућностима буџета.
Корисник средстава може доставити обавештење о томе да
одустаје од средстава која су му додељена.
Кориснику средстава неће бити дозвољено да закључи уговор
са Покрајинским секретаријатом уколико му рачун буде у блокади, односно неће му се пренети средства на рачун уколико му
рачун буде блокиран након закључења уговора.
V
Средства се користе искључиво за намене за којe су додељена, а
корисник средстава је дужан да Покрајинском секретаријату достави наративни и финансијски извештај о наменском коришћењу
додељених средстава, као и материјални доказ о реализацији и
дистрибуцији односно емитовању, најкасније 15 дана након реализације пројекта, а крајњи рок за реализацију је 31.12.2018. године. Извештај се подноси на обрасцу који се може преузети на
сајту Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање
и односе с верским заједницама: www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Корисник је дужан да правда целокупан буџет пројекта, односно средства добијена од Покрајинског секретаријата, средства добијена од других органа власти и сопствена средства од најмање
20% укупног буџета пројекта.
VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ
Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована
најмање три године пре датума расписивања конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Уз предлоге, удружења прилажу и доказ о регистрацији у Регистру удружења. Позивају се
и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Покрајинском секретаријату. Уз
предлог за чланове комисије, треба доставити и кратке биографије. Предлоге слати у року од 20 дана од дана објављивања конкурса, односно до 26. јула 2018. године.
Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити
обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против
корупције.
Комисија ће бити састављена од три члана.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Драгана Милошевић

712.
На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник
РС», број: 99/09 и 67/12 – одлука УС), члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и
12/16 – аутентично тумачење), члан 95-97. Уредбе о правилима за
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доделу државне помоћи («Сл. гласник РС», бр. 13/10, 100/11, 91/12,
37/13, 97/13 и 119/14), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ», бр. 37/14, 54/14 –
други пропис, 37/16 и 29/17), члана 11. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
(„Службени лист АПВ”, број: 57/17, 17/18 – ребаланс и 29/18 - ребаланс), члана 4. став 2. Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.
гласник РС”, бр. 16/16 и 8/17) и Решења о расписивању конкурса
за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години, број: 137-401-132/201807-II од 4. јула 2018. године, покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама расписује
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА
ИЗ ОБЛАСТИ
ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
ОСЕТЉИВИХ ГРУПА
У 2018. ГОДИНИ
Конкурс је намењен медијима који објављују информације на
знаковном језику или Брајевом писму или на други начин, који
омогућава да се несметано остварује право у јавном информисању
I
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) корисницима ће одобрити средства у складу са чл. 9597. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи («Сл. гласник
РС», бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) по правилима
за Државну помоћ мале вредности (де минимис државна помоћ).
Укупан износ средстава који се распоређује јесте:
2.500.000,00 динара.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту
јесте 100.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту
јесте 1.250.000,00 динара.
1.1. Предмет конкурса: Средства се одобравају невладиним и
другим непрофитним организацијама за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја
у новинама или електронским медијима, којe се дистрибуирају
или емитују у Аутономној покрајини Војводини, а од посебног
су значаја за јавно информисање осетљивих група, укључујући
и интернет странице уписане у Регистар медија, и којe објављују
информације на знаковном језику или Брајевом писму или на
други начин, који омогућава да се несметано остварује право у
јавном информисању.

организација, које имају потписан уговор или оверену изjаву издавача медија у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани.
Право учешћа немају републички и покрајински јавни медијски сервиси, односно Јавна медијска установа ,,Радио-телевизија Србије›› и Јавна медијска установа ,,Радио-телевизија Војводине›› и оснивачи медија који примају редовну субвенцију из
буџета Републике Србије и буџета АП Војводине.
Предлагач може конкурисати само са jедним проjектом.
Уколико је правно лице издавач више медија, он има право
учешћа на конкурсу за сваки медиј, чији је издавач.
Учесник конкурса је обавезан да достави попуњене обрасце за
учешће на конкурсу (преузимају се са сајта Покрајинског секретаријата):
1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 у два примерка:
-- попуњен предлог пројекта;
-- попуњен буџет пројекта.
Учесник конкурса је обавезан и да приложи следећа документа:
-- фотокопију решења о регистрациjи правног лица у одговарајућем регистру;
-- фотокопију решења о регистрацији медија у Регистру медија, при Агенцији за привредне регистре;
-- фотокопију дозволе за емитовање радио и/или ТВ програма коју је издало Регулаторно тело за електронске медије;
-- фотокопију потврде о пореском идентификационом броју –
ПИБ;
-- уговор или оверена изjава издавача медија, у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
-- потписану изјаву учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој
фискалној години и по ком основу.
Издавач медија, који је учесник конкурса, не може предвидети
пројектом, нити сме накнадно чинити следеће:
-- средствима добијеним конкурсом ангажовати неко друго
правно лице или предузетника, које би у целини реализовало пројекат уместо правног лица учесника на конкурсу;
-- средства или део средстава утрошити на плате запослених,
већ само за плате или део плате оних запослених који учествују у реализацији пројекта;
-- средства или део средстава утрошити на набавку и одржавање опреме, текуће трошкове, измиривање обавеза према
регулаторним телима, односно све што није искључиво у
вези с пројектом.
II

