„Службени лист АПВ“ излази по
потреби, на шест језика: српском,
мађарском, словачком, румунском,
русинском и хрватском.
– Рукописи се не враћају: –
Огласи по тарифи

Нови Сад
23. април 2012.
Број 11

413.

Година LXVIII

Годишња претплата 6.300 динара
- Рок за рекламације 15 дана.
- Редакција и администрација:
Нови Сад, Војводе Мишића 1.
YU ISSN 0353-8427
COBISS.SR-ID 17426178
Email: sl.listapv@magyarszo.com

Број: 022-9/2012
Нови Сад, 18. април 2012. године

На основу члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 29. став 5.
и чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број: 72/09 и 52/11), Влада
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 18. априла
2012. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Одлуку о мрежи основних школа
на територији Општине Опово, коју је донела Скупштина општине Опово, на седници одржаној 10. новембра 2011. године.

415.
На основу члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 29. став 5.
и чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број: 72/09 и 52/11), Влада
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 18. априла
2012. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Владa Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-260/2012
Нови Сад, 18. април 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Одлуку о мрежи основних
школа на територији Града Сремска Митровица, коју је донела
Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 10.
фебруара 2012. године.
II

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

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

414.

Број: 022-201/2012
Нови Сад, 18. април 2012. године

На основу члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 29. став 5.
и чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број: 72/09 и 52/11), Влада
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 18. априла
2012. године, д о н е л а ј е

416.

РЕШЕЊЕ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Одлуку о мрежи основних школа са седиштем на територији Општине Пећинци, коју је донела
Скупштина општине Пећинци, на седници одржаној 27. децембра
2011. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Владa Аутономне Покрајине Војводине

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

На основу члана 30. став 1. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број: 4/10 и 4/11), а у вези са
чланом 36. став 1. тачка 12. Закона о утврђивању надлежности
Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени гласник РС’’, број
99/09), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 18. априла 2012. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У НОВОМ
САДУ
I
ЗДРАВКО ВУЛИН из Новог Сада, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Установе Студентски културни центар у Новом Саду.
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23. април 2012.
Владa Аутономне Покрајине Војводине

II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.

Број: 022-261/2012
Нови Сад, 18. априла 2012. године

Владa Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-263/2012
Нови Сад, 18. априла 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

417.
На основу члана 30. став 1. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број: 4/10 и 4/11), а у вези са
чланом 36. став 1. тачка 12. Закона о утврђивању надлежности
Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени гласник РС’’, број
99/09) и чланом 58. став 1. Закона о ученичком и студентском
стандарду (‘’Службени гласник РС“, број 18/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 18. априла 2012.
године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У
НОВОМ САДУ
I
ЗДРАВКО ВУЛИН из Новог Сада, именује се за вршиоца дужности директора Установе Студентски културни центар у Новом
Саду, до избора директора.

419.
На основу члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ”, број 4/10), а у вези са чланом 1. алинеја 5.
Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина
Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени
лист АПВ“ број 18/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 18. априла 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ
I
Др АГНЕШ ОЗЕР, музејски саветник и доктор наука из области историје, и м е н у ј е с е за директора Музеја Војводине, на
период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Владa Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-262/2012
Нови Сад, 18. априла 2012. године

II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Владa Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-264/2012
Нови Сад, 18. априла 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

418.
На основу члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ”, број 4/10), а у вези са чланом 1. алинеја 5.
Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина
Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени
лист АПВ“ број 18/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 18. априла 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ

II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

420.
На основу члана 18. тачка 15. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ” бр.3/2012-пречишћен текст),
Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 23.априла
2012. године донела је
О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
1. Утврђује се да је укупан број бирача у Аутономној Покрајини
Војводини 1.735.616.
2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине.”
Покрајинска изборна комисија
Број: 013-142/12
У Новом Саду, 23.април 2012. године

I
Mр УГЉЕША БЈЕЛИЋ, р а з р е ш а в а с е дужности вршиоца
дужности директора Музеја Војводине.

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

Председник комисије
Дарко Рудић,ср.

