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OPШTI DEO
505.
На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног
броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, брoj:
68/15, 81/16-одлука УС и 95/18), тачке 5. Одлуке о максималном
броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени
гласник РС”, број: 61/17, 82/17, 92/17, 111/17, 14/18, 45/18, 78/18,
89/18 и 102/18), чл. 35. и 36. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) и
члана 2. Покрајинске скупштинске одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине
Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ”, број: 39/17 и
60/18), Покрајинска влада, на седници одржаној 16. априла 2019.
године, д о н е л а је

Р.б.

Организациони облик

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ
О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
У СИСТЕМУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
У Покрајинскoj уредби о максималном броју запослених на
неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за
2017. годину („Службени лист АПВ”, број: 54/17, 10/18, 56/18 и
7/19) члан 2. мења се и гласи:
„Максималан број запослених на неодређено време у организационим облицима у систему Аутономне покрајине Војводине за
2017. годину је 4474 и то:
Максимални број
запослених на
неодређено време за
2017. годину

Назив органа

Директни корисници
буџетских средстава

1187

1

Скупштина Аутономне покрајине Војводине

0

2

Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине

65

3

Покрајинска влада

0

4

Секретаријат Покрајинске владе

46

5

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

6

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

60
- нацио-

97

7

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

50

8

Покрајински секретаријат за здравство

83

9

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова

36

10

Покрајински секретаријат за финансије

74

11

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

40

12

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

52

13

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

29
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14

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

51

15

Покрајински секретаријат за спорт и омладину

23

16

Покрајински секретаријат за привреду и туризам

48

17

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

68

18

Дирекција за робне резерве Аутономне покрајине Војводине

15

19

Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине

5

20

Служба за управљање људским ресурсима

9

21

Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине

8

22

Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине

7

23

Управа за заједничке послове покрајинских органа

275

24

Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине

20

25

Покрајински заштитник грађана - омбудсман

20

26

Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине

6

Индиректни корисници буџетских средстава

1044

27

Издавачки завод „Форум“ Forum Könyvkiadó Intézet

8

28

Војвођански симфонијски оркестар, Нови Сад

29

Српско народно позориште - установа културе од националног значаја, Нови Сад

531

30

Културни центар Војводине „Милош Црњански” Нови Сад

16

31

Архив Војводине, установа културе од националног значаја, Нови Сад

68

32

Галерија ликовне уметности - Поклон збирка Рајка Мамузића, Нови Сад

12

33

Музеј Војводине, Нови Сад

106

34

Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад

17

35

Позоришни музеј Војводине, Нови Сад

17

36

Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад

14

37

Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин

40

38

Народно позориште п.о. Суботица - Narodno kazalište p.o. Subotica - Népszínház t.f. Szabadka

80

39

Покрајински завод за социјалну заштиту, Нови Сад

13

40

Центар за породични смештај и усвојење, Нови Сад

13

41

Педагошки завод Војводине, Нови Сад

9

42

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад

44

43

Покрајински завод за спорт и медицину спорта, Нови Сад

34

44

Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију, Нови Сад

8

45

Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови Сад

12

2

Јавна предузећа

1885

46

Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине”, Нови Сад

446

47

Јавно предузеће „Војводинашуме” Петроварадин

1392

48

Јавно предузеће „Завод за урбанизам Војводине”, Нови Сад

47

Остали корисници јавних средстава

358

49

Покрајински фонд за развој пољопривреде

9

50

Завод за културу војвођанских Словака - Ústav пре kultúru vojvodinskych Slovákov, Нови Сад

3

51

Завод за културу војвођанских Русина - Завод за културу войводянских Руснацох, Нови Сад

1

52

Завод за културу војвођанских Мађара - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Сента

10

53

Завод за културу војвођанских Хрвата - Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Суботица

2

54

Завод за културу војвођанских Румуна - Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina, Зрењанин

3

55

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Нови Сад

6

56

Фонд „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад

29

57

Установа - центар за привредно-технолошки развој Војводине, Баноштор

21

58

Туристичка организација Војводине, Нови Сад

8

59

Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад

47
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60

Гаранцијски фонд Аутономне покрајине Војводине

20

61

Покрајински социјално-економски савет, Нови Сад

1

62

Канцеларија за инклузију Рома, Нови Сад

5

63

Завод за равноправност полова, Нови Сад

3

64

Пословни инкубатор Нови Сад - Business incubator Novi Sad, доо Нови Сад

1

65

Развојна агенција Војводине доо Нови Сад

25

66

Научни институт за прехрамбене технологије, Нови Сад

92

67

Истраживачко-развојни институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад

33

68

Институт БиоСенс-истраживачко-развојни институт за информационе технологије биосистема,
Нови Сад

39

Укупно

4474”

507.

Члан 2.
Ова покрајинскa уредбa ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 112-124/2017
Нови Сад, 16. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.

506.
На основу члана 26. став 5. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу „Војводинашуме” („Службени лист АПВ”, број: 53/16) и
члана 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), на предлог Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајинска
влада, на седници одржаној 16. априла 2019. године, д о н е л а је

ПРАВИЛНИК
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ЗА OДРЖАВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ
МАНИФЕСТАЦИЈА У 2019. ГОДИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
Опште одредбе

ОДЛУКУ

Члан 1.

I
Покреће се поступак за избор директора Јавног предузећа
„Војводинашуме”, Петроварадин, путем јавног конкурса.
II
Текст јавног конкурса, који је саставни део ове Одлуке, објавиће се у „Службеном гласнику Републикe Србије“, „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, дневним новинама
„Дневник“ и на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство http://
www.psp.vojvodina.gov.rs/
III
Јавни конкурс ће спровести комисија Аутономне покрајине
Војводине за спровођење конкурса за избор директора.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-341/2019
Нови Сад, 16. април 2019. године

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14 - др. одлука, 37/16 и 29/17), у вези са Законом о подстицајима у пољопривреди
и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15
и 101/16) и Покрајинском скупштинском одлуком о програму мера
подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на
територији АП Војводине у 2019. години („Службени лист АПВ“, број
60/2018), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса
која реализују удружења („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018), Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл.лист АПВ“, бр. 37/14,
54/14-др.одлука, 37/16 и 29/17), водопривреду и шумарство, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић .с.р.

Правилником за доделу средстава за oдржавање традиционалних
манифестација у 2019. години на територији АП Војводине (у даљем
тексту: Правилник) прописује се висина и начин доделе средстава,
намена средстава, поступак додељивања средстава, критеријуми за
доделу средстава и друга питања значајна за конкурс из Програма
мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села
на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години ( у
даљем тексту: Програм), који је саставни део Покрајинске скупштинске одлуке о програму мера подршке за спровођење пољопривредне
политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години („Службени лист АПВ”, број 60/18) на који је сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
број: 320-00-08181/2018-09 од 07.12.2018. године.
Програм из става 1. овог члана усвојила је Скупштина Аутoномне покрајине Војводине, а Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) задужен је за његову реализацију.
Висина и начин доделе бесповратних финансисјких средстава
Члан 2.
За реализацију активности предвиђено је укупно- 25.000.000,00
динара.
Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса
који ће бити објављен у дневнoм листу „Дневник“, порталу е-Управе, на званичном сајту Покрајинског секретаријата и у „Службеном листу АП Војводине“, (у даљем тексту: Конкурс).
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Конкурс је отворен до утрошка средстава, закључно са
16.05.2019. године.
Документација поднета на Конкурс се не враћа.
Средства се додељују бесповратно.
Минимални износ средстава који се додељује по једној пријави
је 10.000,00 динара, а максимални износ је до 1.000.000,00 динара.

17. април 2019.

3. локалне самоуправе са територије АП Војводине,
- удружења грађана са територије АП Војводине која се
баве пољопривредном производњом, негују традиционалне вредности и баве се очувањем старих заната на
селу, осим културно уметничких друштава за
Локално–традиционалне манифестације са сврхом очувања традиционалних заната и очувања производње локалних производа.

Намена бесповратних финансијских средстава

За манифестације под редним бројем 2. и 3. могу конкурисати
удружења грађана која су уписана у АПР пре 01.01.2019.године.

Члан 3.

Услови за учешће на Конкурсу

Бесповратна финансијска средстава која се додељују по овом
Конкурсу намењена су за следеће инвестиције:

Члан 5.

