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590.

На основу члана 25. став 2. и 3 и чл 33. и 35. став 1. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(‘’Службени лист АПВ’’, број: 4/2010), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 11. јула 2013. године,
д о н е л а  је

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРA

 ЗА ПРИПРЕМУ ОБЕЛЕЖАВАЊА
 1.700 ГОДИНА ОД ДОНОШЕЊА МИЛАНСКОГ ЕДИКТА

У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

Члан 1.

Образује се Oрганизациони одбор за припрему обележавања 
1.700 година од доношења Миланског едикта у Аутономној 
Покрајини Војводини, као повремено радно тело Владе Аутоном-
не Покрајине Војводине (у даљем тексту: Одбор).

Члан 2.

Одбор има председника, потпредседника и седам чланова.

Члан 3.

У Одбор се именују:

За председника: др Бојан Пајтић, председник Владе АП Војво-
дине

За потпредседника: Господин Василије, епископ Сремски

За чланове:

- Бранислав Недимовић, градоначелник Сремске Митро-
вице

- Славиша Грујић, потпредседник Владе АП Војводине и 
покрајински секретар за културу и јавно информисање

- мр Андор Дели, потпредседник Владе АП Војводине и 
покрајински секретар за образовање, управу и национал-
не заједнице

- Горан Јешић, потпредседник Владе АП Војводине и 
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

- Миленко Филиповић, председник Општине Сремски 
Карловци

- Ђуро Гашпаровић, бискуп Сријемске бискупије
- Самуел Врбовски, бискуп Словачкe евангелистичкe а.в. 

црквe у Србији

Члан 4.

Задатак Одбора је да у сарадњи са локалним самоуправама, ин-
ституцијама, установама и организацијама, координира и прати 

планиранe програмe везанe за припрему и реализацију обеле-
жавања 1700 година од доношења Миланског едикта у Сремској 
Митровици, 21. и 22. септембра 2013. године.

Члан 5.

Одбор ради у седницама, на начин утврђен Пословником Владе 
АП Војводине, сходно одредбама о начину рада сталних радних 
тела.

Члан 6.

Председнику и члановима Одбора не припада накнада за рад, 
осим путних трошкова и трошкова превоза. Висина путних трош-
кова и трошкова превоза биће регулисана појединачним уговори-
ма, који ће бити закључени са сваким чланом Одбора.

Члан 7.

Стручне и административно-техничке послове за Одбор ће 
обављати покрајински секретаријат надлежан за област културе, 
односно запослени кога одреди руководилац тог органа.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у ‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 633-6/2013
Нови Сад, 11. јула 2013. године

Потпредседник 
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

591.

На основу члана 16. став 1. и 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Војводинашуме“ 
(„Службени лист АПВ“, број 4/13) и члана 35. став 1. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), на предлог Покрајинског се-
кретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 17. јула 
2013. године,  д о н е л а   је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О

ПРИСТУПАЊУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 „ВОЈВОДИНАШУМЕ“, ПЕТРОВАРАДИН

I

У Одлуци о приступању спровођења јавног конкурса за имено-
вање директора Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петровара-
дин („Службени лист АПВ“, број 23/13), тачка I мења се и гласи:
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„Приступа се спровођењу јавног конкурса за именовање дирек-
тора Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин и налаже 
се Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство да припреми оглас о јавном конкурсу и исти објави 
у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу 
Аутономне Покрајине Војводине“ и у најмање једним дневним 
новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике 
Србије.“

II

Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-44/2013
Нови Сад, 17. јул 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

592.

На основу члана 17. став 1. и 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ 
(„Службени лист АПВ“, број 4/13) и члана 35. став 1. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), на предлог Покрајинског се-
кретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
17. јула 2013. године,  д о н е л а  је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О

ПРИСТУПАЊУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА
 ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ

ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

I

У Одлуци о приступању спровођења јавног конкурса за имено-
вање директора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводи-
не“ („Службени лист АПВ“, број 23/13), тачка I мења се и гласи:

„Приступа се спровођењу јавног конкурса за именовање дирек-
тора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ и налаже 
се Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство да припреми оглас о јавном конкурсу и исти објави 
у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу 
Аутономне Покрајине Војводине“ и у најмање једним дневним 
новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике 
Србије.“

II

Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-43/2013
Нови Сад, 17. јул 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

593.

На основу члана 18. став 1. и 4. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање “Завод за урбанизам Војводине“ („Службени лист 

АПВ“, број: 4/13) и члана 35. став 1. Покрајинске скупштинске од-
луке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број 4/10), на предлог Покрајинског секретаријата за урба-
низам, градитељство и заштиту животне средине,

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
17. јула 2013. године,  д о н е л а  је 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ СПРОВОЂЕЊА

ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
 „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“

I

У Одлуци о приступању спровођења јавног конкурса за име-
новање директора Јавног предузећа за просторно и урбанистич-
ко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ 
(„Службени лист АПВ“, број 23/13), тачка I мења се и гласи:

„Приступа се спровођењу јавног конкурса за именовање ди-
ректора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко плани-
рање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ и налаже 
се Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине да припреми оглас о јавном конкурсу 
и исти објави у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Служ-
беном листу Аутономне Покрајине Војводине“ и у најмање јед-
ним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији 
Републике Србије.“

II

Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-49/2013
Нови Сад, 17. јул 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

594.