421.
На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/09), члана 22. и члана 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Сл. лист АПВ”, бр. 4/2010) и
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члана 8. раздео 07 и члана 22. став 1. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину
(„Службени лист АПВ”, број: 23/11) и члана 7. Правилника за суфинансирање пројеката за унапређење професионалних стандарда
јавног информисања, 132 Број: 642-2/2012 , Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање расписује:
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА
Износ средстава који се расподељује је 1.785.000,00 динара.
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансира наjвише до 80% вредности проjекта.
I ПРЕДМЕТ, ЦИЉ И КРИТЕРИЈУМИ
Предмет конкурса jе суфинансирање:
- стручних скупова који се баве едукацијом новинара и других
медијских стручњака;
- медијских фестивала.
Циљ конкурса је: едукација новинара и других медијских
стручњака, стално праћење законске регулативе, размена искустава у области јавног информисања, афирмација новинарства и
упознавање стручне јавности са медијским производима.
Критериjуми су: квалитет, актуелност професионалног и едукативног приступа, значаj проjекта за развоj професионалних
стандарда јавног информисања, финансиjска конструкциjа коjа
гарантуjе изводљивост и одрживост проjекта. Предност имају
пројекти који су доступни већем броjу корисника.
II УСЛОВИ, ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право подношења пријаве на конкурс имаjу оснивачи јавних
гласила, професионална новинарска удружења, катедре за медије
при факултетима који едукују медијске стручњаке, новинарске
школе, стручне агенције у области информисања које имају седиште у Аутономној Покрајини Војводини.
На конкурсу не могу учествовати подносиоци пријава који су у
тешкоћама у складу са чл. 81. ст. 1. Уредбе о правилима за доделу
државне помоћи („Службени гласник РС”, број: 13/10).
Оснивач јавног гласила, односно привредни субјекат у тешкоћама је онај привредни субјекат који није способан да властитим средствима или средствима која може добити од својих власника/деоничара или поверилаца или из других извора спречи
губитке, а који би, без интервенције државе, краткорочно или
средњерочно угрозили његов опстанак. За привредни субјекат се
сматра да је у тешкоћама уколико испуњава било који од наведених услова:
(1) у случају привредног субјекта са ограниченом одговорношћу, ако је у претходних 12 месеци износ уписаног капитала
смањен за више од 50% тог капитала, али не испод законом
прописаног минималног основног капитала,
(2) у случају привредног субјекта у којем најмање једно лице
има неограничену одговорност за дугове привредног субјекта, уколико је у претходних 12 месеци капитал приказан у
финансијским извештајима смањен за више од 50%,
(3) н
 езависно од облика привредног субјекта, уколико испуњава критеријуме за покретање стечајног поступка на основу
закона.
Уколико није испуњен ни један од услова због којих се сматра
да је привредни субјекат у тешкоћама, може се сматрати да је оснивач јавног гласила у тешкоћама уколико су очигледни показатељи који указују да се ради о привредном субјекту у тешкоћама,
као што су раст губитака, смањење укупног прихода, раст залиха,
вишак капацитета, смањење новчаних токова, раст дуга, пораст
трошкова камата и пад или нулта нето вредност имовине.
Новоосновани привредни субјекат чији је период пословања
краћи од три године неће се сматрати да је у тешкоћама у том периоду, осим ако је у питању мали или средњи привредни субјекат
који испуњава критеријуме за покретање стечајног поступка на
основу закона.
Подносиоци пријаве могу поднети само један предлог пројекта.
III ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА, ОДЛУЧИВАЊЕ И РОКОВИ
Поднете пријаве разматра комисија коју именује покрајински
секретар за културу и јавно информисање.
Конкурсна комисија неће размати:
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- пријаве подносилаца који не испуњавају услове по конкурсу,
односно немају право учешћа на конкурсу
- неблаговремено поднете приjаве
- пројекте који нису у складу са утврђеном наменом средстава из Правилника за суфинансирање пројеката за унапређење
професионалних стандарда јавног информисања
- непотпуне пријаве
- пријаве подносилаца којима су раније одобрена средства Секретаријата, а нису поднели извештај о наменском коришћењу
истих
- пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу Секретаријата уз пратећу документацију.
Коначно решење о расподели средстава доноси покрајински
секретар, на предлог конкурсне комисије и против тог решења не
може се употребити правно средство.
Решење о расподели средстава је акт располагања против којег
се не може водити управни спор.
Резултати конкурса биће обjављени на интернет страници
Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање
www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Носиоци пријава ће писменим путем бити обавештени о резултатима конкурса, при чему Покрајински секретаријат за културу
и јавно информисање није обавезан да образложи своје одлуке.
Суфинансирање ће бити одобрено у складу са могућностима
Буџета Владе Аутономне Покрајине Војводине.
Конкурс jе отворен 8 дана од дана објављивања.
IV ПРИЈАВЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА КОНКУРСОМ
Приjаве на конкурс, уз пратећу документациjу, подносе се на
формуларима коjи се могу наћи на саjту:
www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Пратећа документација:
- фотокопија решења о упису у Регистар привредних субјеката
- фотокопија потврде о пореском идентификационом броју
- изјава одговорног лица да подносилац пријаве није у тешкоћама у смислу чл. 2. тач. 5. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, број: 13/10), која се налази у саставу обрасца за пријаву.
Приjаве се обавезно подносе на следећи начин:
1. Два примерка путем поште на адресу:
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање,
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
са назнаком за Конкурс за професионалне стандарде.
2. Један примерак путем електронске поште на: mediji.psinf@
gmail.com са назнаком за Конкурс за професионалне стандарде.
Корисник средстава је дужан да пројекат реализује до 31. децембра 2012. године.
Средства се користе искључиво за намене за која су додељена,
а корисник средстава је дужан да Покрајинском секретаријату за
културу и јавно информисање достави извештај о реализацији
пројекта и доказ о наменском коришћењу додељених средстава.
Додатне информациjе се могу добити на телефон: 021/487-4274.
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
Број: 642-2/2012-23
Дана: 23. април 2012.

