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На основу члана 35. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, бро:ј28/14)  и члана 70. Пословника о раду Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине  („Службени лист АПВ“, број: 
37/14,  54 /14  и 57/17). Одбор за административна и мандатна пи-
тања Скупштине Аутономне покрајине Војводине, је  на седници 
одржаној 2. августа  2018. године, донео 

ОДЛУКУ  О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ПРИМАЊИМА ПОСЛАНИКА 

У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

Члан 1.

У Одлуци о примањима посланика у Скупштини Аутономне 
покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 54/14  и  4/15), 
у члану 8 . после  става 2.  додају се  ст.  3. и 4.  који гласе:

„Посланик који присуствује седници посланичкe групe, има 
право на накнаду из ставa 1.  овог члана,  за једну седницу  посла-
ничке групе,  по заказаној седници Скупштине. 

У случају одржавања седница посланичкe групe, преко броја 
из става 3. овог члана, посланику не припада право на накнаду за 
присуствовање седници посланичкe  групe.“ 

Досадашњи став 3. постаје став 5. 

Члан 2.

У члану 9 . после  става 2.  додају се ст.  3. и 4.  који гласе:

„Посланику  који  за долазак на седницу посланичкe групe, ко-
ристи сопствени аутомобил,  припада  право на накнаду трошко-
ва  из става 2. овог члана, за број седница у складу са чланом 8. 
став 3. ове одлуке. 

У случају одржавања седнице посланичке групе, преко броја из 
става 3. овог члана,  посланику који користи сопствени аутомо-
бил, не припада право на накнаду трошкова  за  долазак на  сед-
ницу  посланичке  групе.“ 

Досадашњи став 3. постаје став 5. 

Члан 3.

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.  

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број: 120-7/2018-18
Нови Сад, 2. август  2018. године

Председник Одбора 
Милан Влаисављевић,с.р.

830.

На основу члана 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Сл. лист АП Војводине“, број 37/14, 54/14 
- др. одлука, 37/16 и 29/17), 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-реба-
ланс и 29/2018-ребаланс), члана 8. и 9. Конвенције Савета Европе 
против насиља над женама и насиља у породици („Сл. гласник 
РС“– Међународни уговори бр. 12/2013) и у складу са мерама из 
„Програма за заштиту жена од насиља у породици и партнерским 
односима и других облика родно заснованог насиља у Аутоном-
ној покрајини Војводини за период од 2015. до 2020. године“ („Сл. 
лист АПВ“, бр. 54/2014), покрајински секретар за социјалну поли-
тику, демографију и равноправност полова доноси

ПРАВИЛНИК 
О КРИТЕРИЈУМИMA ЗА  ДОДЕЛУ

ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА
СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА

И РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА
У АП ВОЈВОДИНИ

Члан  1.

Овим Правилником утврђују се поступак, критеријуми и начин 
доделе финансијских средстава из буџета Аутономне покрајине 
Војводине у оквиру раздела Покрајинског секретаријата за со-
цијалну политику, демографију и равноправност полова (у даљем 
тексту: Секретаријат), по јавном конкурсу за финансирање проје-
ката у области равноправности полова са циљем унапређења по-
ложаја жена и равноправности полова у АП Војводини.

Члан  2.

Средства из члана 1. овог правилника утврђена су Покрајин-
ском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2018. годину у оквиру раздела 09 Покрајинског се-
кретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова, Финансијским планом Покрајинског секретаријата за со-
цијалну политику, демографију и равноправност полова за 2018. 
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годину у оквиру програма 1001 – унапређење и заштита људских 
и мањинских права и слобода, програмска активност 1014 – 
Афирмација родне равнопавности, економска класификација 481 
– Дотације невладиним организацијама,  4819 – Дотације осталим  
непрофитним институцијама и износе 5.400.000,00 динара.

Члан  3.

Средства из члана 2. овог правилника могу се доделити удру-
жењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења 
положаја жена и равноправности полова који имају за циљ спро-
вођење следећих активности :

- 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 заједничким пројектима и активностима ци-
вилног и јавног сектора на подизању свести јавности о 
проблему насиља над женама;

- 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 који се баве превенцијом и суз-
бијањем насиља над женама, пружањем непосредних ус-
луга подршке особама које преживљавају насиље, а по-
себно подршком жена жртава насиља из рањивих група;

- 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;

Подстицање активности и пројеката којима се афирмише жен-
ски стваралачки потенцијал.

Члан  4.

Средства се додељују путем јавног конкурса који расписује Се-
кретаријат најмање једном годишње.

Јавни конкурс објављује се у „Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине”, у јавном гласилу које покрива целу тери-
торију Аутономне покрајине Војводине и на интернет страници 
Секретаријата www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи 
од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Члан  5.

Јавни конкурс из члана 4. овог Правилника садржи податке о 
акту на основу кога се расписује јавни конкурс, област од јавног 
интереса која се подстиче, податке о висини укупних средста-
ва која се додељују по јавном конкурсу, задатку који је предмет 
јавног конкурса и року за његов завршетак, кругу могућих учес-
ника на јавном конкурсу, начину и року за подношење пријава на 
јавни конкурс, критеријумима и мерилима за оцену пријава, оба-
везној документацији која се подноси уз пријаву и друге податке 
важне за спровођење јавног конкурса.

Јавни конкурс може да садржи податак о максималном изно-
су средстава која се додељују удружењима грађана путем јавног 
конкурса као и податак о броју пријава које на јавни конкурс 
може поднети удружење грађана.

Члан  6.

Пријава на јавни конкурс подноси се на обрасцу прија-
ве чију садржину утврђује Секретаријат, у једном примерку, 
који се објављује на интернет страници Секретаријата www.
socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs.   

Уз попуњену пријаву на јавни  конкурс за доделу бесповратних 
средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у об-
ласти унапређења положаја жена и равноправности полова, при-
лаже се следећа обавезна документација: фотокопија ОП обрасца 
(оверени потписи лица овлашћених за заступање) и фотокопија 
извода из Статута у коме је утврђено да се циљеви остварују у 
области у којој се конкурс реализује.

Члан  7.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису подне-
те од овлашћених лица, пријаве које нису поднете на утврђеном 
обрасцу, пријаве које нису предмет јавног конкурса неће се разма-
трати, као ни пријаве оних који нису испунили раније уговорену 
обавезу а уговорена обавеза је истекла, према Секретаријату. 

Члан  8.

Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи коми-
сија коју образује покрајински секретар за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова (у даљем тексту: покрајин-
ски секретар), решењем којим се утврђује састав и задаци коми-
сије који се именују из реда запослених у Секретаријату.

Комисија из става 1. овог члана има председника и два члана. 
Комисија на првој седници бира председника комисије који кор-
динира радом комисије и води седнице. Комисија ради и одлучује 
у пуном саставу и о свом раду води записник. Комисија одлуке 
доноси већином од укупног броја чланова.

Чланови комисије, након доношења решења из става 1. овог 
члана, потписују изјаву којом потврђују да у предметном конкур-
су нису у сукобу интереса. Уколико у току поступка јавног кон-
курса сазнају да могу доћи у сукоб интереса, чланови комисије 
о томе без одлагања обавештавају покрајинског секретара, који 
предузима потребне мере како не би било штетних последица у 
даљем току поступка јавног конкурса.

Члан  9.

Комисија процењује и вреднује пристигле пријаве удружења 
грађана применом следећих критеријума, доделом одговарајућег 
броја бодова:

1. Према референцама делатности, односно послова и про-
грама за област у којој се они реализују (укупно највише 
до 30 бодова):

- јасно формулисани и повезани циљеви, активности 
и резултати пројекта и њихова усклађеност с вре-
менском динамиком предвиђеном за реализацију (до 
10 бодова);

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

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

2. Према циљевима који се постижу реализацијом пројект-
них активности, допринос степену унапређивања стања 
у области у којој се активности спроводе (укупно најви-
ше до 40 бодова):

- допринос степену унапређивања положаја жена и 
равноправности полова  у областима које су пред-
виђене Националном стратегијом за побољшање по-
ложаја жена и унапређивање родне равноправности; 

- допринос унапређивању квалитета услуга, заштите 
и квалитета живота циљне групе, као и  допринос 
пројекта унапређењу родне равноправности.

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

- процена економичности буџета пројекта и усклађености 
буџета с планираним активностима (до 10 бодова);
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- висина тражених средстава у поређењу са укупним 
обимом средстава на која се јавни конкурс односи 
(до 10 бодова);

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

Члан  10.

Комисија сачињава листу вредновања и рангирања удружења 
грађана на јавни конкурс применом критеријума из члана 9. овог 
правилника, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана 
истека рока за подношење пријава.

Листа из става 1. овог члана објављује се на интернет страници 
Секретаријата и учесници јавног конкурса имају право увида у 
поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана 
од дана њеног објављивања, као и право приговора.

На листу из става 1. овог члана учесници јавног конкурса имају 
право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. 

Одлуку о приговору учесника јавног конкурса на листу из става 1. 
овог члана 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 удру-
жења грађана на јавни конкурс, која се објављује на интернет 
страници Секретаријата и доставља покрајинском секретару 
ради одлучивања о додели и висини средстава.

Члан 11.

Решењем које је коначно, покрајински секретар  у складу с лик-
видним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине  
одлучује о додели и висини средстава, у року од 30 дана од дана 
објављивања предлога коначне листе вредновања и рангирања 
пријава удружења грађана за финансирање пројеката у области уна-
пређења положаја жена и равноправности полова на јавни конкурс. 

Решење из става 1. овог члана објављује се на интернет страни-
ци Секретаријата.

Члан 12.

 На основу решења из члана 11. овог правилника, Секретаријат 
и Корисник средстава закључују уговор којим се уређују међу-
собна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочи-
то: предмет пројекта, рок у коме се он реализује, износ додељених 
средстава, инструменте обезбеђења за случај ненаменског тро-
шења средстава обезбеђених за реализацију пројекта, односно за 
случај неизвршења уговорне обавезе.

Корисник средстава, приликом закључења уговора  из става 1. 
овог члана, дужан је да - као гаранцију уредног извршења својих 
уговорних обавеза - преда меничну изјаву с бланко меницом и 
овлашћењем и фотокопију картона депонованих потписа лица 
која је овластила пословна банка, на дан закључења уговора.

У случају да корисник средстава не  изврши уговорне обавезе или 
да их делимично изврши, Секретаријат ће попунити меницу укупним 
износом новчаног дуговања корисника средстава на дан попуњавања 
као „меницу са доспећем по виђењу”, с клаузулом „без протеста” коју 
ће активирати ради наплате. Секретаријат је обавезан да меницу вра-
ти удружењу грађана након реализације предмета уговора у целости 
уколико је не искористи у складу са ставом 2. овог члана.

Уколико корисник средстава одустане од реализације пројекта, 
Комисија ће на основу поновног увида у пристигле пројекте пред-
ложити расподелу преосталих средстава.

Члан 13.

Секретаријат преноси додељена средства на основу уговора из 
члана 12. ове одлуке на рачун Корисника средстава у складу с лик-
видним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине.

Члан 14.

Средства додељена по јавном конкурсу Корисници средстава 
могу користити искључиво за намене за које су додељена и у оба-
вези су да неутрошена средства врате. Уколико буде утврђено да 
Корисник средстава по јавном конкурсу средства није користио 
наменски, Секретаријат задржава право да затражи повраћај пре-
нетих средстава са законском затезном каматом, рачунајући од 
дана уплате до дана поврата додељених средстава.

Средства из става 1. овог члана подлежу контроли буџетске ин-
спекције Аутономне покрајине Војводине и корисник средстава по 
јавном конкурсу дужан је да буџетској инспекцији омогући несме-
тану контролу наменског и законитог коришћења средстава.

Члан 15.

Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да након за-
вршетка реализације пројектних активности, Секретаријату подне-
су наративни и финансијски извештај о њиховој реализацији и ко-
ришћењу средстава, на обрасцу који прописује Секретаријат, у року 
од 15 дана од рока утврђеног за реализацију пројекта. Уз финансијски 
извештај доставља се и књиговодствена документација којом се пра-
вда законско и наменско трошење пренетих средстава, а коју морају 
оверити лица овлашћена за заступање, односно одговорна лица.

Члан 16.

Корисници средстава дужни су да у свим јавним публикација-
ма и приликом сваког објављивања о активностима, мерама и 
програмима који се финансирају по јавном конкурсу наведу да 
је у њиховом финансирању учествовала Аутономна покрајина 
Војводина, Покрајински секретаријат за социјалну политику, де-
мографију и равноправност полова.

Члан 17.

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Покрајински секретаријат за социјалну политику,
демографију и равноправност полова

Број: 139-401-5739/2018-03-01
Дана:08.08.2018.