а) подршку за организовање научно стручних скупова, студијских путовања, семинара, радионица, трибина и предавања у области пољопривреде и руралног развоја (закуп простора, ангажовање консултаната, преводиоца и
техничког особља, путне и трошкове боравка, израда дизајна и штампања промотивног и стручног материјала);
б) подршку за организовање сајмова и изложби у области
пољопривреде и руралног развоја (закуп излагачког простора са основним техничким услугама, изградње, односно
закупа штанда, закупа бине, озвучења и осветљења, израда
дизајна и штампање промотивног материјала, оглашавање у
штампаним и електронским медијама, трошкови путовања,
трошкови куповине материјала за израду традиционалних
рукотворина и куповине пехара и медаља за награде);
в) подршку локалним манифестацијама са сврхом очувања
традиционалних заната и производње локалних производа (закуп излагачког простора са основним техничким услугама, изградња, односно закуп штанда, израда дизајна
и штампање промотивног материјала, закуп бине, озвучења и осветљења, трошкови путовања, трошкови куповине материјала за израду традиционалних рукотворина и
куповине пехара и медаља за награде).
Бесповратна финансијска средства, која се додељују по Конкурсу, не могу се користити за:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

порезе, укључујући и порез на додату вредност;
трошкове увоза, царине и шпедиције;
плаћање путем компензације и цесије;
промет између повезаних лица;
новчане, финансијске казне и трошкове парничног поступка;
трошкове банкарске провизије;
трошкове премера и геодетских снимања;
трошкове за куповину половне опреме и материјала;
трошкове монтаже опреме;
доприносе у натури;
Право на учешће на конкурсу
Члан 4.

Право на подстицаје остварују:
1. Образовне установе и научно – истраживачке установе са
територије АП Војводине корисници буџетских средстава
основани од стране Републике Србије или АП Војводине за
Научно–стручне манифестације, везане за област:
пољопривреде и руралног развоја.
2. локалне самоуправе са територије АП Војводине,
- удружења грађана са територије АП Војводине, у чијем
су делокругу пољопривредне активности и рурални развој, осим удружења грађана која се баве сточарском производњом у смислу члана 37. став 2. Закона о удружењима
(„Сл. гласник РС“, бр. 51/2009 и 99/2011 - др. закони) за
Манифестације типа сајмова и изложби, које су везане за
пољопривреду и рурални развој

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА
1. удружења грађана чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине и чија је делатност и чији су циљеви дефинисани статутом/оснивачким актом а остварују у
вези с пољопривредном производњом и развојем села (руралним развојем), а која су уписана у одговарајући регистар
Агенције за привредне регистре пре 01.01.2019. године.
2. Да поседују Програм манифестације;
3. Да је подносилац пријаве регулисао пореске и друге доспеле обавезе из јавних прихода за 2018. годину;
4. Подносилац пријаве мора имати седиште на територији
јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине и место реализације мора бити на територији јединице
локалне самоуправе са територије АП Војводине;
5. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату, као ни
према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу раније потписаних уговора;
6. Да се плаћање врши на текући рачун добављача или готовински, а плаћања путем компензације и цесије неће бити
призната.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ОБРАЗОВНЕ И
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКЕ УСТАНОВЕ:
1. Да поседују Програм манифестације;
2. Да је подносилац пријаве регулисао пореске и друге доспеле обавезе из јавних прихода за 2018. годину;
3. Подносилац пријаве мора имати седиште на територији
јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине и место реализације мора бити на територији јединице
локалне самоуправе са територије АП Војводине;
4. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату, као ни
према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу раније потписаних уговора;
5. Да се плаћање врши на текући рачун добављача или готовински, а плаћања путем компензације и цесије неће бити
призната.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:
1. Поседује Програм манифестације,
2. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату, као ни
према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора;
3. Одлука о одржавању манифестације, сајма или изложбе
са исказаним буџетом и средствима за суфинансирање.
Потребна документација
Члан 6.
Приликом подношења Пријаве за доделу подршке за одржавање манифестације, организатор, у зависности од врсте манифестације, подноси следећа документа:
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Kорисници

Ред
бр.

Oбавезна документација

Образовнe и
научно-стручне
установе

Удружења
грађана

Локалне
самоурпаве

1.

Фотокопија решења о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре

не

да

не

2.

Упис у регистар Привредног суда за Образовне научно стручне установе

да

не

не

3.

Фотокопија потврде о пореском индентификационом броју

да

да

да

4.

Попис чланова удружења који оверава удружење ако је удружење организатор манифестације на Обрасцу 1. Секретаријата

не

да

не

5.

Програм манифестације са сатницом дешавања (потписан и
печатиран)

да

да

да

6.

Одлуку локалне самоуправе о одржавању манифестације ,
сајма или изложбе са исказаним буџетом и средствима суфинансирања

не

не

да

7.

Извод из записника или одлуке научно стручног већа, односно научног већа или одговарајућег органа научностручне
организације о прихватању организовања скупа и финанијског
плана

да

не

не

8.

Програм скупа са учесницима, саставом програмског и организационог одбора

да

да

да

9.

Потврда надлежне Пореске управе о непостојању обавеза из
јавних прихода за 2018. годину

да

да

не

не

да

да

да

да

да

10.
11.

Фотокопија потврде банке о жиро рачуну
ве

Фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца прија-

12.

Фотокопија картона депонованих потписа од Управе за трезор

да

да

да

13.

Фотокопија Статута удружења грађана на којој је видљива
овера од стране АПР-а, ако је удружење организатор манифестације

не

да

не

14.

Финансијски план организовања манифестације – буџет
(потписан и печатиран - Образац 2. и 3.)

да

да

да

15.

Изјава подносиоца пријаве о непостојању сукоба интереса

не

да

не

16.

Интерни акт о антикорупцијској политици

не

да

не

Подносилац пријаве - на обрасцу који је саставни део пријаве
на Конкурс – треба да се изјасни о томе да ли ће документацију
наведену под тачкама 1, 2, 3 и 9 прибавити сам или је сагласан с
тим да је прибави Секретаријат, по службеној дужности.

Одлучивање о додели бесповратних финансијских средстава
средстава

Обрасци су у електронском облику доступни на интернет
страници Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs .

За подносиоце пријава образовне и научно стручне установе и
локалне самоуправе

Поступање са непотпуним пријавама

Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија),
коју је именовао покрајински секретар, разматра поднете пријаве
и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава.

Члан 7.
Подносиоци непотпуних пријава, ће бити позвани да исте допуне у року од осам (8) дана од дана пријема позива.
Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног става не допуне документацију, пријава ће бити одбачена као
непотпуна.
Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања документације која је тражена позивом из става 1. овог
члана и сматраће се од почетка уредним..
Комисија ће одбацити:
• Неблаговремене пријаве,
• Недозвољене пријаве,
• Пријаве које су поднела лица која немају право да учествују на конкурсу.

Члан 8.

Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају
услове на основу достављене документације, у складу с Конкурсом и Правилником. У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, формира се бодовна листа на основу које се
додељују бесповратна средства .
Комисија има право да заседа, када процени да су се стекли услови за доношење записника са предлогом одлуке о додели средстава у ком ће навести укупан број поднетих пријава са приказом
тражених средстава, прихватљиве пријаве са приказом бодова и
износа, неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима неприхватљивости.
Предлогом одлуке о додели средстава утврђени су појединачни
износи средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена средства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства
нису одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања.
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Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на основу предлога Комисије.

KРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ
ОРГАНИЗАТОРИМА НАУЧНО-СТРУЧНИХ СКУПОВА У 2019. ГОДИНИ

Одлука се објављује на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Критеријуми за доделу финансијске подршке организаторима
научно-стручних скупова у 2019. години у 2019. години су следећи:

За подносиоце пријава удужења грађана

Референце програма: област у којој се реализује манифестација,
дужина трајања манифестације, број корисника и његова одрживост;

Поступак одлучивања за подносиоце пријава удужења грађана, регуслисан је у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање
програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018).
Критеријуми за доделу бесповратних финансијских средстава
Члан 9.
Комисија даје предлог за доделу бесповратних финансијских
средстава на основу поднете документације, критеријума и бодова прописаних овим чланом и то према табели:

Циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса,
степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;
Суфинансирање програма из других извора: сопствени приходи, буџета локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклони, донације и
друго, а у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;
Законитости и ефикасности коришћења средстава и одрживост
ранијих програма: да ли су раније коришћена средства буџета АП
Војводине и ако јесу да ли су испуњене уговорене обавезе.
Мерила за доделу средстава вршиће се бодовањем.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ОРГАНИЗАТОРИМА
НАУЧНО СТРУЧНИХ СКУПОВА У 2019. ГОДИНИ
1. Да је манифестација међународног карактера.

