28. октобар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

798.
На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Мађара („Службени лист АПВ”, број 7/08), члана 32.
тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска
влада, на седници одржаној 28. октобра 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

Број 45 - Страна 1951

6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. октобра 2015. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Весна Пајић, дипломирана географкиња из Суботице, именује
се за члана Надзорног одбора Геронтолошког центра у Суботици.

I

II

Именује се члан Управног одбора Завода за културу војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, до истека мандата у Управном одбору:
Ђула Јухас (Juhász Gyula), информатичар, етно–архивиста.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-603/2015
Нови Сад, 28. октобар 2015. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-621/2015
Нови Сад, 28. октобар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки,с.р.

801.
Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки,с.р.

799.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови
Сад („Службени лист АПВ”, бр. 1/2010 и 5/2011) и чл. 35. и 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. октобра 2015. године,
донела је

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС”, бр. 42/91, 71/94 и 79/2005), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за
смештај корисника Геронтолошки центар у Суботици („Службени
лист АПВ”, број 7/02) и чл. 32. тачка 9. и 12. и 36. став. 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/14) а у вези с чланом 132. став 3. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник РС”, број 24/2011), Покрајинска влада,
на седници одржаној 28. октобра 2015. године,
донела је

Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Измене и допуне Финансијског
плана Едукативног центра за обуке у професионалним и радним
вештинама, Нови Сад, за 2015. годину, којe је донео Управни одбор Едукативног центра за обуке у професионалним и радним
вештинама, Нови Сад, на седници одржаној 19.10.2015. године.

РЕШЕЊЕ

II

I

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

Златинка Раце Јеремић, организаторка културно-забавних и
рекреативних активности из Суботице, разрешава се дужности
члана Надзорног одбора Геронтолошког центра у Суботици, на
коју је именована Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-62/2014 од 29. јануара 2014. године.

РЕШЕЊЕ
I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-89/2015
Нови Сад, 28. октобар 2015. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-602/2015
Нови Сад, 28. октобар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки,с.р.

800.
На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број 24/2011), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за
смештај корисника Геронтолошки центар у Суботици („Службени
лист АПВ”, број 7/02), члана 32. став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став

Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки,с.р.

802.
На основу чл. 35. и 36. став 7. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине”, бр. 37/2014) и
члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2015. године („Сл. лист АП Војводине”,
бр. 53/2014, 54/2014-испр., 29/2015 и 42/2015), Покрајинска влада,
на седници одржаној 28. октобра 2015. године, донела је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИKА
О НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
И ПРОЈЕKАТА У 2015. ГОДИНИ,
ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАПОЧЕТА
ИЗ СРЕДСТАВА ФОНДА
ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Страна 1952 - Броj 45

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

28. октобар 2015.

Члан 1.

Члан 2.

У Правилнику о начину реализације програма и пројеката у 2015.
години, чија је реализација започета из средстава Фонда за капитална
улагања Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине“,
бр. 5/2015, 15/2015, 18/2015, 33/15 и 36/15, у даљем тексту: Правилник), у називу Правилника иза речи „У 2015.“ додају се речи „И 2016.“.

У члану 1. у ставу 1. и 3. иза речи „у 2015.“ додају се речи „и
2016.“.
Члан 3.
Члан 2. мења се и гласи:
„Члан 2.

Започети програми и пројекти који ће се финансирати у 2015. години су:
Програмска
активност

Општина

Економска класификација

Назив пројекта

Износ

1004 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Бач
4632
Наставак изградње фекалне канализације у Бачу за део насеља “Гувна”
Општина Бач

1,766,586.55

Инђија
4632
Постројење за прераду воде Инђија - ванредни сервис, реконструкција и пуштање у рад

27,597,331.26

Нови Сад
4632
Изградња канализационе мреже отпадних вода и ППОВ у насељу Ковиљ, 1. Фаза

4,368,480.00

Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменци

9,678,587.99

Панчево
4632
Изградња канализације санитарних отпадних вода у Старчеву

1,800,000.00

Постројење за пречишћавање отпадних вода у Старчеву, прва фаза

12,454,993.62

Сента
4632
Комунално опремање Спортског центра у Сенти

1,847,667.56

1006 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Ада
4632
Заобилазница, приступна саобраћајница у индустријској зони

10,763,656.82

Апатин
4632
Паркинг у улици Милоша Обилића и раскрсница улица Милоша Обилића и Српских владара - Трг Николе Тесле

12,009,532.08

Ириг
4632
Изградња улице у зони становања код бање “Термал” у Врднику

4,860,797.38

Оџаци
4632
Ревитализација и изградња коловоза у општини Оџаци

5,498,707.13

Србобран
4632
Санација коловозних површина у Србобрану

6,687,183.29

Чока
4632
Санација и реконструкција путне инфраструктуре на територији општине Чока
Нови Сад