Покрајински секретар
Предраг Вулетић, с.р

831.

На основу члана 16. став 2., чл. 24. став 2. и члана 35а. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, 
број 37/14, 54/14 – друга одлука, 37/16 и 29/17), 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-ре-
баланс и 29/2018-ребаланс) и Стратегије за социјално укључивање 
Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. го-
дине („Службени гласник РС”, број 26/2016), покрајински секретар за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова, доноси

П Р А В И Л Н И К

О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ 
БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ 
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, 
ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 
УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА 
РОМА И РОМКИЊА

Члан 1.

Овим правилником утврђују се поступак и критеријуми за до-
делу финансијских средстава (у даљем тексту: средства) из буџета 
Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, у оквиру раздела 
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Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова (у даљем тексту: Секретаријат), за доде-
лу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање 
пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња.

Члан 2.

Средства из члана 1. овог правилника утврђена су Покрајин-
ском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2018. годину у оквиру раздела 09 Покрајинског 
секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправ-
ност полова, Финансијским планом Покрајинског секретаријата 
за социјалну политику, демографију и равноправност полова за 
2018. годину у оквиру програма 1001 – унапређење и заштита 
људских и мањинских права и слобода, програмска активност 
1016 – подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ, 
економска класификација 4819 – дотације осталим непрофитним 
институцијама и износе 4.000.000,00 динара. 

Члан 3.

Средства из члана 2. овог правилника могу се доделити удру-
жењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења 
положаја Рома и Ромкиња који имају за циљ спровођење следећих 
активности :

 
- 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.

Члан 4.

Средства се додељују путем јавног конкурса који расписује Се-
кретаријат најмање једном годишње.

Јавни конкурс објављује се у „Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине”, у јавном гласилу које покрива целу тери-
торију Аутономне покрајине Војводине и на интернет страници 
Секретаријата www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи 
од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Члан 5.

Јавни конкурс из члана 4. овог правилника садржи податке о 
акту на основу кога се расписује јавни конкурс, област од јавног 
интереса која се подстиче, податке о висини укупних средста-
ва која се додељују по јавном конкурсу, задатку који је предмет 
јавног конкурса и року за његов завршетак, кругу могућих учес-
ника на јавном конкурсу, начину и року за подношење пријава на 
јавни конкурс, критеријумима и мерилима за оцену пријава, оба-
везној документацији која се подноси уз пријаву и друге податке 
важне за спровођење јавног конкурса. 

Јавни конкурс може да садржи податак о максималном изно-
су средстава која се додељују удружењима грађана путем јавног 
конкурса као и податак о броју пријава које на јавни конкурс 
може поднети удружење грађана. 

Члан 6. 

Пријава на јавни конкурс подноси се на обрасцу прија-
ве чију садржину утврђује Секретаријат, у једном примерку, 
који се објављује на интернет страници Секретаријата www.
socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs . 

Уз попуњену пријаву на јавни конкурс за доделу бесповратних 
средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области 
унапређења положаја Рома и Ромкиња, прилаже се следећа обавез-
на документација: фотокопија ОП обрасца (оверени потписи лица 
овлашћених за заступање) и фотокопија извода из Статута у коме је ут-
врђено да се циљеви остварују у области у којој се конкурс реализује.

Члан 7.

Неблаговремене, непотпуне или неправилно попуњене прија-
ве, пријаве које нису поднете на утврђеном обрасцу, пријаве које 
нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве у којима се тра-
жи износ већи од предвиђеног као и пријаве које нису предмет 
јавног конкурса неће се разматрати.

Пријаве подносилаца којима су у ранијем периоду додељивана 
средства, a који нису у уговореном року доставили извештај о на-
менском утрошку средстава неће се разматрати.

Члан 8.

Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи коми-
сија коју образује покрајински секретар за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова (у даљем тексту: покрајин-
ски секретар), решењем којим се утврђује састав и задаци коми-
сије који се именују из реда запослених у Секретаријату.

Комисија из става 1. овог члана има председника и два члана. 
Комисија на првој седници бира председника комисије који кор-
динира радом комисије и води седнице. Комисија ради и одлучује 
у пуном саставу и о свом раду води записник. Комисија одлуке 
доноси већином од укупног броја чланова.

Чланови комисије, након доношења решења из става 1. овог 
члана, потписују изјаву којом потврђују да у предметном конкур-
су нису у сукобу интереса. Уколико у току поступка јавног кон-
курса сазнају да могу доћи у сукоб интереса, чланови комисије 
о томе без одлагања обавештавају покрајинског секретара, који 
предузима потребне мере како не би било штетних последица у 
даљем току поступка јавног конкурса.

Члан 9.

Комисија процењује и вреднује пристигле пријаве удружења 
грађана применом следећих критеријума, доделом одговарајућег 
броја бодова:

1. Према референцама делатности, односно послова и про-
грама за област у којој се они реализују (укупно највише 
до 30 бодова):

- јасно формулисани и повезани циљеви, активности 
и резултати пројекта и њихова усклађеност с вре-
менском динамиком предвиђеном за реализацију (до 
10 бодова);

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

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

2. Према циљевима који се постижу реализацијом пројект-
них активности, допринос степену унапређивања стања 
у области у којој се активности спроводе (укупно најви-
ше до 40 бодова):

- допринос степену унапређивања положаја Рома и 
Ромкиња у областима које су предвиђене Страте-
гијом за унапређење положаја Рома; 
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- допринос унапређивању квалитета услуга, заштите 
и квалитета живота циљне групе, као и  допринос 
пројекта унапређењу родне равноправности у ром-
ској заједници.

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

- процена економичности буџета пројекта и усклађе-
ности буџета с планираним активностима (до 10 бо-
дова);

- висина тражених средстава у поређењу са укупним 
обимом средстава на која се јавни конкурс односи 
(до 10 бодова);

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

Члан 10.

Комисија сачињава листу вредновања и рангирања удружења 
грађана на јавни конкурс применом критеријума из члана 9. овог 
правилника, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана 
истека рока за подношење пријава.

Листа из става 1. овог члана објављује се на интернет страници 
Секретаријата и учесници јавног конкурса имају право увида у 
поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана 
од дана њеног објављивања, као и право приговора.

На листу из става 1. овог члана учесници јавног конкурса имају 
право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. 

Одлуку о приговору учесника јавног конкурса на листу из ста-
ва 1. овог члана 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 удру-
жења грађана на јавни конкурс, која се објављује на интернет 
страници Секретаријата и доставља покрајинском секретару 
ради одлучивања о додели и висини средстава. 