0/10

2. Да се манифестација која је предмет финансирања традиционално одржава

0-5

10

6-10

20

>11
3. Да одржавање манифестације подржавају и други суорганизатори и донатори.

30
0-10

4. Оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности

10/20/30/40

Укупно бодова (од 0 до 90)

90

KРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАТОРИМА САЈМОВА И ИЗЛОЖБИ ВЕЗАНИХ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ И ЛОКАЛНО – ТРАДИЦИОНАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
У 2019. ГОДИНИ
Критеријуми за јединице локалне самоуправе и удружења грађана
1. Значај програма манифестације који има препознатљив ефекат за развој у пољопривреди спрам
циља конкурса
2. Да се манифестација која је предмет финансирања традиционално одржава више година уназад.

10/20/30/40
0-5

10

6-10

20

>11
3. Да одржавање манифестације подржавају и други суорганизатори и донатори
4. Оправданост предлога буџета у односу на пројектне активности

10/20/30/40

5.Да је манифестација убележена у календар манифестација и фестивала Туристичке организације Војводине.
Укупно бодова (од 0 до 120)
Средства опредељена за ове намене могу бити додељена за све
манифестације предвиђене за 2019.годину. С тим да ће се за манифестације одржане до момента подношења пријаве на конкурс, рефундација вршити средставима које додељује давалац под условом да се
уз пријаву на конкурс доставе одмах сва правдања у складу са Конкурсом за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2019. години на територији АП Војводине и Правилником
за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација
у 2019. години на територији АП Војводине - уговори и изводи из
банке, рачуни и наративни извештај са одржане манифестације.
У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником,
формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна средства до утрошка опредељених Конкурсом. Пријаве на
Конкурс које остваре број бодова мањи од 50% од укупног броја
бодова - не улазе у даље разматрање Комисије.

30
0/10

0/10
130

Поступање са пријавама које су одбијене/одбачене или нису у
потпуности прихваћене
Члан 10.
На основу одлуке, Комисија сачињава а покрајински секретар
доноси решење са образложењем и поуком о правном средству
за подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или
нису у потпуности прихваћене пријаве на основу предлога одлуке.
Право приговора
Члан 11.
За подносиоце пријава образовне и научно стручне установе и
локалне самоуправе
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Поред наведених лица из члана 11. Правилника, право приговора има и сваки незадовољни подносилац пријаве коме
су одобрена средства на основу Одлуке о додели средстава
која је објављена на званичној интернет страни Покрајинског
секретријата.
Приговор се улаже покрајинском секретару у року од три (3)
дана од достављања појединачног решења, односно најкасније у
року од седам (7) дана од дана објављивања одлуке на сајту Секретаријата.
Покрајински секретар одлучује о приговору у року од седам (7)
радних дана од дана пријема приговора.
Приговор секретар може да одбаци као неблаговремен, недозвољен, поднет од стране неовлашћеног лица, да га усвоји у потпуности или делимично или да одбије приговор као неоснован.
О приговору одлучује се решењем.
За подносиоце пријава удужења грађана
Право приговора за подносиоце пријава удружења грађана
регулсисан је у складу са Уредбом о средствима за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл.гласник
РС“, бр. 16/2018).
Коначна одлука
Члан 12.
Коначну одлуку доноси покрајински секретар, на основу донетих решења по основу евентуалних приговора а која се објављује
на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.
Уговор о додели средстава
Члан 13.
Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности
уговорних страна, а нарочито: утврђен предмет програма, рок у
коме се програм реализује, конкретне обавезе уговорних страна, износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменти
обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених
за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне
обавезе-предмета програма и повраћај неутрошених средстава.
Праћење извршавања Уговора
Члан 14.
За подносиоце пријава образовне и научно стручне установе и
локалне самоуправе
Реализацију, праћење и контролу уговорних обавеза спроводи
Сектор за спровођење пољопривредне политике, праћење европских интеграција у области руралног развоја и саветодавне
службе.
Корисник средстава је дужан да Секретаријату достави наративни и финансијски коначни извештај, рачуне, изводе из банке
о извршеном плаћању као и уговоре склопљене са учесницима
манифестације.
Образац наративног и финансијског извештаја је саставни део
овог Правилника.
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Реализацију уговора Покрајински секретаријат закључених
са Удржењима грађана прати у складу са Уредбом о средствима
за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења
(„Сл.гласник РС“, бр. 16/2018).
Сукоб интерса код корисника средстава удружења грађана
Члан 15.
Удружење ће предузети све потребне мере у циљу избегавања
сукоба интереса приликом коришћења наменских средстава и
одмах по сазнању обавестити Покрајински секретаријат о свим
ситуацијама које представљају или би могле довести до сукоба
интереса, у складу са законом.
Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој је непристрасно
извршење уговорних обавеза било ког лица везаног уговором угрожено због прилике да то лице својом одлуком или другим активностима учини погодност себи или са њим повезаним лицима
(чланови породице: супружник или ванбрачни партнер, дете или
родитељ), запосленом, члану удружења, а на штету јавног интереса и то у случају породичне повезаности, економских интереса
или другог заједничког интереса са тим лицем.
Сваки сукоб интереса Покрајински секретаријат посебно разматра и може од удружења затражити сва потребна обавештења
и документацију.
У случају утврђеног постојања сукоба интереса у спровођењу уговора, Покрајински секретаријат ће затражити од удружења да без
одлагања, а најкасније у року од 30 дана, предузме одговарајуће мере.
Не сматра се сукобом интереса када корисник средстава спроводи програм који је усмерен на чланове удружења као кориснике
програма који припадају социјално осетљивим групама или особама са инвалидитетом.
Исплата бесповратних финансијских средстава средстава
Члан 16.
Средства подстицаја за подршку организовања традиционалних манифестација по овом конкурсу додељују се бесповратно.
Средстава ће се исплаћивати на основу уговора између Покрајинског секретаријата и корисника средстава.
Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом
средстава у буџет АП Војводине.
Организатор коме су одобрена средства за одржавање манифестације има обавезу да ‒ током трајања манифестације ‒ уочљиво огласи да је добио финансијску подршку Покрајинског секретаријата.
Завршне одредбе
Члан 17.
Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Сл. листу АПВ“.
У Новом Саду,
дана 12.04.2019. године

Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић, с.р.
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17. април 2019.

ПОСЕБНИ ДЕО
508.

510.

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС”, брoj: 21/16, 113/17, 113/17 - др. закон и 95/18-др. закон) и
члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада,
на седници одржаној 16. априла 2019. године, д о н е л а ј е

На основу члана 11. Одлуке о оснивању Установе – Центра
за привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист
АПВ”, број: 4/08), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 16. априла 2019. године,
д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

I

I

Бојани Јандрић, вршиоцу дужности директора Службе за
буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине, престаје
рад на положају, закључно са 23. априлом 2019. године, протеком
времена на који је постављена.

Даје се сагласност на Завршни рачун Установе – Центра за
привредно-технолошки развој Војводине, за период јануар–децембар 2018. године, који је усвојио Управни одбор Установе –
Центра за привредно-технолошки развој Војводине, на 9. седници
одржаној 20. марта 2019. године.

II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-55/2019
Нови Сад, 16. април 2019. године

II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић. с.р.

509.
На основу члана 56. став 1. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18-др. закон), члана
11. Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију Аутономне
покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 22/17) и чл. 35. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, брoj: 37/14) и Покрајинска влада, на седници одржаној 16. априла 2019. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

127 Број: 022-327/2019
Нови Сад, 16. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић. с.р.

511.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Русина („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 22/11),
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 16. априла 2019. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I

I
Бојана Јандрић, дипломирани економиста, поставља се за вршиоца дужности директора Службе за буџетску инспекцију Аутономне
покрајине Војводине, почев од 24. априла 2019. године, па до постављења службеника на положај по спроведеном јавном конкурсу.

Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу
војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох
за 2018. годину, који је усвојио Управни одбор Завода за културу
војвођанских Русина, на седници одржаној 25. фебруара 2019. године.

II

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-56/2019
Нови Сад, 16. април 2019. годин

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић .с.р.

127 Број: 400-9/2019
Нови Сад, 16. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић .с.р.

17. април 2019.
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512.
На основу члана 14. став 2. Покрајинске скупштинске Одлуке о
оснивању Канцеларије за инклузију Рома („Службени лист АПВ”,
брoj: 8/06 и 46/17) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 16. априла 2019. године,
д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Завршни рачун Канцеларије за инклузију
Рома за 2018. годину, који је усвојио Управни одбор Канцеларије
за инклузију Рома, на седници одржаној 27. фебруара 2019. године.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-45/2019
Нови Сад, 16. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић. с.р.

513.
На основу члана 22. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др.
закона, 83/05 -испр. др. закона и 83/14 – др. закон), тачке I Одлуке
о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисника Дом за децу и омладину „Мирослав Антић-Мика” у Сомбору („Службени лист АПВ”, број:
7/02), члана 32. став 1. 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 16.
априла 2019. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
Дарко Поповић, струковни економиста из Стапара, представник оснивача, разрешава се дужности члана Надзорног одбора
Дома за децу и омладину „Мирослав Антић-Мика” у Сомбору,
на лични захтев.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-313/2019
Нови Сад, 16. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић. с.р.

514.
На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите
за смештај корисника Дом за децу и омладину „Мирослав Антић
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- Мика” у Сомбору („Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32.
став 1. 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 16. априла 2019. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Светлана Кисин, дипломирана професорица филозофије из
Сомбора, именује се за чланицу Надзорног одбора Дома за децу
и омладину „Мирослав Антић - Мика” у Сомбору, као представница оснивача.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-314/2019
Нови Сад, 16. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић. с.р.

515.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16
113/17 и 95/18), члана 9. ст 3. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”, број: 60/18) као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 16.
априла 2019. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве из извора
финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 24.952.262,61 динар и извора финансирања 01 00
Општи приходи и примања буџета у износу од 6.479.948,19 динара, а што износи укупно 31.432.210,80 динара (словима: тридесет
један милион четири стотине тридесет двe хиљаде двеста десет
динара и 80/100), одобрава се Разделу 19 - Управа за заједничке
послове покрајинских органа, због недовољно планираних средстава за реализацију намене из тачке 2. овог решења за Програм
0614 Информационе технологије и електронска управа, Пројекат 5002 еПарламент, функционална класификација 133 Остале
опште услуге, економскa класификацијa 512 Машине и опрема,
5122 Административна опрема у износу од 25.608.610,80 динара,
од чега 24.952.262,61 динара из извора финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година и 656.348,19 динара
из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета
и економскa класификацијa 511 Зграде и грађевински објекти,
5113 Капитално одржавање зграда и објеката 5.823.600,00 динара
из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета.
Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се
за 31.432.210,80 динара, а периодично право потрошње – квота,
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
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и поступку за измену периодичног плана извршења и одобрног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријација Управи за заједничке
послове покрајинских органа, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским
класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за реализацију прве фазе пројекта еПарламент, који обухвата набавку
рачунарске опреме, ЛАН и електроенергетску инфраструктуру
за еПарламент као и за грађевинско-ентеријерске радове велике
сале Скупштине Аутономне покрајине Војводине.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Управа за заједничке послове покрајинских органа и
Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Управа за заједничке послове покрајинских органа преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом
прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-182/2019-19
Нови Сад, 16. април 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић с.р.

516.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16,
113/17 и 95/18), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
(„Службени лист АПВ”, број: 60/18) као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада , на седници одржаној
16. априла 2019. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно
информисање и односе с верским заједницама, Програм 1203
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Програмска активност 1002 Подршка филмској уметности и осталом
аудиовизуелном стваралаштву, функционална класификација
820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи
и примања буџета, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4631 Текући транфери осталим
нивоима власти износ од 4.000.000,00 (словима: четири милиона
динара и 00/100) због непланираних средстава на апропријацији
за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 4.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота,
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.

17. април 2019.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке
1. овог решења, усмериће се Општини Врбас, за суфинансирање
реализације трећег по реду филмског фестивала под називом:
„Равно село филм фестивал”.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат
за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у
складу са законом, преузеће обавезу на основу писаног уговора,
или другог правног акта.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-182/2019-20
Нови Сад, 16. април 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић с.р.

517.
Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. и
члана 6. Правилника о сталним судским тумачима („Сл. гласник
РС”, бр. 35/2010, 80/2016 и 7/2017), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине
(„Сл. гласник РС”, бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Р.
Србије број ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ”, бр. 37/2014,
54/2014 - др. одлука и 37/2016) решавајући по пријавама поднетим
за русински језик на Оглас за постављење сталних судских преводилаца – сталних судских тумача знакова слепих, глувих или
немих лица за подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-10/2018, који је објављен дана 21.11.2018. године
у „Сл. листу АПВ“ бр. 55/2018, у листу „Дневник“ и на интернет
страници овог секретаријата, доноси
РЕШЕЊЕ
I
Ванеса Међеши поставља се за сталног судског преводиоца за
русински језик.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
128-74-60/2018-02
16. април 2019. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály
(Михаљ Њилаш,с.р.)

518.
Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. и
члана 6. Правилника о сталним судским тумачима („Сл. гласник
РС”, бр. 35/2010, 80/2016 и 7/2017), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине
(„Сл. гласник РС”, бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Р.
Србије број ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштин-

17. април 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ”, бр. 37/2014,
54/2014 - др. одлука и 37/2016) решавајући по пријавама поднетим
за турски језик на Оглас за постављење сталних судских преводилаца – сталних судских тумача знакова слепих, глувих или
немих лица за подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-10/2018, који је објављен дана 21.11.2018. године
у „Сл. листу АПВ“ бр. 55/2018, у листу „Дневник“ и на интернет
страници овог секретаријата, доноси
РЕШЕЊЕ
I

РС”, бр. 35/2010, 80/2016 и 7/2017), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине
(„Сл. гласник РС”, бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Р.
Србије број ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ”, бр. 37/2014,
54/2014 - др. одлука и 37/2016) решавајући по пријавама поднетим
за руски језик на Оглас за постављење сталних судских преводилаца – сталних судских тумача знакова слепих, глувих или
немих лица за подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-10/2018, који је објављен дана 21.11.2018. године
у „Сл. листу АПВ“ бр. 55/2018, у листу „Дневник“ и на интернет
страници овог секретаријата, доноси

Snežana Aydin (Снежана Аудин) поставља се за сталног судског
преводиоца за турски језик.

РЕШЕЊЕ
I

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

Јелена Дмитровић поставља се за сталног судског преводиоца
за руски језик.
II

128-74-16/2019-02
16. април 2019. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály
(Михаљ Њилаш,с.р.)

519.
Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. и
члана 6. Правилника о сталним судским тумачима („Сл. гласник
РС”, бр. 35/2010, 80/2016 и 7/2017), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине
(„Сл. гласник РС”, бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Р.
Србије број ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ”, бр. 37/2014,
54/2014 - др. одлука и 37/2016) решавајући по пријавама поднетим
за словачки језик на Оглас за постављење сталних судских преводилаца – сталних судских тумача знакова слепих, глувих или
немих лица за подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-10/2018, који је објављен дана 21.11.2018. године
у „Сл. листу АПВ“ бр. 55/2018, у листу „Дневник“ и на интернет
страници овог секретаријата, доноси
РЕШЕЊЕ
I
1. Ана Жикић поставља се за сталног судског преводиоца за
словачки језик.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
128-74-12/2019-02
16. април 2019. године

3. Јана Забунов поставља се за сталног судског преводиоца за
словачки језик.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály
(Михаљ Њилаш,с.р.)

520.
Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. и
члана 6. Правилника о сталним судским тумачима („Сл. гласник

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály
(Михаљ Њилаш,с.р.)