1.2. Циљеви конкурса јесу: остваривање јавног интереса
осетљивих група у АП Војводини у области јавног информисања.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

1.3. Критериjуми за оцењивање проjеката одређени су чланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС»,
бр. 16/16 и 8/17).

Учесник конкурса, коме Покрајински секретаријат додели
средства за пројекат, може у току исте календарске године да
учествује са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим
нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не прелазе
80% вредности пројекта.

1.3.1. Предносни критеријуми: вишегодишње искуство у производњи медијских садржаја на знаковном језику и Брајевом писму,
односно у продукцији медијских садржаја на разним медијским
платформама које су намењене осетљивим групама, већи број корисника, валидна аргументација пројекта, адекватна спецификација буџета, усклађена и образложена са становишта планираних
пројектних активности и одрживост пројекта.
1.4. Право учешћа на конкурсу: Предложени проjекат се мора
реализовати путем регистрованог медија.
Право да добију средства имају невладине и друге непрофитне
организације, који су издавачи медија уписаних у Регистар медија
при Агенцији за привредне регистре, као и аудио и аудио/видео
продукције, којима је оснивач невладина или друга непрофитна

III
Приjаве (Образац 1: предлог пројекта и буџет пројекта) преузимају се са сајта Покрајинског секретаријата: www.kultura.
vojvodina.gov.rs и подносе редовном поштом у два примерка, док
се остала обавезна документација шаље у једном примерку, на
адресу:
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање о односе с верским зјаедницама,
Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад, ПАК: 400346, са
назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката из области
јавног информисања осетљивих група.

6. јул 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Осим наведеног, учесници конкурса су дужни да конкурсну
пријаву (Образац 1: предлог пројекта и буџет пројекта) пошаљу и
електронском поштом на адресу: mediji.psinf@gmail.com
Конкурсни материјал се не враћа.
Конкурс се објављује у дневном листу „Дневник“, на интернет
страници Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и у Службеном листу АП
Војводине.
Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања, односно до 6.
августа 2018. године.
Решење о додели средстава по расписаном конкурсу биће
обjављено на интернет страници Покрајинског секретаријата:
www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Додатне информациjе могу се добити радним данима од 11 до
14 часова, на телефонe 021/487-4271 и 021/487-4274.
IV
Покрајински секретаријат и корисник средстава закључују
уговор о међусобним правима и обавезама.
Средства се одобравају корисницима у складу са могућностима буџета.
Корисник средстава може доставити обавештење о томе да
одустаје од средстава која су му додељена.
Кориснику средстава неће бити дозвољено да закључи уговор
са Покрајинским секретаријатом уколико му рачун буде у блокади, односно неће му се пренети средства на рачун уколико му
рачун буде блокиран након закључења уговора.
V

тави наративни и финансијски извештај о наменском коришћењу
додељених средстава, као и материјални доказ о реализацији и
дистрибуцији односно емитовању, најкасније 15 дана након реализације пројекта, а крајњи рок за реализацију је 31.12.2018. године. Извештај се подноси на обрасцу који се може преузети на
сајту Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање
и односе с верским заједницама: www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Корисник је дужан да правда целокупан буџет пројекта, односно средства добијена од Покрајинског секретаријата, средства добијена од других органа власти и сопствена средства од најмање
20% укупног буџета пројекта.
VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ
Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована
најмање три године пре датума расписивања конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Уз предлоге, удружења прилажу и доказ о регистрацији у регистру удружења. Позивају се
и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Покрајинском секретаријату. Уз
предлог за чланове комисије, треба доставити и кратке биографије. Предлоге слати у року од 20 дана од дана објављивања конкурса, односно до 26. јула 2018. године.
Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити
обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против
корупције.
Комисија ће бити састављена од три члана.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО
ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
БРОЈ: 137-451-2901/2018-05
ДАТУМ: 06. јул 2018. године