Члан 11.

Решењем које је коначно, покрајински секретар  у складу с лик-
видним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине  
одлучује о додели и висини средстава, у року од 30 дана од дана 
објављивања предлога коначне листе вредновања и рангирања 
пријава удружења грађана за финансирање пројеката у области 
унапређења положаја Рома и Ромкиња на јавни конкурс. 

Решење из става 1. овог члана објављује се на интернет страни-
ци Секретаријата.

Члан 12.

На основу решења из члана 11. овог правилника, Секретаријат 
и Корисник средстава закључују уговор којим се уређују међу-
собна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочи-
то: предмет пројекта, рок у коме се он реализује, износ додељених 
средстава, инструменте обезбеђења за случај ненаменског тро-
шења средстава обезбеђених за реализацију пројекта, односно за 
случај неизвршења уговорне обавезе.

Корисник средстава, приликом закључења уговора  из става 1. 
овог члана, дужан је да - као гаранцију уредног извршења својих 
уговорних обавеза - преда меничну изјаву с бланко меницом и 
овлашћењем и фотокопију картона депонованих потписа лица 
која је овластила пословна банка, на дан закључења уговора.

У случају да корисник средстава не изврши уговорне обавезе 
или да их делимично изврши, Секретаријат ће попунити меницу 
укупним износом новчаног дуговања корисника средстава на дан 

попуњавања као „меницу са доспећем по виђењу”, с клаузулом 
„без протеста” коју ће активирати ради наплате. Секретаријат је 
обавезан да меницу врати удружењу грађана након реализације 
предмета уговора у целости уколико је не искористи у складу са 
ставом 2. овог члана.

Уколико корисник средстава одустане од реализације пројек-
та , Комисија ће на основу поновног увида у пристигле пројекте 
предложити расподелу преосталих средстава.

Члан 13.

Секретаријат преноси додељена средства на основу уговора из 
члана 12. ове одлуке на рачун Корисника средстава у складу с 
ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводи-
не.

Члан 14.

Средства додељена по јавном конкурсу Корисници средстава 
могу користити искључиво за намене за које су додељена и у оба-
вези су да неутрошена средства врате. Уколико буде утврђено да 
Корисник средстава по јавном конкурсу средства није користио 
наменски, Секретаријат задржава право да затражи повраћај пре-
нетих средстава са законском затезном каматом, рачунајући од 
дана уплате до дана поврата додељених средстава. 

Средства из става 1. овог члана подлежу контроли буџетске ин-
спекције Аутономне покрајине Војводине и корисник средстава 
по јавном конкурсу дужан је да буџетској инспекцији омогући 
несметану контролу наменског и законитог коришћења средста-
ва.

Члан 15.

Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да након за-
вршетка реализације пројектних активности, Секретаријату под-
несу наративни и финансијски извештај о њиховој реализацији и 
коришћењу средстава, на обрасцу који прописује Секретаријат, 
у року од 15 дана од рока утврђеног за реализацију пројекта. Уз 
финансијски извештај доставља се и књиговодствена докумен-
тација којом се правда законско и наменско трошење пренетих 
средстава, а коју морају оверити лица овлашћена за заступање, 
односно одговорна лица.

Члан 16.

Корисници средстава дужни су да у свим јавним публикација-
ма и приликом сваког објављивања о активностима, мерама и 
програмима који се финансирају по јавном конкурсу наведу да 
је у њиховом финансирању учествовала Аутономна покрајина 
Војводина, Покрајински секретаријат за социјалну политику, де-
мографију и равноправност полова.

Члан 17.

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Покрајински секретаријат за социјалну политику,
демографију и равноправност полова

Број: 139-401-5495/2018-04-01
Дана:08.08.2018.

Покрајински секретар
Предраг Вулетић,с.р.

832.

На основу члана 10. Одлуке о остваривању новчане помоћи 
породици у којој се роди треће дете („Службени лист АПВ“, 
број: 4/13 и 35/18) и члана 15, 16, 24. став 2. и 35а. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
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АПВ“, број: 37/14, 54/14- др. одлука, 37/16 и 29/17), а у вези са чла-
ном 58. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине 
Војводине („Службени гласник РС“, број: 99/09 и 67/12 – одлука 
УС РС IУз 353/09), покрајински секретар за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова, доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ПРАВИЛНИКA О БЛИЖИМ УСЛОВИМА
И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 
НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦИ 

У КОЈОЈ СЕ РОДИ ТРЕЋЕ ДЕТЕ

Члан 1.

У Правилнику о ближим условима и начину остваривања права 
на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете („Службени 
лист АП Војводине“, број: 10/2013), члан 2. став 1. мења се и гласи:

„Новчану помоћ породици у којој се роди треће дете остварује 
мајка која је у периоду од 01. јануара 2013. године, а закључно са 
24. децембром 2017. године, родила треће дете, под условом да у 
тренутку рођења трећег детета има пребивалиште најмање годи-
ну дана на територији Аутономне покрајине Војводине.“

Члан 2.

У члану 4. став 1. тачка 2) мења се и гласи:

„2) извода из матичне књиге рођених за сву децу, издатог у 
складу са Законом о матичним књигама („Службени гласник РС“, 
број: 20/09, 145/14 и 47/18);“

Члан 3.

Члан 5. мења се и гласи:

„Захтев за остваривање права на новчану помоћ породици у 
којој се роди треће дете са потребном документацијом, за децу 
трећег реда рођења рођену закључно са 24. децембром 2017. годи-

не, подноси се најкасније до навршене прве године живота трећег 
детета, општинској, односно, градској управи у којој је пребива-
лиште подносиоца захтева.

Сви корисници права који поднесу захтев за остваривање нов-
чане помоћи породици у којој се роди треће дете, за децу трећег 
реда рођења рођену након 24. децембра 2017. године, закључно са 
30. јуном 2018. године, наставиће са остваривањем својих права у 
складу са одредбама закона којим се уређује финансијска подрш-
ка породици са децом.“

Члан 4.

Члан 7. мења се и гласи:

„Новчана помоћ породици у којој се роди треће дете исплаћује 
се у 24 месечне рате, од 01. јануара 2013. године.

Новчана помоћ породици у којој се роди треће дете биће ис-
плаћивана најдуже до 31. децембра 2020. године, за децу трећег 
реда рођења рођену закључно са 24. децембром 2017. године.“ 

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу АП Војводине“, а примењује се од 01. 
јула 2018. године, до 31. децембра 2020. године.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова

Број: 139-553-522/2018-03
Нови Сад, 07. август 2018. године

Покрајински секретар
Предраг Вулетић,с.р.
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833.