422.
На основу члана 8. раздео 10, чл. 19, 20, 23. и 24. ст. 2. и 3.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ“, бр. 23/11и
3/12), члана 36. став 2. и члана 53. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 4/10 и 4/11),
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне
заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) расписује
КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
(ПРОЈЕКАТА) У ОБЛАСТИ УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА
– УВОЂЕЊЕ, НАДОГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ HACCP И ISO
СИСТЕМА У ДОМОВИМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
И ШКОЛАМА СА ДОМОМ УЧЕНИКА У АП ВОЈВОДИНИ
ЗА 2012. ГОДИНУ
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Секретаријат ће, у складу са Финансијским планом и финансијским могућностима у буџетској 2012. години, финансирати/суфинансирати програме (пројекте) у области ученичког стандарда
– увођење, надоградњу и одржавање HACCP и ISO система у домовима ученика средњих школа и школама са домом ученика у
АП Војводини (у даљем тексту: домови ученика). За ове намене
планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара.
Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета АП Војводине за 2012. годину.
Право учествовања на Конкурсу имају установе ученичког
стандарда – домови ученика у АП Војводини .
Наведена средства намењена су за:
· увођење система HACCP и ISO у домовима ученика,
· надоградња система HACCP и ISO у домовима ученика и
· одржавање система HACCP и ISO у домовима ученика.
УСЛОВИ КОНКУРСА:
I Расподела средстава врши се на основу следећих критеријума:
1. укупни трошкови потребни за реализацију програма
(пројеката),
2. постојање других извора за финансирање програма
(пројеката),
II Подносилац пријаве, уз Упитник, треба да приложи:
1. кратак опис програма (пројекта) са основним подацима
(циљ и значај програма/пројекта, опис, место примене,
време реализције и сл.);
2. детаљан финансијски план програма (пројекта) са спецификацијом трошкова (предрачуном трошкова);
3. фотокопију регистрације установе код надлежног органа
са описом делатности за коју је установа регистрована;
4. фотокопија потврде о пореском идентификационом
броју.
ОДЛУЧИВАЊЕ О ЗАХТЕВИМА И НАЧИН АПЛИЦИРАЊА
О додели средстава корисницима одлучује покрајински секретар надлежан за образовање на предлог Комисије за спровођење
конкурса, која разматра пристигле захтеве. Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по потреби, затражи додатну
документацију или информације, односно за доделу средстава
одреди испуњење потребних услова.
Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити
подносиоце захтева.
Конкурс је отворен до 18. маја 2012. године.
Конкурс се објављује у „Службеном листу АПВ”, у дневном
листу „Дневник” и на званичној Web презентацији Секретаријата.
Пријаве се подносе на приложеном Упитнику.
Пријаве са потребном документацијом се подносе на адресу:
Покрајински секретаријат за образовање,
управу и националне заједнице
Сектор за материјално-финансијске послове
За конкурс – програми (пројекти) у ученичком стандарду
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
Неће се узимати у разматрање неблаговремене пријаве, пријаве
које нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које
нису предмет Конкурса.
Образац упитника се може преузети на званичној Web презентацији Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице: www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs
Покрајински секретаријат за oбразовање, управу и
националне заједнице
Број: 128-451-2585/2012-01/1
Дана: 17.априла 2012. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor с.р.
(мр Андор Дели)

23. април 2012.