Средства се користе искључиво за намене за којe су додељена, а
корисник средстава је дужан да Покрајинском секретаријату дос-

МАЛИ ОГЛАСИ
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Покрајински секретар
Драгана Милошевић,с.р.

Рожа Кристијан, Будисава, Петефи Шандора, 164, Сведочанство СШ “Лукијан Мушицки” из Темерина, шк. 2014/15. г.

Бранко Димитријевић, Сремски Карловци,
Патријаха Рајчића 15, сведочанство средње
школе Исидора Секулић из Новог Сада.

Фаркас /Данијела/Марио, Нови Сад, Рејнатова 11, сведочанство петог разреда О.Ш.
Никола Тесла из Новог Сада

Александра Спајић, Требиње, Руска бб.
ђачка књижица О.Ш. Јован Јовановић Змај
из Требиња.

Љубиша Симић, Нови Сад, Хероја Пинкија
68, сведочанство шестог разреда О.Ш.Јожеф
Атиле из Новог Сада.

Изабела/Барбара/Даниловић, Нови Сад,
Петефи Шандора 80, сведочанство за пети
разред О.Ш. Јожеф Атила из Новог Сада.

Милица Милић, Нови Сад, сведочанство
пети, шести И седми разред О.Ш.Јожеф Атила из Новог Сада.

Алекса Борчић, Нови Сад, Светозара Милетића 6. индекс под бројем 27/16, издата на
Пољопривредном Факултету у Новом Саду.

Адеми Кујтими, Нови Сад, Симе Шолаје,
сведочанство шестог разредам О.Ш.Јожеф
Атила из Новог Сада.

Никола/Срђан/Бјелобрк, Беочин, Сремска
60/а, сведочанство шестог разреда О.Ш. Јован Грчић Миленко из Беочина.

Милан Ховањец, Кисач, Светосавска 43,
сведочанство о завшеној О.Ш.Милан Петровић у Новом Саду.

Славко /Катарина/ Камбери, Футог, Цара
Лазара 223, сведочанство петог разреда
О.Ш.Мирослава Антића из Футога.

Вујиновић Драго, Сента, Лађарска бб. пловидбена дозвола бр СТ-5340 издата у капетанији у Сенти под датумом 03.04.2003 године.

Вук Раовић, Нови Сад, Драгисе Брашована
18/55, сведочанство средње школе Исидоре
Секулић из НоВОГ Сада.

Гордана Цвејић, Нови Сад, Светозара Милетића 53, полису осигурања живота под
бројем 3039317 по понуди број 021857, која
важи од 01.07.2015 до 01.07.2020, издата од
Генерали осигурања.

Милош Јаношевић, Рума, /Доњи Петровци/Зелић Станка 7. индеx под бројем
17015/16 издата на факултету за Правне И
пословне студије Др.Лазар Бркатић из Новог Сада.

Биљана Јаковљевић, Нови Сад, Стевана
Христића 35.диплома која је издата на Филозофском факултеу, смер енглески језик И
књижевност.

Оглашавају се неважећим
изгубљена документа , и то :
Немања Миросављев, Нови Сад, Фрушкогорска 41, пловидбена дозвола под бројем
8030, издата у Капетанији Нови Сад.
Златко Махо, Старас Пазова, Пере Николића 52, пловидбену дозволу под бројем НС7413 издата у капетанији у Новом Саду.
Ујхељи Петер, Нови Кнежевац, Цара Душана 24. пловидбена дозвола СТ-830 А, издата у Сенти управљач под бројем 26276/06,
уздата у Сенти 2006 године.
Вујиновић Драго, Сента, Лађарска бб.
Пловидбена дозвола бр СТ-5105, издата од
Капетаније у Сенти под датумом 02.03.1996
године.

Данка Керкез, Нови Сад, Драгише Брашована 18. диплома средње школе Радивој
Увалић из Бачке Паланке-смер трговачки од
1995 године.
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