На основу чл. 51. тачка 1) и 56. став 1. Закона о запосленима 
у aутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17 и 113/17-др. закон) и 
члана  70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 54 /14 и 57/17),    
Одбор за административна и мандатна питања Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине,  на седници одржаној  2. августа 
2018. године, донео  је   

Р Е Ш Е Њ Е 
 О   ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  

ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
 ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА 
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

 ВОЈВОДИНЕ 

I

Милану Антићу, вршиоцу дужности помоћника генералног 
секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине, престаје 
дужност вршиоца дужности помоћника генералног секретара 
Скупштине Аутономне покрајине Војводине - службеника на по-
ложају, закључно са 31. августом  2018. године, због истека  вре-
мена  на који је постављен. 

II

Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине”.

Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне покрајине  Војводине

101 БРОЈ: 112-35/2018-18
Нови Сад, 2. август 2018. године

Председник Одбора 
Милан Влаисављевић  ,с.р.  

834.

На основу члана 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у aутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службе-
ни гласник РС”, број: 21/16, 13/17 и 113/17- др.закон) и члана 70. 
Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број:37/14, 54 /14 и 57/17), Одбор за адми-
нистративна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине,  на седници одржаној  2. августа 2018. године, донео  је

Р Е Ш Е Њ Е 
 О   ПОСТАВЉЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

 ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
 СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ 

I

Милан Антић,  дипломирани  економиста  из Новог Сада,  по-
ставља се за  вршиоца дужности помоћника генералног секретара 
Скупштине Аутономне покрајине Војводине почев од 1. септем-
бра 2018. године до постављења службеника на полoжај по спро-
веденом јавном конкурсу.    

II

Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине”.

Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне покрајине  Војводине

101 БРОЈ: 112-37/2018-18
Нови Сад, 2. август 2018. године

Председник Одбора 
Милан Влаисављевић ,с.р.

835.

На основу чл. 51. тачка 1) и 56. став 1. Закона о запосленима 
у aутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17 и 113/17-др. закон) и 
члана 70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 54 /14 и 57/17), 
Одбор за административна и мандатна питања Скупштине Ау-
тономне покрајине Војводине,  на седници одржаној  2. августа 
2018. године, донео  је

Р Е Ш Е Њ Е 
О   ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ 

ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА 
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

ВОЈВОДИНЕ 

I

Драгутину Галовићу, вршиоцу дужности помоћника генерал-
ног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине, прес-
таје дужност вршиоца дужности помоћника генералног секре-
тара Скупштине Аутономне покрајине Војводине - службеника 
на положају, закључно са 31. августом  2018. године, због истека  
времена  на који је постављен. 

II

Ово решењe објавити  у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне покрајине  Војводине

101 БРОЈ: 112-36/2018-18
Нови Сад, 2. август 2018. године

Председник Одбора 
Милан Влаисављевић ,с.р.   

836.

На основу члaна 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у aуто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС”, број: 21/16, 13/17 и 113/17- др.закон) и члана 70. 
Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14, 54 /14 и 57/17), Одбор за ад-
министративна и мандатна питања Скупштине Аутономне по-
крајине Војводине,  на седници одржаној 2. августа 2018. године, 
донео  је

ПОСЕБНИ ДЕО
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Р Е Ш Е Њ Е 
О   ПОСТАВЉЕЊУ   ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА 
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ 

I

Драгутин Галовић, дипломирани  правник из Новог Сада, по-
ставља се за  вршиоца дужности помоћника генералног секре-
тара Скупштине Аутономне покрајине Војводине,      почев од 1. 
септембра 2018. године до постављења службеника на положај по 
спроведеном јавном конкурсу.    

II

Ово решењe објавити  у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне покрајине  Војводине

101 БРОЈ: 112-38/2018-18
Нови Сад, 2. август 2018. године

Председник Одбора 
Милан Влаисављевић,с.р.

OGLASNI DEO

837.

На основу члана 3. Правилника о додели буџетских средстава 
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине-националне заједнице за финансирање и суфи-
нансирање активности, програма и пројеката националних савета 
националних мањина у области основног и средњег образовања 
(„Службени лист АПВ“ број 9/16 и 36/17), а у вези са Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине 
за 2018. годину («Службени лист АПВ“, бр. 57/17, 17/18-ребаланс и 
29/18-ребаланс), Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 
управу и националне мањине - националне заједнице расписује

КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
 АКТИВНОСТИ, ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА

 НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
 У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ

 И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА
 У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Конкурс се расписује за финансирање и суфинансирање ак-
тивности, програма и пројеката националних савета национал-
них мањина у области развоја и подизања квалитета основног и 
средњег образовања на језицима/говору националних мањина - на-
ционалних заједница у Аутономној покрајини Војводини, нарочито 
намењених за дотирање припремe и израдe тестова и задатака на 
мањинским језицима, за такмичења на свим нивоима, од општин-
ског, преко регионалног до републичког, у организацији Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Конкурс се расписује на укупан износ од 1.575.000,00 динара, 
који се расподељује:

1. за активности, програме и пројекте у области основног 
образовања 1.105.000,00 динара и

2. за активности, програме и пројекте у области средњег 
образовања 470.000,00 динара.

Право да учествују на конкурсу имају национални савети 
националних мањина са седиштем на територији Аутономне 
покрајине Војводине и то за активности, програме и пројекте у 
области развоја и подизања квалитета основног и средњег обра-
зовања на језицима/говору националних мањина – националних 
заједница у Аутономној покрајини Војводини.

Приликом разматрања поднетих пријава на конкурс и одлучи-
вања о расподели средстава, примењују се следећи критеријуми:  

1. Одговор на тему пројекта (циљеви и активности пројек-
та су у складу са приоритетима конкурса, циљеви пројек-
та су јасни, конкретни и оствариви, активности су реалне 
и адекватне за постизање циљева)

2. Утицај предложеног пројекта (величина циљне групе, сте-
пен укључености циљне групе којој је пројекат намењен, 
видљивост пројекта, одрживост резултата пројекта)

3. Компетентност предлагача и досадашње искуство (доса-
дашња искуства у реализацији пројеката који доприносе 
унапређењу образовно-васпитног рада)

Поднете пријаве разматра Комисија коју именује покрајински 
секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице (у даљем тексту: покрајински секретар).