521.
Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. и
члана 6. Правилника о сталним судским тумачима („Сл. гласник
РС”, бр. 35/2010, 80/2016 и 7/2017), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине
(„Сл. гласник РС”, бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Р.
Србије број ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ”, бр. 37/2014,
54/2014 - др. одлука и 37/2016) решавајући по пријавама поднетим
за румунски језик на Оглас за постављење сталних судских преводилаца – сталних судских тумача знакова слепих, глувих или
немих лица за подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-10/2018, који је објављен дана 21.11.2018. године
у „Сл. листу АПВ“ бр. 55/2018, у листу „Дневник“ и на интернет
страници овог секретаријата, доноси
РЕШЕЊЕ

2. Марта Павчок поставља се за сталног судског преводиоца за
словачки језик.

128-74-15/2019-02
16. април 2019. године

Број 19 - Страна 1563

I
1. Марина Анкајцан поставља се за сталног судског преводиоца
за румунски језик.
2. Мирћеа Маран поставља се за сталног судског преводиоца
за румунски језик.
3. Јон Скумпија поставља се за сталног судског преводиоца за
румунски језик.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
128-74-14/2019-02
16. април 2019. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály
(Михаљ Њилаш,с.р.)

Страна 1564 - Броj 19

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

17. април 2019.

522.

524.

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. и члана 6. Правилника о сталним судским тумачима („Сл. гласник РС”, бр. 35/2010,
80/2016 и 7/2017), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. гласник РС”, бр. 99/2009,
67/2012 – Одлука Уставног суда Р. Србије број ИУз-353/2009) и чланом
37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист
АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014 - др. одлука и 37/2016) решавајући по пријавама поднетим за немачки језик на Оглас за постављење сталних судских преводилаца – сталних судских тумача знакова слепих, глувих
или немих лица за подручје виших судова на територији АП Војводине,
број: 128-74-10/2018, који је објављен дана 21.11.2018. године у „Сл. листу
АПВ“ бр. 55/2018, у листу „Дневник“ и на интернет страници овог секретаријата и на Оглас за постављење сталних судских преводилаца –
сталних судских тумача знакова слепих, глувих или немих лица за подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-1/2019-03,
који је објављен дана 30.01.2019. године у „Сл. листу АПВ“ бр. 6/2019,
у листу „Дневник“ и на интернет страници овог секретаријата, доноси

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, на основу члана 5. и члана 6. Правилника о сталним судским тумачима („Сл. гласник РС”, бр. 35/2010, 80/2016 и
7/2017), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. гласник РС”, бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Р. Србије број ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ”, бр. 37/2014,
54/2014 - др. одлука и 37/2016) решавајући по пријавама поднетим за
француски језик на Оглас за постављење сталних судских преводилаца – сталних судских тумача знакова слепих, глувих или немих лица за
подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-10/2018,
који је објављен дана 21.11.2018. године у „Сл. листу АПВ“ бр. 55/2018,
у листу „Дневник“ и на интернет страници овог секретаријата, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
I
1. Јасна Гајин поставља се за сталног судског преводиоца за
француски језик.

I

2. Наташа Поповић поставља се за сталног судског преводиоца
за француски језик.

Анита Тепшић, поставља се за сталног судског преводиоца за
немачки језик.

3. Драгица Шобот поставља се за сталног судског преводиоца
за француски језик.

II

4. Валерија Капетановић поставља се за сталног судског преводиоца за француски језик.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
128-74-13/2019-02
16. април 2019. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály
(Михаљ Њилаш,с.р.)

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
128-74-18/2019-02
16. април 2019. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály
(Михаљ Њилаш,с.р.)

523.
Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, на основу члана 5. и члана 6. Правилника о сталним судским тумачима („Сл. гласник РС”, бр. 35/2010, 80/2016 и
7/2017), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. гласник РС”, бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Р. Србије број ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ”, бр. 37/2014,
54/2014 - др. одлука и 37/2016) решавајући по пријавама поднетим за
мађарски језик на Оглас за постављење сталних судских преводилаца – сталних судских тумача знакова слепих, глувих или немих лица за
подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-10/2018,
који је објављен дана 21.11.2018. године у „Сл. листу АПВ“ бр. 55/2018,
у листу „Дневник“ и на интернет страници овог секретаријата, доноси
РЕШЕЊЕ

525.
Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, на основу члана 5. и члана 6. Правилника о сталним судским тумачима („Сл. гласник РС”, бр. 35/2010, 80/2016 и
7/2017), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. гласник РС”, бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Р.Србије број ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ”, бр. 37/2014,
54/2014 - др. одлука и 37/2016) решавајући по пријавама поднетим за
арапски језик на Оглас за постављење сталних судских преводилаца –
сталних судских тумача знакова слепих, глувих или немих лица за подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-10/2018,
који је објављен дана 21.11.2018. године у „Сл. листу АПВ“ бр. 55/2018,
у листу „Дневник“ и на интернет страници овог секретаријата, доноси

I

РЕШЕЊЕ
I

1. Imola Sörös (Имола Шереш) поставља се за сталног судског
преводиоца за мађарски језик.

1. Александра Ристић поставља се за сталног судског преводиоца за арапски језик.

2. Андреа Шарњаи поставља се за сталног судског преводиоца
за мађарски језик.

2. Мухамед Алобаиди поставља се за сталног судског преводиоца за арапски језик.

II

II

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

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

128-74-11/2019-02
16. април 2019. године

128-74-17/2019-02
16. април 2019. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály
(Михаљ Њилаш,с.р.)

Покрајински секретар
Nyilas Mihály
(Михаљ Њилаш,с.р.)

17. април 2019.
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OGLASNI DEO
526.

6.

На основу члана 11. раздео 13. чл. 20. 21. 22. и 25. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2019. годину („Сл. лист АП Војводине”, бр. 60/18) и члана 5. Правиликоа о измени Правилника о критеријумима за суфинансирање
набавке машина и опреме у установама високог образовања чији
је оснивач Аутономна покрајина Војводина број: 142-45417/201702/01 од дана 10.04.2019. године, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност објављује
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ
У УСТАНОВАМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА ЗА 2019. ГОДИНУ
1.
Назив конкурса мења се и гласи: „ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У УСТАНОВАМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА ЗА 2019. ГОДИНУ“
2.
Тачка 1. Конкурса мења се и гласи: „Покрајински секретаријат
за високо образовање и научноистраживачку делатност (у даљем
тексту: Секретаријат), у складу с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину,
суфинансираће набавку машина, опреме и нематеријалне имовине
у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина. За ове намене одобрено је укупно 6.000.000,00
динара. Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу с
ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине
за 2019. годину. Право учествовања на конкурсу имају установе високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.“
3.
Тачка 2. Конкурса мења се и гласи: „Средства се расподељују
за суфинансирање набавку машина, опреме и нематеријалне имовине у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна
покрајина Војводина.“
4.
Тачка 3. Конкурса под 1) и под 2) мења се и гласи:
„1) значај и разлог планиране набавке машина, опреме и нематеријалне имовине;
2) неопходност машина, опреме и нематеријалне имовине у
функционисању наставно-научног процеса установе;“
5.
Тачка 4. Конкурса мења се и гласи: „Приоритет у расподели средстава за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне
имовине имаће набавке машина, опреме и нематеријалне имовине које
су ван употребе или уништене, због утицаја елементарних непогода.“

Тачка 5. Конкурса под 1. мења се и гласи:
„1) предрачун/понуду за набавку машина, опреме и/или нематеријалне имовине;“
7.
Тачка 6. став 6. Конкурса мења се и гласи: „За набавку машина, опреме и нематеријалне имовине у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, а чија
је вредност изнад износа који је – у складу са Законом о јавним
набавкама – ослобођен јавних набавки, примењује се поступак
јавних набавки, односно додела средстава у складу с прописима
којима се регулишу јавне набавке.“
Остали текст Jавног конкурса остаје непромењен.