423.
На основу члана 8. раздео 10, чл. 19, 20, 23. и 24. ст. 2. и 3.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ“, бр. 23/11
и 3/12), члана 36. став 2. и члана 53. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 4/10 и
4/11), Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) расписује
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У
ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У АУТОНОМНОЈ
ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2012. ГОДИНУ
Секретаријат ће, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, суфинансирати програме и пројекте у области високог образовања на територији АП Војводине. За ове намене одобрена су
средства у укупном износу од 14.898.861,00 динара.
Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета АП Војводине за 2012. годину.
РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА
А) Установе високог образовања
1. За програме и пројекте установа високог образовања –
12.137.500,00 динара, који износ је намењен за унапређење високог образовања кроз појединачне програме и пројекте установа,
услуге образовања и усавршавања запослених и услуге информисања.
2. За програме и пројекте установа високог образовања –
1.231.361,00 динара, који износ је намењен за обезбеђивање материјала за образовање.
Право учествовања на Конкурсу имају установе високог образовања у АП Војводини.
Б) Невладине организације и удружења студената
1. За програме и пројекте невладиних организација и удружења студената на нивоу високог образовања – 1.530.000,00 динара, који износ је намењен за:
· унапређивање високог образовања;
· обезбеђивање услова за подизање квалитета високог образовања;
· побољшање услова рада невладиних организација и удружења студената у циљу реализације пројеката у области високог образовања;
· остваривање и успостављање међурегионалне и међународне
сарадње у области високог образовања, и
· обезбеђивање услова талентованим студентима, студентима
са посебним потребама и студентима припадницима националних мањина.
Право учествовања на Конкурсу имају невладине организације
и удружења студената у АП Војводини.
ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
I Расподела средстава врши се на основу следећих критеријума:
1. значај програма (пројекта) за унапређење високог образовања;
2. укупни трошкови потребни за реализацију програма (пројекта),
3. постојање других извора за финансирање програма (пројекта),
4. континуитет у финансирању програма (пројекта), односно да
се средства први пут траже за реализацију програма (пројекта)
II Подносилац пријаве, уз Упитник, треба да приложи:
1. кратак опис програма (пројекта) са основним подацима (циљ,
место и време одржавања скупа, организатор, тема/област/активности, исходи, одрживост, циљна група/учесници, позивно писмо и сл.);
2. детаљан финансијски план програма (пројекта);
3. фотокопију регистрације установе код надлежног органа са
описом делатности за коју је установа регистрована;
4. фотокопија потврде о пореском идентификационом броју.

23. април 2012.
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ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА И НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

КРИТЕРИЈУМИ И УСЛОВИ КОНКУРСА:

О додели средстава корисницима одлучује покрајински секретар надлежан за образовање на предлог Комисије за спровођење
конкурса, која разматра пристигле захтеве. Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по потреби, затражи додатну
документацију или информације.
Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити
подносиоце захтева.
Конкурс је отворен током током целе године, односно до утрошка средстава за наведене намене обезбеђених у буџету АП
Војводине за 2012. годину. Пријаве се подносе најкасније 30 дана
пре планираног рока за почетак реализације програма (пројекта). Изузетно рок за подношење пријава може бити и краћи ако
постоје оправдани разлози који се односе на карактер, време и
начин реализације програма (пројекта).
Конкурс се објављује у „Службеном листу АПВ”, у дневном
листу „Дневник” и на званичној Web презентацији Секретаријата.
Пријаве се подносе на приложеном Упитнику.
Пријаве са потребном документацијом се подносе на адресу:
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне
заједнице
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне
или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од
стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Конкурса.
Образац упитника се може преузети на званичној Web презентацији Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице.

I Расподела средстава врши се на основу следећих критеријума:
1. врста, значај и разлог планираних радова по основу текућих поправки и одржавања зграда и опреме или набавке
машина и опреме, као и њихов значај за наставно-научни
процес,
2. укупни трошкови потребни за реализацију,
3. постојање других извора за финансирање,
4. континуитет у финансирању програма (пројекта), односно
да се средства први пут траже за реализацију програма
(пројекта)
II Посебни услови и критеријуми за разматрање пријава установа:
1. хаварије на објектима настале под утицајем елементарних
непогода или старости,
2. хаварије на грејним, водоводним, канализационим, струјним и другим инсталацијама и постројењима у згради установе,
3. хитност текућих поправки и одржавања зграда и опреме и
хитност у набавци машина и опреме,
4. спремност установе да суфинансира текуће поправке и
одржавање зграде и опреме, односно набавку машина и
опреме.
III Подносилац пријаве, уз Упитник, треба да приложи:
1. кратак опис текућих поправки и одржавања зграда и опреме или набавке машина и опреме;
2. детаљан финансијски план, са прецизном спецификацијом
радова, односно опреме и предрачуном трошкова;
3. фотокопију регистрације установе код надлежног органа
са описом делатности за коју је установа регистрована;
4. фотокопија потврде о пореском идентификационом броју.