Комисија неће узети у разматрање неблаговремене и непотпу-
не пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, 
као ни пријаве које нису предмет Конкурса.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице (у даљем тексту: Се-
кретаријат) задржава право да од подносиоца пријаве по потреби 
затражи додатну документацију и информације, односно да за до-
делу средстава одреди испуњење додатних услова.

Пријаве и приложена документација се не враћају подносио-
цима.

Решење о расподели средстава доноси покрајински секретар, 
на основу предлога Комисије.

Решење покрајинског секретара је коначно и против решења се 
не може уложити правни лек.

Резултати Конкурса се објављују на сајту Секретаријата, при 
чему Секретаријат није у обавези да образложи своје одлуке. 

Са подносиоцима пријава којима су одобрена средства, Секре-
таријат ће закључити уговор о финансирању односно суфинан-
сирању активности по основу кога ће средства бити исплаћена.

Рок за подношење пријава је  22.08.2018. године.

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима Се-
кретаријата.

Конкурсна документација се може преузети од 08.08.2018. го-
дине на web адреси Секретаријата : www.puma.vojvodina.gov.rs
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Уз пријаву се обавезно подносе копије следећих докумената:

- потврда о регистрацији националног савета код надлеж-
ног органа и

- потврдa о пореском идентификационом броју (ПИБ).

Пријаве се подносе лично, предајом на писарници покрајин-
ских органа покрајинске управе у Новом Саду (зграда Покрајин-
ске владе) или се упућују поштом на адресу:

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

21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16

СА НАЗНАКОМ: ЗА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУ-
ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ,    

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НА-
ЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У 

ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

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

П.О. ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА 
Милан Ковачевић,с.р.

838.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Ак-
ционог плана политике за младе у Аутономној покрајини Војво-
дини за период од 2015. до 2020. године („Службени лист АПВ“, 
број 42/15), чл. 24. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту АП Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ“, број 
57/17, 17/18 и 29/18 - ребаланси) и чл. 6. и 7. Правилника о услови-
ма и начину доделе буџетских средстава за финансирање потреба 
и интереса младих на територији АП Војводине („Службени лист 
АПВ“, број 3/17, 18/18 и 36/18), Покрајински секретаријат за спорт 
и омладину (у даљем тексту: Секретаријат) расписује

КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПОДРШКЕ ОСНИВАЊА 

И ОСНАЖИВАЊА РАДА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИОЦА И ПРЕДМЕТА 
КОНКУРСА

Подносиоци предлога пројеката по овом Конкурсу могу бити 
искључиво јединице локалне самоуправе са територије Аутоном-
не покрајине Војводине.

Пројекти који се финансирају по основу овог конкурса пред-
стављају пројекте за финансирања функционисања канцеларија 
младих и за младе, кроз набавку опреме потребне за рад канцела-
рија и за реализацију њихових програмских активности, као и за 
хонорар лица ангажованог за рад у канцеларији.

У складу са Правилником, захтев за доделу средстава треба 
посебно да садржи:

- јасно написан предлог пројекта; 
- јасну везу између циљева, задатака и активности; 
- реалан и достижан циљ пројекта; 
- актуелност теме за дату заједницу и допринос за једини-

цу локалне самоуправе; 
- реалан предлог потребних средстава за реализацију ак-

тивности; 

Уколико се пројекат реализује у партнерству с неком органи-
зацијом, неопходно је доставити доказ о сарадњи с том организа-
цијом (протокол, споразум и слично).

Укупан износ средстава који се расподељује по овом конкурсу, изно-
си 4.092.700,00 (четиримилионадеведесетдвехиљадеседамсто) динара.

ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА И ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА 
ПРОЈЕКАТА

Пријаве на конкурс подносе се почев од дана објављивања Oба-
вештења о расписивању овог Конкурса у дневном листу „Днев-
ник“, најкасније до 31. октобра 2018. године. Комисија за стручни 
преглед пројеката, разматраће пристигле пројекте и достављаће 
предлоге за финансирање сукцесивно, у складу са динамиком 
пристизања предлога пројеката, времена њихове реализације, као 
и од расположивости средстава за ове намене.

Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на одговарајућем 
обрасцу који је објављен на интернет сајту Секретаријата: www.
sio.vojvodina.gov.rs и достављају се заједно са ЦД-ом (који треба 
да садржи скениране све документе у ПДФ формату који се дос-
тављају уз захтев) у затвореној коверти са назнаком “Пријава за 
Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснажи-
вања рада канцеларија за младе“, поштом на адресу: Покрајински 
секретаријат за спорт и омладину, Булевар Михајла Пупина 16, 
21000 Нови Сад, или непосредно на писарници покрајинских ор-
гана. Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се разматрати.

Покрaјински секретaријaт зa спорт и омлaдину

839.

На основу члана 16. став 1. и 2. члана 24. и 41. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017) и 
члана 4. Правилника o поступку доделе бесповратних средста-
ва локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини 
за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре 
- стајалишта, број 143-401-6280/2017-05 од 22. новембра 2017.го-
дине, који је донео покрајински секретар за енергетику, грађеви-
нарство и саобраћај, а у вези с чланом 11. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. 
годину („Службени лист АПВ”, број 57/2017, 17/2018, 29/2018), 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИ-
НАРСТВО И САОБРАЋАЈ Булевар Михајла Пупина број 16, Нови 
Сад  Дана: 03. августа 2018. године  р а с п и с у ј е

JAВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА  
ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА 

У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА
И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ – СТАЈАЛИШТА

Средства за доделу локалним самоуправа у Аутономној по-
крајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне 
инфраструктуре - стајалишта, планирана су Финансијским пла-
ном Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и 
саобраћај за 2018. годину.

Средства се додељују јединицама локалне самоуправе са тери-
торије АП Војводине, у циљу адаптације-реконструкције неус-
ловних аутобуских стајалишта у насељеним местима.  

Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу јавног 
конкурса. Текст јавног конкурса објављује се у ‚‘Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине‘‘ и на интернет страници 
Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај (у даљем тексту: Секретаријат) http://www.psemr.vojvodina.
gov.rs/, као и скраћено у једном од дневних гласила које се дист-
рибуира на целој територији Аутономне Покрајине Војводине (у 
даљем тексту: Конкурс). 

I Право учешћа на Конкурсу и намене за које се могу користити 
средства 

Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоуправе 
са  територије АП Војводине.
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Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се 
користити за суфинансирање адаптације-реконструкције неус-
ловних аутобуских стајалишта у насељеним местима.