527.
На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”, број 60/18), члана 4. Правилника о поступку и
критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата
за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2019.
години („Службени лист АПВ”, број 17/19) и Решења о покретању
поступка за доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секретаријата за здравство број: 138-401-3401/2019 од 11. априла 2019. године, а у вези с чланом 12. став 1. тачка 5. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 25/19), Покрајински секретаријат за здравство расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО
УДРУЖЕЊИМА ЗА ОБЛАСТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У
2019. ГОДИНИ
Покрајински секретаријат за здравство, у складу с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2019. годину, чланом 12. став 1. тачка 5. Закона о
здравственој заштити и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство за 2019. годину, финансираће односно
обезбедиће недостајућа средства за финансирање реализације
програма које реализују хуманитарне и стручне организације, савези и удружења у области здравствене заштите у 2019. години са
укупно 2.000.000,00 динара.
По овом јавном конкурсу, средства ће се доделити у складу с
Правилником о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2019. години („Службени лист АПВ”, број 17/19),
који је доступан на огласној табли Покрајинског секретаријата за
здравство и на интернет страници www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.
Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним
могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2019.
годину.
Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше
до 31. децембра 2019. године.
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Предмет конкурса јесу финансирање реализације програма,
односно обезбеђење недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују хуманитарне
и стручне организације, савези и удружења у области здравствене заштите којима се: доприноси превенцији хроничних
незаразних болести и превенцији малигних болести, унапређивању и очувању здравља деце и младих, репродуктивног здравља, здравља старих лица, особа са инвалидитетом и
маргинализованих група становништва; пружа подршка оболелима од малигних болести; унапређује ментално здравље;
промовишу и популаришу здрави стилови живота и друге активности усмерене на развој здравствене заштите и унапређивање здравља.
Право учешћа на конкурсу имају хуманитарне и стручне организације, савези и удружења уписани у регистар код надлежног органа за програме који се реализују на територији Аутономне покрајине Војводине. На конкурсу не могу учествовати:
физичка лица, индиректни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, привредни субјекти и други корисници чије
је финансирање уређено актима које доноси или на њих даје
сагласност Скупштина Аутономне покрајине Војводине или Покрајинска влада.
Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку, искључиво на обрасцу пријаве који се може преузети у Покрајинском
секретаријату за здравство Нови Сад, Булевар Михајла Пупина
број 16, II спрат, канцеларија 42 (тел.487-4514), као и на интернет
страници наведеног секретаријата: www.zdravstvo.vojvodina.gov.
rs.
Уз пријаву на конкурс, подноси се следећа обавезна документација: фотокопија потврде о пореском идентификационом броју
и фотокопија ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за
заступање).
Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за здравство,
Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад – поштом или
лично у Писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови
Сад, с назнаком – „За конкурс”. Додатне информације можете добити путем телефона 021/487-45-14 од 8 до 16 часова.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису поднела овлашћена лица, као и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу – неће се разматрати. Конкурсна документација
се не враћа.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс: пријаве на јавни конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”, односно у дневном листу „Дневник”.
Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи комисија коју образује покрајински секретар за здравство. Програме
на јавном конкурсу ‒ који се бодују с највише 100 бодова ‒ процењује и вреднује комисија применом следећих критеријума и
доделом одговарајућег броја бодова:
1. Према референцама програма за област у којој се реализује (укупно највише 30 бодова):
- јасно формулисани циљеви и циљне групе и повезаност циљева и активности (највише 10 бодова);
- дужина трајања програма (највише пет бодова);
- број директних корисника пројекта/програма (највише 10 бодова);
- могућност развијања пројекта/програма и његова одрживост (највише пет бодова).
2. Према циљевима који се постижу реализацијом програма
(укупно највише 30 бодова):
- процена доприноса унапређивању развоја здравствене
заштите и заштити здравља (највише 15 бодова):
- процена доприноса унапређивању положаја циљне
групе (највише 15 бодова).

17. април 2019.

3. Према економичности буџета, усклађености буџета с планираним активностима и постојању суфинансирања програма из других извора (укупно највише 30 бодова):
- процена економичности буџета програма и усклађености буџета с планираним активностима (највише 10
бодова);
- висина тражених средстава у поређењу са укупним
обимом средстава на која се јавни конкурс односи
(највише 10 бодова);
- степен обезбеђености сопствених средстава или средстава из других извора (највише 10 бодова).
4. Према ефикасности коришћења средстава и одрживости
ранијих програма (највише 10 бодова) уколико су раније
коришћена средства Секретаријата и испуњене уговорне
обавезе.
Применом наведених критеријума, Комисија сачињава листу
вредновања и рангирања пријава на јавни конкурс у року који не
може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење
пријава. Листа вредновања и рангирања пријава објављује се на
интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство, а
учесници јавног конкурса имају право увида у поднете пријаве и
приложену документацију у року од три радна дана од дана њеног објављивања, као и право на приговор у року од осам дана
од дана њеног објављивања. Одлуку о приговору учесника јавног
конкурса доноси комисија у року од најдуже 15 дана од дана његовог пријема.
О додели средстава и висини средстава одлучује решењем које
је коначно покрајински секретар за здравство – у складу с ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине, у
року од најдуже 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.
Решење о додели средстава објављује се на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство www.zdravstvo.
vojvodina.gov.rs.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
Број: 138-401-3401/2019-2
Дана: 12. априла 2019. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
ЗА ЗДРАВСТВО
доц. др Зоран Гојковић,с.р.

528.
На основу чл. 11 и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
(„Службени лист АПВ”, број 60/2018), у вези с Покрајинском
скупштинском одлуком о програму мера подршке за спровођење
пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2019. години („Службени лист АПВ”, број 60/2018), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018), Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл.лист АПВ“, бр.
37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/17), Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ
МАНИФЕСТАЦИЈА У 2019. ГОДИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Циљ Конкурса за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2019. години на територији АП Војводине (у даљем тексту: Конкурс) јесте боља промоција и подизање
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капацитета руралне средине, као и повезивања пољопривредника
и пољопривредних производа ради бољег позиционирања на тржишту.
Предмет конкурса јесте додела бесповратних финансијских
средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2019.
години, на територији АП Војводине.
2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
Бесповратна финансијска средства која се додељују по овом
Конкурсу износе укупно до 25.000.000,00 динара.
Минимални износ средстава који се додељује по једној пријави јесте 10.000,00 динара, а максимални износ je до 1.000.000,00
динара.
Бесповратна финансисјка средства која се додељују по Конкурсу намењена су за:
а) подршку за организовање научно стручних скупова, студијских путовања, семинара, радионица, трибина и предавања у области пољопривреде и руралног развоја (закуп простора, ангажовање консултаната, преводиоца и
техничког особља, путне и трошкове боравка, израда дизајна и штампања промотивног и стручног материјала);
б) подршку за организовање сајмова и изложби у области
пољопривреде и руралног развоја (закуп излагачког простора са основним техничким услугама, изградње, односно закупа штанда, закупа бине, озвучења и осветљења,
израда дизајна и штампање промотивног материјала, оглашавање у штампаним и електронским медијама, трошкови путовања, трошкови куповине материјала за израду традиционалних рукотворина и куповине пехара и медаља за награде);
в) подршку локалним манифестацијама са сврхом очувања
традиционалних заната и производње локалних производа (закуп излагачког простора са основним техничким услугама, изградња, односно закуп штанда, израда дизајна
и штампање промотивног материјала, закуп бине, озвучења и осветљења, трошкови путовања, трошкови куповине материјала за израду традиционалних рукотворина и
куповине пехара и медаља за награде).
3. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
- За подтачку а) тачке 2.:
• Образовне установе и научноистраживачке установе с територије АП Војводине корисници буџетских
средстава које је основала Република Србија или АП
Војводина.
- за подтачку б) из тачке 2. :
• локалне самоуправе с територије АП Војводине и
• удружења грађана с територије АП Војводине, у чијем
су делокругу пољопривредне активности и рурални
развој, осим удружења грађана која се баве сточарском производњом у смислу члана 37. став 2. Закона о
удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/2009 и
99/2011 ‒ др. закони и 44/2018 - други закон).
- за подтачку в) из тачке 2:
• локалне самоуправе с територије АП Војводине;
• удружења грађана с територије АП Војводине, која
се баве пољопривредном производњом, негују традиционалне вредности и баве се очувањем старих заната
на селу (осим културно-уметничких друштава).
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА
1. удружења грађана чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине и чија је делатност и чији су
циљеви дефинисани статутом/оснивачким актом а остварују у вези с пољопривредном производњом и развојем села (руралним развојем), а која су уписана у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре пре
01.01.2019. године.
2. Да поседују Програм манифестације;
3. Да је подносилац пријаве регулисао пореске и друге доспеле обавезе из јавних прихода за 2018. годину;
4. Подносилац пријаве мора имати седиште на територији
јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине и место реализације мора бити на територији јединице
локалне самоуправе са територије АП Војводине;
5. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату, као ни
према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу раније потписаних уговора;
6. Да се плаћање врши на текући рачун добављача или готовински, а плаћања путем компензације и цесије неће бити
призната.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ОБРАЗОВНЕ И
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКЕ УСТАНОВЕ:
1. Да поседују Програм манифестације;
2. Да је подносилац пријаве регулисао пореске и друге доспеле обавезе из јавних прихода за 2018. годину;
3. Подносилац пријаве мора имати седиште на територији
јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине и место реализације мора бити на територији јединице
локалне самоуправе са територије АП Војводине;
4. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату, као ни
према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу раније потписаних уговора;
5. Да се плаћање врши на текући рачун добављача или готовински, а плаћања путем компензације и цесије неће бити
призната.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:
1. Поседује Програм манифестације,
2. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату, као ни
према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора;
3. Одлука о одржавању манифестације, сајма или изложбе
са исказаним буџетом и средствима за суфинансирање.
5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са
16.05.2019. године.
6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Приликом подношења пријаве за доделу подршке за одржавање манифестације, организатор ‒ у зависности од врсте манифестације ‒ подноси и следећа документа:
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ред
бр.