16,979,214.43

28. октобар 2015.
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Број 45 - Страна 1953

4632
Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду

340,000,000.00

1008 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Зрењанин
4642
Набавка опреме за потребе рада Опште болнице “Ђорђе Јоановић”
Зрењанин

7,287,300.00

Кикинда
4642
Набавка медицинске опреме, Општа болница Кикинда

24,372,000.00

Нова Црња
4632
Реконструкција поткровља Дома здравља у Српској Црњи, прва фаза

5,201,335.91

Нови Сад
4642
Каменица 2 - Изградња нових и надоградња већ постојећих објеката

164,076,916.06

Набавка болесничких кревета за интензивну негу са температурним листама – 12 комада за Клинику за
неурологију у Клиничком центру Војводине

3,022,800.00

Панчево
4642
Израда пројекта за реконструкцију интернистичког блока Опште болнице Панчево

1,149,120.00

Сомбор
4642
Набавка медицинске опреме за Општу болницу у Сомбору

16,884,000.00

Сремска Митровица
4642
Набавка медицинске опреме и апарата за интерно одељење и друга одељења
Опште болнице у Сремској Митровици

8,285,000.00

Суботица
4632
Постављање термоизолационог материјала у објекту Геронтолошког центра из Суботице, радна јединица “Дом
Дудова шума”

2,553,769.09

1009 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ, ВЕРСКОГ И НАЦИОНАЛНОГ
НАСЛЕЂА
Суботица
4632
Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде “Народно позориште – Народно казалиште”

75,974,321.57

Врбас
4632
Завршетак радова и опремање Кутурног центра – позориште у изградњи

10,857,181.36

1010 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА
Бечеј
4632
Реновирање старе школске зграде у Drei Kezenfog lak (Бечеј)

3,456,729.91

Нови Сад
4819
Фондација Европа изградња објекта за студентски смештај хришћанског колегијума Европа у Новом Саду
1011 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА
Мали Иђош

131,525,181.02

Страна 1954 - Броj 45
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4632
Санирање куглане у Фекетићу, завршетак финансирања

578,729.12

Нова Црња
4632
Изградња спортске хале у Српској Црњи

4,442,500.42

Нови Сад
4819
Пројектовање и реконструкција Веслачког клуба Данубиус 1885 у Новом Саду

2,000,000.00

Сента
4632
Изградња Спортског центра у Сенти - партерно уређење

4,721,951.47

Пројектовање и изградња спортске хале у Сенти

12,081,594.86

УКУПНО

934,783,168.90
Члан 4.

После члана 2. додаје се члан 2а., који гласи:
„Члан 2а.
Започети програми и пројекти који ће се финансирати у 2015. и 2016. години су:
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА /КОРИСНИК /НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ВРЕДНОСТ ЗА 2015.

ВРЕДНОСТ ЗА 2016

УКУПНО ЗА 2015. И
2016.

5,000,000.00

6,628,897.80

11,628,897.80

63,875,838.16

30,849,469.01

94,725,307.17

183,043,621.38

117,956,378.62

301,000,000.00

0.00

76,800,000.00

76,800,000.00

14,278,303.26

3,868,638.80

18,146,942.06

Изградња објекта спортске хале у Инђији

50,826,013.46

123,019,127.20

173,845,140.66

УКУПНО:

317,023,776.26

359,122,511.43

676,146,287.69

1005 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ
И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
4632
ОПШТИНА СЕНТА
Реновирање и адаптација хале 1 и 2 пословног инкубатора
1006 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ
САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4632
ЈП РАЗВОЈ ЖИТИШТЕ
Санација и рекоконструкција саобраћајница у свим
насељеним местима општине Житиште
ОПШТИНА КИКИНДА
Изградња коридора од моста на реци Тиси код Аде до
Новог Бечеја, до Чоке преко Падеја и Кикинде преко Иђоша
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Брза саобраћајница Iб реда број 13 Нови Сад-Рума
1008 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
4642
ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ
Каменица 2 - Изградња нових и надоградња већ постојећих
објеката - Адаптација и преобликовање постојећег објекта
Института на месту везе са новим објектом
1011 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА
СПОРТА
4632
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

28. октобар 2015.
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Члан 5.

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине.“
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 031-14/2015
Нови Сад, 28. октобар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки,с.р.