Покрајински секретаријат за образовање,
управу и националне заједнице
Број: 128-451-2650/2012-01
Дана: 17. априла 2012. године

ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА И НАЧИН АПЛИЦИРАЊА
Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели)

424.
На основу члана 8. раздео 10, чл. 19, 20, 23. и 24. ст. 2. и 3.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ“, бр. 23/11и
3/12), члана 36. став 2. и члана 53. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 4/10 и 4/11),
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне
заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) расписује
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ И
ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА И ОПРЕМЕ И НАБАВКУ МАШИНА
И ОПРЕМЕ У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У АП
ВОЈВОДИНИ ЗА 2012. ГОДИНУ
Секретаријат ће, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину,
суфинансирати текуће поправке и одржавање зграда и опреме и
набавку машина и опреме у области високог образовања у АП
Војводини. За ове намене одобрена су средства у укупном износу
од 23.517.723,00 динара.
Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета АП Војводине за 2012. годину.
РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА
Средства се расподељују:
1. За суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда и
опреме установа високог образовања – 13.197.723,00 динара;
2. За набавку машина и опреме за установе високог образовања
– 10.320.000,00 динара.
Право учествовања на Конкурсу имају установе високог образовања у АП Војводини.

О додели средстава одлучује покрајински секретар надлежан
за образовање на предлог Комисије за спровођење конкурса, која
разматра пристигле захтеве. Секретаријат задржава право да од
подносиоца захтева, по потреби, затражи додатну документацију
или информације.
Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити
подносиоце захтева.
За текуће поправке и одржавање зграда и опреме, као и набавку
машина и опреме чија је вредност изнад износа који је Законом о
буџету Републике Србије за 2012. годину ослобођен јавних набавки, примењује се поступак јавних набавки, односно додела средстава у складу са прописима којима се регулишу јавне набавке.
Конкурс је отворен до 18. маја 2012. године.
Конкурс се објављује у „Службеном листу АПВ”, у дневном
листу „Дневник” и на званичној Web презентацији Секретаријата.
Пријаве се подносе на приложеном Упитнику.
Пријаве са потребном документацијом се подносе на адресу:
Покрајински секретаријат за образовање,
управу и националне заједнице
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне
или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од
стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Конкурса.
Образац упитника се може преузети на званичној Web презентацији Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице.
Покрајински секретаријат за образовање,
управу и националне заједнице
Број: 128-454-288/2012-05
Дана: 17. април 2012. године

Покрајински секретар
Мgr. Deli Andor с.р.
(мр Андор Дели)

Страна 750 - Број 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

23. април 2012.

23. април 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 11 - Страна 751

Страна 752 - Број 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

23. април 2012.

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
413. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа на територији Општине Опово;
414. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа са седиштем на територији Општине
Пећинци;
415. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа на територији Града Сремска Митровица;
416. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности
директора Установе Студентски културни центар у Новом Саду;
417. Решење о именовању за вршиоца дужности директора
Установе Студентски културни центар у Новом Саду;
418. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности
директора Музеја Војводине;
419. Решење о именовању директора Музеја Војводине.

745
745
745
745
746
746
746

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
420. Одлука о утврђивању укупног броја бирача у Аутономној Покрајини Војводини.

746

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ
И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
421. Конкурс за суфинансирање пројеката за унапређење
професионалних стандарда јавног информисања.

746

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
422. Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области високог образовања у Аутономној Покрајини
Војводини за 2012. годину;
423. Конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда и опреме и набавку машина и опреме у
области високог образовања у АП Војводини за 2012.
годину;
424. Конкурс за финансирање/суфинансирање програма
(пројеката) у области ученичког стандарда – увођење,
надоградња и одржавање HACCP и ISO система у домовима ученика средњих школа и школама са домом
ученика у АП Војводини за 2012. годину.

747

748

749

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 прописе,управу и националне мањине.Одговорни уредник: Ксенија Јовановић. Тел.021 487 40 00.
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.com