II Циљеви пројекта

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, имају за 
циљ повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење 
броја саобраћајних незгода у насељеним местима у Аутономној 
покрајини Војводини.

III Услови конкурса 

1. Укупан износ за расподелу средстава је 25.000.000,00 ди-
нара (словима: двадесетпетмилиона динара и 00/100);

2. Секретаријат додељује средства за суфинансирње проје-
ката у износу од максимално 80% вредности инвести-
ције;

3. Максимални износ средстава која се додељују по једном 
пројекту је 4.000.000,00 динара;

4. Један подносилац захтева може да конкурише само са 
једним пројектом, а максимално за четири аутобуска 
стајалишта.

5. Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне само-
управе (општина/град) са територије АП Војводине;

6. Рок за подношење пријаве је 17. август 2018. године.

IV Начин подношења пријаве на Конкурс и обавезна докумен-
тација која се подноси на Конкурс  

Пријаве на Конкурс могу се поднети лично, предајом писарни-
ци покрајинских органа управе у Новом Саду, Булевар Михајла 
Пупина бр. 16, или се упућују поштом, обавезно у писаној фор-
ми искључиво на конкурсним обрасцима који се могу преузети 
у Секретаријату или са интернет презентације (сајта) Секрета-
ријата. Образац пријаве се подноси оверен и потписан од стране 
овлашћеног лица подносиоца пријаве у затвореној коверти са на-
знаком ‚‘Не отварати - Пријава на Конкурс за суфинансирање раз-
воја саобраћаја и путне инфраструктуре у АПВ - СТАЈАЛИШТА 
- 2018‘‘ , називом и адресом подносиоца пријаве, на адресу:

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и са-
обраћај

Булевар Михајла Пупина број 16
21000 Нови Сад

Документација која се подноси на конкурс1:

1. Попуњена, потписана и печатом оверена пријава за 
учешће на конкурсу (Образац Пријаве се налази на сајту 
Секретаријата);

2. Kарта путева локалне самоуправе са означеним лока-
цијама планираних радова (Л1,Л2,...) и категоријом пу-
тева на којима се планира инвестиција (Лок,Држ II,Држ 
I);

3. Фотокопија решења о пореском идентификационом 
броју; 

4. Овлашћење за заступање јединице локалне самоуправе 
(фотокопија картона депонованих потписа);

5. Идејни пројекат са предмером и предрачуном (уколи-
ко се реализује део/фаза пројекта, неопходно је доста-
вити предмер и предрачун за тај део/фазу пројекта, за 
који се подноси пријава на конкурс за доделу средстава); 
пројектно техничка документација треба да је израђена 
у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. глас-
ник РС“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлу-
ка УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 
– одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014); 

1 Препоручује се да документација буде достављена у регистратору, на 
начин да чини целину са страницама означеним њиховим редним бројем 
и увезана на начин да се онемогући накнадно вађење и уметање листова

Идејни пројекат мора да садржи следеће податке:

• Опис постојећег стања за сваки предметни објекат - сва-
ко аутобуско стајалиште (за свако аутобуско стајалиште 
навести тачан назив и локацију са ГПС кординатама, ка-
тастарску парцелу, кратак опис постојећег стања.)

• Технички опис пројектом предвиђеног новог аутобуског 
стајалишта за предметну локацију са детаљним технич-
ким описом свих елемената аутобуског стајалишта. Оба-
везни елементи аутобуског стајалишта су:  Наткривена 
конструкција аутобуског стајалишта, фотонапонски па-
нели минималнe номиналне снаге 1000Wp , регулатор 
пуњења номиналне eл.снаге усклађене са номиналном 
снагом фотонапонских панела, акумулаторске батерије 
минималног укупног капацитета у складу са захтеваном 
дневном просечном производњом електричне енергије, 
модуларни ормар за смештање опреме и батерија, сис-
тем пуњења мобилних телефона, светиљке за осветљење 
стајалишта које обезбеђују уједначену осветљеност од 
минимално 50lx, управљачки систем аутобуског стаја-
лишта са ГСМ комуникацијом, тастер за позив за помоћ, 
канта за смеће, систем за аутоматски позив при вандалс-
ком понашању, систем видео надзора на стајалишту, Wi-
Fi на стајалишту.

• Аутобуско стајалиште треба да буде типско и да има мо-
гућност уградње: ЛЕД дисплеја за приказивање инфор-
мација, система праћења и информисања на дисплеју 
или мобилној апликацији, положаја аутобуса који сао-
браћају на предметном стајалишту, система мерења бр-
зине са исписивањем и упозорењем на прекорачење бр-
зине возила, систем за упозорење возача  „АУТОБУС НА 
СТАЈАЛИШТУ, ВОЗИ ОПРЕЗНО“, рекламне светлеће 
витрине, Уградњу звучника за музику и гласовна оба-
вештења на аутобуском стајалишту, систем за бројање 
возила.

• Предмер и предрачун радова за адаптацију аутобуског 
стајалишта

• Графичка документација: предметна јавна површина (на 
којој су уцртана аутобуска стајалишта),  детаљи монтаже 

• Прилог пројекта где је потребно да се достави извод из 
каталога за пројектовано аутобуско стајалиште са свим 
подацима наведеним у захтеву за обавезне елементе и 
елементима за проширење.

• Доказ о гарантном року за пројектовано аутобуско стаја-
лиште. Изјаву произвођача о гаранцији не мање од 2 го-
дине

6. Извештај мерења сунчевог зрачења на локацији монтаже 
аутобуског стајалишта: Потребно је доставити извештај 
мерења сунчевог зрачења на месту постављања фотона-
понских модула са сертификованим инструментом од 
стране овлашћене организације за мерење. У извештају 
обрадити резултате мерења, са прилогом о инструменту 
са ком се вршило мерење и сертификатом инструмента из-
датом од овлашћене организације за мерење. - опционо

7. Годишњи прорачун производње електричне енергије на 
предметној локацији коришћењем података са мерења на 
терену или јавно доступних података. Прорачун треба да 
покаже да је дневна производња електричне енергије на 
предметној локацији довољна за функционисање ауто-
буског стајалишта. 

8. Градску/Општинску одлуку о аутобуским стајалиштима 
(општинска и међумесна), у којој су дефинисане локације 
стајалишта које су предмет адапрације-реконструкције.

9. Предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, 
оверен и потписан од стране одговорног пројектанта, не 
старији од шест месеци са нумерисаним странама (доку-
мент обавезно садржи датум израде);

10. Изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза 
према Секретаријату, по основу раније потписаних уго-
вора, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве 
се налази на сајту Секретаријата);

11. Изјава да се против подносиоца захтева не води кривич-
ни поступак (образац Изјаве се налази на сајту Секрета-
ријата),
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12. Изјава о досадашњем коришћењу средстава Покрајин-
ског секретаријата за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај у последње 3,5 године (образац Изјаве се налази 
на сајту Секретаријата);

13. Изјава подносиоца захтева (образац Изјаве се налази на 
сајту Секретаријата);

a) да ће се наменски и у складу са важећом законском 
регулативом (Закон о буџетском систему, Закон о јав-
ним набавкама  и др.) утрошити додељена средства;

b) да ће се Секретаријату достављати  извештаји у 
складу са уговорним обавезама;

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према 
потреби, затражи додатну документацију и информације.

Комисија неће узимати у разматрање пријаве које се не сма-
трају уредним и то:

• неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након 
истека рока предвиђеног у конкурсу)

• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени кон-
курсом, односно оне које се не односе на конкурсом 
предвиђене намене)

• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису 
приложени сви потребни документи, пријаве које су не-
потписане, са непопуњеним рубрикама и неуписаним за-
хтеваним бројчаним вредностима, попуњене графитном 
оловком, пријаве послате факсом или електронском по-
штом (e-mail), пријаве које нису поднете на одговарајућем 
обрасцу и које садрже неразумљиве и нечитке податке).

Комисија неће узети у разматрање пријаве оних субјеката који 
су користили средства Секретаријата, а у случају истека уговоре-
ног рока нису поднели Секретаријату финансијске и друге оба-
везне извештаје о утрошку додељених средстава.  

V Одлучивање о додели средстава

Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај (у даљем тексту: Покрајински секретар) решењем образује 
посебну конкурсну комисију (у даљем тексту: Комисија). Коми-
сија врши преглед и бодовање пристиглих пријава, формира ранг 
листу на основу бодовања и саставља записник.

Покрајински секретар на основу записника и ранг листе Коми-
сије  доноси одлуку о додели средстава корисницима. Ова одлука 
је коначна и против ње се не може уложити правно средство. 

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на зва-
ничној интернет адреси Секретаријата.

VI Уговор о додели средстава

Одлуком о додели средстава утврдиће се појединачни износи 
средстава по кориснику.

Након доношења одлуке о додели средстава Покрајински се-
кретар у име Секретаријата закључује са корисником средстава 
уговор о додели средстава.

Обавезни елементи уговора су:

• подаци о кориснику средстава
• износ додељених средстава
• намена за коју се додељују средства

• период на који се закључује уговор
• обавезе корисника средстава
• извештаји који се подносе Секретаријату
• остали елементи од значаја за реализацију уговорених 

активности

VII Праћење извршавања уговора

Корисник средстава је обавезан да Секретаријату поднесе 
наративни-описни и финансијски извештај, на обрасцу и према 
упутству које се налази на интернет презентацији Секретаријата, 
са приложеном пратећом документацијом о реализацији пројекта 
и наменском и законитом утрошку средстава (у даљем тексту: Из-
вештај), најкасније у року од 15 дана од уговореног рока утврђе-
ног за реализацију пројекта, са припадајућом документацијом.

Финансијски извештај мора да садржи доказе о утрошеним 
средствима, са комплетном документацијом којом се оправдава 
наменско и законито коришћење добијених средстава, као и пре-
осталих средстава потребних  за реализацију пројекта (докумен-
тацију о спроведеном поступку јавних набавки, изводе из Управе 
за трезор, фактуре, уговоре, и другу финансијску документацију) 
овереном од стране овлашћених лица.  

Давалац средстава задржава право да од Корисника средстава, 
према потреби, затражи додатну документацију и информације. 

Административну контролу Извештаја спроводи Секрета-
ријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја са 
приложеним документима. 

Покрајински секретар решењем може да образује посебну ко-
мисију из редова запослених у Секретаријату за вршење монито-
ринга и непосредне контроле реализације Пројеката.

Средства из буџета Аутономне покрајине Војводине која су 
предмет Конкурса, подлежу контроли примене закона у области 
материјално-финансијског пословања и наменског и законитог 
коришћења средстава, коју обавља служба буџетске инспекције 
Аутономне покрајине Војводине.

Корисници средстава дужни су да служби буџетске инспекције 
омогуће несметану контролу наменског и законитог коришћења 
средстава по предмету уговора.

Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да код 
свих јавних публикација и објављивања о активностима, мера-
ма и програмима који се финансирају и суфинансирају по јавном 
конкурсу наведу да је у финансирању и суфинансирању истих 
учествовала Аутономна покрајина Војводина, Покрајински се-
кретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај.

Све додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити 
у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и 
саобраћај путем електронске поште: psegs@vojvodina.gov.rs.

Покрајински секретар
Ненад Грбић,с.р.
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ОПШТИ ДЕО

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА 
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ

829. Одлука о допунама Одлуке о примањима посланика 
у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

830. Правилник о критеријумима за доделу финансијских 
средстава за финансирање пројеката у области рав-
ноправности полова са циљем унапређења положаја 
жена и равноправности полова у АП Војводини;

831. Правилник о поступку и критеријумима за доделу 
бесповратних средстава Покрајинског секретаријата 
за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова удружењима грађана за финансирање пројек-
та у области унапређења положаја Рома и Ромкиња;

832. Правилник о изменама и допунама Правилника о 
ближим условима и начину остваривања права на 
новчану помоћ породици у којој се роди треће дете.

ПОСЕБНИ ДЕО

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА 
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ

833. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
помоћника генералног секретара Скупштине Ауто-
номне покрајине Војводине број: 112-35/2017-18;

834. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
помоћника генералног секретара Скупштине Ауто-
номне покрајине Војводине број: 112-36/2017-18;

835. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка генералног секретара Скупштине Аутономне по-
крајине Војводине број: 112-37/2017-18;

836. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка генералног секретара Скупштине Аутономне по-
крајине Војводине број: 112-38/2017-18.

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

837. Конкурс за финансирање и суфинансирање актив-
ности, програма и пројеката националних савета на-
ционалних мањина у области основног и средњег 
образовања у АП Војводини за 2018.години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

838. Конкурс за финансирање пројеката подршке осни-
вања и оснаживања рада Канцеларија за младе;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

839. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава 
локалним самоуправама у Аутономној опкрајини 
Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и 
путне инфраструктуре-стајалишта.
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