803.
На основу Покрајинске скупштинскe одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ”, број
53/14, 54/14 – испр. 29/15 – ребаланс и 42/15 –ребаланс) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој
села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2015. години
(„Службени лист АПВ”, бр. 54/14 и 42/15), Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ТРОШКОВА УВОЂЕЊА И СЕРТИФИКАЦИЈЕ
СИСТЕМА КВАЛИТЕТА И
БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ У 2015. ГОДИНИ
Предмет конкурса
Предмет конкурса јесте додела средстава за суфинансирање
трошкова увођења и сертификације система квалитета и безбедности хране у 2015. години.
Намена средстава
Средстава по овом конкурсом додељују се за активности којим
ће се суфинансирати:
1. трошкови израде елабората за добијање ознаке географског порекла и лабораторијских анализа које представљају део елабората за добијање ознаке географског порекла у 2015. години;
2. трошкови контроле и сертификације пољопривредних и
прехрамбених производа, с географским пореклом чијa
je контролa и сертификацијa производње завршена у
2015. години од стране овлашћених организација;
3. трошкови контроле и сертификације производа добијених по
методама органске производње од овлашћених организација
које издају сертификат, за органске производе у 2015. години;
4. трошкови за увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране: ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS,
FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER у 2015. години;
5. трошкови контроле и сертификације производа без глутена у 2015. години.
Право и услови за учешће на конкурсу
Право да конкуришу имају:
· правна лица – регистрована у Агенцији за привредне регистре;
· физичко лице – носилац и чланови регистрованог
пољопривредног газдинства;
· земљорадничка задруга.
Овим конкурсом суфинансираће се активности из тачака 1–5.
за производњу која се реализује на територији АП Војводине.
Документација која се подноси на конкурс
Документација која се подноси, без обзира на намену средстава:
1) кратак опис (делатност, производи, пласман, кретање извоза, едукација и сл.) подносиоца пријаве;
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2) читко попуњена пријава са обавезним потписом подносиоца пријаве и печатом предузетника односно правног лица;
3) решење о упису у регистар привредних субјеката, са
свим прилозима (фотокопија), фотокопију потврде о пореском идентификационом броју или Извод из регистра
пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор, за 2015. годину (прва страна извода РПГ са основним подацима и друга страна извода c подацима о површинама и подацима о производњи);
4) Уверење надлежног пореског органа да је подносилац
пријаве измирио све доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине, односно уверење о мировању пореског
дуга и редовном измирењу обавеза.
Потребна документација по наменама:
- географско порекло (тачке 1. и 2.)
1. оверене фотокопије рачуна с доказима о извршеној уплати – фискални рачуни и изводи из банке (за извршену лабораторијску контролу сировина за производњу
пољопривредно-прехрамбених производа с географским
пореклом и самих производа; за трошкове израде елабората за добијање ознаке географског порекла и трошкове
контроле и сертификације пољопривредних и прехрамбених производа с географским пореклом);
2. фотокопија потврде о предатом елаборату за заштиту географских ознака Заводу за интелектуалну својину или фотокопија документа о извршеној контроли и сертификацији
пољопривредно-прехрамбеног производа за који се подноси
захтев, издатог на назив подносиоца захтева у току 2015. године, које је издало сертификационо тело овлашћено од Министарства за пољопривреду и заштиту животне средине у
складу са законом којим се уређују ознаке географског порекла за пољопривредне и прехрамбене производе.
- увођења и сертификације производа добијених по методама
органске производње (тачка 3.)
1. уговор између произвођача и овлашћене контролне организације о контроли производње у периоду конверзије
или о првој сертификацији органске производње, односно првој години по истеку периода конверзије;
2. копија Решења о испуњавању услова за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за
2015. годину које је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републике Србије, за контролну организацију која код произвођача спроводи сертификацију органске производње;
3. рачун за обављене услуге контроле или прве сертификације органске производње за 2015. годину, који је издала
контролна организација;
4. извод с рачуна пољопривредног газдинства или контролне организације којим се потврђује да је уплаћен износ
за контролу или прву сертификацију по издатом рачуну
за обављену услугу (или у банци оверен налог за уплату
произвођача којим се потврђује извршена финансијска
обавеза произвођача према контролној организацији);
5. Оверена фотокопија сертификата (уколико се ради о првој сертификацији) или документовани доказ, који је издала овлашћена контролна организација, о томе да је
произвођач у периоду конверзије производио у складу
са Законом о органској производњи, за 2015. годину.
- систем безбедности и квалитета хране (тачка 4.)
1. оверене фотокопије рачуна с доказима о извршеној уплати – фискални рачуни и изводи из банке за трошкове
увођења и сертификацију система безбедности и квалитета хране у 2015. години;
2. оверена фотокопија сертификата;
3. за KOSHER и HALAL сертификат записник инспектора надлежног за послове пољопривреде, односно ветеринарства којим се потврђује да се у процесу производње
спроводе мере самоконтроле према HACCP начелима.
- увођења и сертификације производа без глутена (тачка 5.)
1. оверене фотокопије рачуна с доказима о извршеној уплати – рачуни и изводи из банке за трошкове контроле одсуства унакрсне контаминације и анализе одсуства трагова глутена у производима;