обавезна документација
(означити документе који су приложени уз пријаву, зависно
од врсте манифестације)

1.
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корисници

образовне и
научностручне
установе

удружења
грађана

локалне
самоурпаве

фотокопија решења о упису у регистар у Агенцији за
привредне регистре

не

да

не

2.

фотокопију уписа у регистар Привредног суда за образовне и научностручне установе

да

не

не

3.

фотокопија потврде о пореском индентификационом
броју

да

да

да

4.

попис чланова удружења, који оверава удружење ако је
оно организатор манифестације (на Обрасцу 1. Секретаријата)

не

да

не

5.

програм манифестације са сатницом дешавања (потписан
и печатиран)

да

да

да

6.

одлуку локалне самоуправе о одржавању манифестације,
сајма или изложбе, са исказаним буџетом и средствима суфинансирања

не

не

да

7.

извод из записника или одлуке научностручног већа, односно научног већа или одговарајућег органа научностручне
организације о прихватању организовања скупа и финанијског плана

да

не

не

8.

програм скупа са учесницима, саставом програмског и
организационог одбора

да

да

да

9.

потврда надлежне пореске управе о непостојању обавеза
из јавних прихода за 2018. годину

да

да

не

не

да

да

10.

фотокопија потврде банке о жиро рачуну

11.

фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца
пријаве

да

да

да

12.

фотокопија картона депонованих потписа од Управе за
трезор

да

да

да

13.

фотокопија статута удружења грађана на којој је видљива
овера АПР-а, ако је удружење организатор манифестације

не

да

не

14.

финансијски план организовања манифестације – буџет
(потписан и печатиран ‒ Образац 2. и 3.)

да

да

да

15.

Изјава подносиоца пријаве о непостојању сукоба интереса

не

да

не

16.

Интерни акт о антикорупцијској политици

не

да

не

Подносилац пријаве ‒ на обрасцу који је саставни део пријаве
на конкурс – треба да се изјасни о томе да ли ће документацију
наведену под тачкама 1, 2, 3. и 9. прибавити сам или је сагласан с
тим да је прибави Секретаријат, по службеној дужности.
7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
Средства подстицаја за подршку организовања традиционалних манифестација по овом конкурсу додељују се бесповратно.
Средства опредељена за ове намене могу бити додељена за
све манифестације предвиђене за 2019.годину. С тим да ће се за
манифестације одржане до момента подношења пријаве на конкурс, рефундација вршити средставима које додељује давалац
под условом да се уз пријаву на конкурс доставе одмах сва правдања у складу са Конкурсом за доделу средстава за одржавање
традиционалних манифестација у 2019. години на територији
АП Војводине и Правилником за доделу средстава за одржавање
традиционалних манифестација у 2019. години на територији АП
Војводине - уговори и изводи из банке, рачуни и наративни извештај са одржане манифестације.
Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Правилником за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2019. години на територији АП Војводине и Уредбом
о средствима за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018).

8. ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Средстава ће се исплаћивати на основу уговора између Покрајинског секретаријата и корисника средстава.
Критеријуми и систем бодовања регулисана су Правилником
за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2019. години на територији АП Војводине.
Корисник средстава је дужан да правда средства за одржане манифестације са рачунима и изводима од стране банке о
плаћању, закљученим уговорима као и наративни извештај о одржаној манифестацији.
Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом
средстава у буџет АП Војводине.
Организатор коме су одобрена средства за одржавање манифестације има обавезу да ‒ током трајања манифестације ‒ уочљиво
огласи да је добио финансијску подршку Покрајинског секретаријата.
9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Пријаве с потребном документацијом треба доставити ПОШТОМ, НА АДРЕСУ: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16,
21000 Нови Сад с назнаком: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
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ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У
2019. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ или лично
у Писарници покрајинских органа управе, у згради Покрајинске
владе АП Војводине (сваког радног дана од 9 до 14 часова).
10. КОНТАКТ
Све додатне информације можете добити путем телефона:
021/487-4601 од 10 до 14 часова.
11. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ
ФОРМИ
Текст Конкурса, Правилник, пријава и остали обрасци могу се
преузети на сајту: www.psp.vojvodina.gov.rs.

529.
На основу члана 16 и 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број 37/14, 54/14, 37/16
и 29/17), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ“ број 60/18) и
члана 4. Правилника о додели бесповратних средстава локалним
самоуправама са територије АП Војводине за финансирање или
суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета („Службени лист АПВ“, број 15/2019), Покрајински секретаријат за привреду и туризам, дана 12.04.2019.
годне расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА
СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА РАЗВОЈА И ДЕЛОВАЊА
ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ САВЕТА
БРОЈ: 144-401-2567/2019-02-01
ЦИЉ
Циљ Јавног конкурса је успостављање и остваривање делотворног, континуираног социјалног дијалога по питањима из
надлежности локалне самоуправе, од интереса за запослене и
послодавце, ради развоја и деловања локалног социјално-економског савета (У даљем тексту: Савет) и стварања услова за развој и
деловање Савета у АП Војводини, у складу са законом.
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства су намењена локалним самоуправама на територији
АП Војводине за:
1. Накнаду за рад или новчану накнаду из уговора о радном ангажовању координатора или зараду/плату секретара Савета, у складу са законом;
2. Текуће пословање.
ВИСИНА СРЕДСТАВА
Секретаријат додељује средства у укупном износу од
14.000.000,00 динара.
Минимални износ средстава по намени, који се додељује по
одобреном програму, је 50.000,00 динара, а максимални је до
500.000,00 динара.
Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава.
ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право учешћа на конкурсу имају локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине Војводине.
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Прихватљиви трошкови реализовани приликом спровођења
програма прописани су Правилником о додели бесповратних
средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине
за финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета (у даљем тексту:
Правилник).
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Критеријуми и мерила за оцену пријава, обавезна документација која се подноси уз пријаву, као и друга питања од значаја за
спровођење конкурса, прописани су Правилником.
НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ
Пријаву уз потребну документацију доставити поштом на
адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнакoм на лицу
коверте
„ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ- СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ”, или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од
9 до 14 часова.
Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам путем телефона 021/487 4329 и
487-4145, сваког радног дана од 10 до 14 часова.
Рок за подношење пријаве је до утрошка средстава.

530.
На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености, члана 11. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету АП Војводине за 2019. године, у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини за
2019. годину и Правилника о додели субвенција за самозапошљавање у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години („Службени лист АПВ“, број 15/19), Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), дана 12.04.2019.
године расписује
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ
У 2019. ГОДИНИ
БРОЈ: 144-401-1326/2019-03
Циљ Јавног огласа је смањење незапослености, субвенционисањем самозапошљавања незапоселних лица, односно субвенционисањем оснивања радње или другог облика предузетништва
од стране незапосленог или удруживањем више незапослених,
као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива
у њему радни однос.
ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
Секретаријат додељује средства у укупном износу од
30.000.000,00 динара.
Субвенција за самозапошљавање (даљем тексту: Субвенција)
додељује се незапосленом лицу пријављеном на евиденцију Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине
(у даљем тексту: Филијала НСЗ), у износу од 512.000,00 динара,
односно 325.000,00 динара, у складу са Правилником.
ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА
Право учешћа остварује незапослено лице под условом да се
на дан подношења захтева налази на евиденцију Филијале НСЗ
и да је завршило обуку из предузетништва по плану и програму
обука у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, Националне службе за запошљавање или друге
одговарајуће организације.
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на месечном нивоу; која се увећава за припадајући порез
и доприносе за обавезно социјално осигурање. Наведена
накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада.
2. накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спровођења, у висини:
• 1.000,00 динара по лицу, за јавне радове који трају
месец дана;
• 1.500,00 динара по лицу, за јавне радове који трају два
месеца;
• 2.000,00 динара по лицу, за јавне радове који трају три
и четири месеца.

Подносилац захтева са бизнис планом може да поднесе само
један захтев.
Уколико се више незапослених лица удружи у складу са законом, свако појединачно подноси захтев.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Услови и документација за подношење захтева, поступак доношења одлуке, као и сва друга питања од значаја за реализацију
Јавног огласа, прописани су Правилником, који је доступан на
сајту www.spriv.vojvodina.gov.rs
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Критеријуми за доделу средстава прописани су Правилником.
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА СА БИЗНИС ПЛАНОМ
Захтев са бизнис планом, у три примерка, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту
пребивалишта, односно боравишта, лично или путем поште,
на прописаном обрасцу, који се може добити у свакој организационој јединици Филијале НСЗ или преузети са сајта www.spriv.
vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs
Одлука о додели субвеницја објављује се на сајту Секретаријата и огласној табли надлежне Филијале НСЗ.
Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Филијале НСЗ и Секретријату на бројеве 021/4874145 и 487-4313, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.
Рок за подношење захтева је 03.05.2019. године.

531.

17. април 2019.

ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова, на којима се ангажују незапослена лица,
имају удружења која имају статус правног лица, односно уписана
су у Регистар који води Агенција за привредне регистре.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Услови и документација за подношење захтева, поступак доношења одлуке, као и сва друга питања од значаја за реализацију
Јавног конкурса, прописани су Уредбом и Правилником, који је
доступан на сајту www.spriv.vojvodina.gov.rs
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Критеријуми за доделу средстава прописани су Уредбом и
Правилником.
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА СА БИЗНИС ПЛАНОМ
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка,
непосредно или путем поште надлежној Филијали НСЗ, на прописаном обрасцу, који се може добити у свакој организационој
јединици Национaлне службе за запошљавање или преузети на
сајту www.spriv.vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs

На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености, члана 11. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (у даљем тексту: Уредба), Покрајинским акционим планом запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за
2019. годину и Правилником о додели средстава за финансирање
спровођења јавних радова на територији Аутономне покрајине
Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ“, број 15/19), Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту:
Секретаријат), дана 12.04.2019. године расписује

Одлука о додели средстава се објављује на интернет страници
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs, огласној табли надлежнe ФилијалЕ НСЗ и на порталу е-Управе.

ЈАВНИ KОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА ТЕРИТОРИЈИ
АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
БРОЈ: 144-401-1328/2019-03

На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености, члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у Аутономној покрајини
Војводини за 2019. годину и Правилником о додели субвенција
запошљавање незапослених лица у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину („Службени лист АПВ“, број 15/19), Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту:
Секретаријат), дана 12.04.2019. године расписује

Циљ Јавног конкурса је радно ангажовање незапосленог и незапосленог у стању социјалне потребе, очувања и унапређења
радних способности незапослених, као и остваривање одређеног
друштвеног интереса.
ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
Секретаријат додељује средства у укупном износу од
10.800.000,00 динара.
Средства намењена за спровођење јавног рада, који може трајати најдуже четири месеца, користе се за:
1. исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00
динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних
часова, односно сразмерно времену радног ангажовања

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Филијале НСЗ и Секретријату на бројеве 021/4874313, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.
Рок за подношење захтева је 27.04.2019. године.

532.

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ
БРОЈ:144-401-1327/2019-03
Циљ Јавног огласа је смањење незапослености, субвенционисањем запошљавања незапоселних лица, пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање.
ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
Секретаријат додељује средства у укупном износу од
48.000.000,00 динара.

17. април 2019.
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Субвенција за запошљавање незапослених лица(даљем тексту:
Субвенција) додељује се послодавцу за субвенционисање износа
пореза и доприноса за 12 месеци уговорне обавезе, односно у износу од 187.500,00 динара по лицу.
Послодавац може максимално остварити субвенцију за запошљавање до 10 лица.
ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа има послодавац који има регистровано седиште
или пословну јединицу на територији АП Војводине и припада
приватном сектору (предузетници и правна лица код којих је удео
приватног капитала у власничкој структури 100%).
Подносилац захтева са бизнис планом може да поднесе највише
један захтев у току трајања јавног огласа.
УСЛОВИ УЧЕШЋА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Услови и документација за подношење захтева, поступак доношења одлуке, као и сва друга питања од значаја за реализацију
Јавног огласа, прописани су Правилником, који је доступан на
сајту www.spriv.vojvodina.gov.rs

Број 19 - Страна 1571
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Критеријуми за доделу средстава прописани су Правилником.
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА СА БИЗНИС ПЛАНОМ
Захтев са бизнис планом подноси се у три примерка, надлежној
Филијали НСЗ, према седишту послодавца или организационе јединице у којој се реализује програм, лично или путем поште, на
типском обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Филијале НСЗ или преузети са сајта www.spriv.vojvodina.
gov.rs или www.nsz.gov.rs
Одлука о додели субвеницја објављује се на сајту Секретаријата и огласној табли надлежне Филијале НСЗ.
Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Филијале НСЗ и Секретријату на бројеве 021/4874145 и 487-4313, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.
Рок за подношење захтева је 03.05.2019. године.
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САДРЖАЈ
Редни број

505.

506.

Предмет

Страна

ОПШТИ ДЕО

518.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

519.

Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о
максималном броју запослених на неодређено време
у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017.
годину;
Одлука о покретању поступка јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Војводинашуме“,
Петроварадин.

520.
1553
1555

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
507.

Правилник за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2019. години на територији АП Војводине;

509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.

522.
523.

525.

1555

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности директора Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине;
Решење о постављењу вршиоца дужности директора
Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине;
Решење о давању сагласности на Завршни рачун
Установе-Центра за привредно-технолошки развој
Војводине за период јануар-децембар 2018. године;
Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Русина-Завод за културу войводянских Руснацох за 2018. годину;
Решење о давању сагласности на Завршни рачун
Канцеларије за инклузију Рома за 2018. годину;
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Дома
за децу и омладину „Мирослав Антић-Мика“ у Сомбору;
Решење о именовању чланице Надзорног одбора
Дома за децу и омладину „Мирослав Антић-Мика“
у Сомбору;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-19;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-20;

521.

524.

ПОСЕБНИ ДЕО

508.

Редни број

527.

528.

1561

529.

1562
530.

517.

532.

531.
1562

преводиоца
преводиоца
преводиоца
преводиоца
преводиоца

1563
1563
1563
1564
1564
1564
1564

Измене и допуне Јавног конкурса за суфинансирање набавке машина и опреме у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2019. годину:

1565

Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског
секретаријата за здравство удружењима за област
здравствене заштите у 2019. години;

1565

Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2019. години на територији АП Војводине;

1566

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Решење о постављењу сталног судског преводиоца
за русински језик;

преводиоца

1562

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО

1560

1561

преводиоца

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

1560

1561

преводиоца

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ

1560

1561

Решење о постављењу сталног судског
за турски језик;
Решење о постављењу сталних судских
за словачки језик;
Решење о постављењу сталног судског
за руски језик;
Решење о постављењу сталних судских
за румунски језик;
Решење о постављењу сталног судског
за немачки језик;
Решење о постављењу сталних судских
за мађарски језик;
Решење о постављењу сталних судских
за француски језик;
Решење о постављењу сталних судских
за арапски језик.

Страна

ОГЛАСНИ ДЕО

526.

1560

Предмет

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за
финансирање или суфинансирање програма развоја и
деловања локалних социјално-економских савета;
Јавни оглас за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2019. години;
Јавни конкурс за финансирање спровођења јавних
радова на територији АП Војводине у 2019. години;
Јавни оглас за доделу субвенција за запошљавање
незапослених лица у АП Војводини у 2019. години.

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,
Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад
Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021- 487 44 27
Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.rs
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