На основу члана 3. Одлуке о образовању Покрајинског савета 
националних заједница („Службени лист АПВ“, број: 27/13), и чл 
33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке  о Влади Ауто-
номне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 4/10), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 11. 
јула 2013. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Покрајински савет националних заједница  и м е н у ј у  се:

за ПРЕДСЕДНИКА:
 др Бојан Пајтић, председник Владе АП Војводине; 

за ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА:
 мр Андор Дели, потпредседник Владе Аутономне 

Покрајине Војводине и покрајински секретар за образо-
вање, управу и националне заједнице;

за ЧЛАНОВЕ:

- Представници Владе Аутономне Покрајине Војводине:

 проф. др Драгослав Петровић, потпредседник Вла-
де АП Војводине и покрајински секретар за науку и 
технолошки развој,



22. јул 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 28 - Страна 983

 Славиша Грујић, потпредседник Владе АП Војводи-
не и покрајински секретар за културу и јавно инфо-
рмисање,

 Зоран Радоман, покрајински секретар за финансије;

- Председници националних савета националних мањи-
на:

 др Тамаш Корхец, председник Националног савета 
мађарске националне мањине,

 Ана Томанова Маканова, председница Националног 
савета словачке националне мањине,

 Даниел Петровић, председник Националног савета 
румунске националне мањине,

 Славко Рац, председник Националног савета русин-
ске националне мањине,

 Славен Бачић, председник Националног савета хр-
ватске националне мањине, 

 Бранко Покорнић, председник Националног савета 
буњевачке националне мањине,

 Борче Величковски, председник Националног саве-
та македонске националне мањине,

 Јозо Сапун, председник Националног савета ук-
рајинске националне мањине,

 Штефан Клепачек, председник Националног савета 
чешке националне мањине,

 Миодраг де Део Михаиловић, председник Нацио-
налног савета немачке националне мањине,

 Христос Алексопулос, председник Националног са-
вета грчке националне мањине,

 Иљаз Рамадановић, председник Националног савета 
ашкалијске националне мањине,

 Агим Ајра, председник Националног савета египат-
ске националне мањине,

 Душко Јовановић , директор Канцеларије за инклу-
зију Рома.

II

Oво Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-126/2013
Нови Сад, 11. јула 2013. године

Потпредседник 
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

595.

На основу члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинскoj управи-пречишћен текст (“Службени лист АПВ”, 
број: 40/12) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, 
број 04/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 18. јула 2013. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ТИЈАНА ПАВЛОВ поставља се за помоћницу покрајинског се-
кретара за образовање, управу и националне заједнице, на период 
од четири године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-130/2013
Нови Сад, 18. јул 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

596.

На основу члана 11. став 4. Одлуке о оснивању Агенције за 
равномерни регионални развој Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 17/11) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не ( „Службени лист АПВ“, број: 4/10), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 17. јула 2013. године,
д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене Финансијског плана Агенције за 
равномерни регионални развој Аутономне Покрајине Војводине 
за 2013. годину, које је усвојио Управни одбор Агенције, на сед-
ници одржаној 05.07.2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-115/2013
Нови Сад, 17. јул 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

597.

На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 1. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-дру-
ги закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), тачке II Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над здравственим установама које 
на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку 
и високоспецијалистичку здравствену заштиту (“Службени лист 
АПВ”, број: 8/02 и 11/02) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени 
лист АПВ”, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 17. јула 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Проф. др ДУШАН ЈОВАНОВИЋ, доктор медицине, специја-
листа интерне медицине, разрешава се дужности директора Ин-
ститута за онкологију Војводине, на коју је именован Решењем 
Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-
00366/2009 од 2. јула 2009. године, због истека мандата.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-543/2013
Нови Сад, 17. јул 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

598.

На основу члана 130. став 3. и члана 134. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 
88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), тачке II Одлуке о преузимању права и 
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обавеза оснивача над здравственим установама које на подручју 
АП Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспе-
цијалистичку здравствену заштиту (“Службени лист АПВ”, број: 
8/02 и 11/02) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, 
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 17. јула 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Доц. др сци. мед ФЕРЕНЦ ВИЦКО, доктор медицине, специја-
листа опште хирургије, именује се за вршиоца дужности дирек-
тора Института за онкологију Војводине, на период од шест ме-
сеци.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-544/2013
Нови Сад, 17. јул 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

599.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине 
Војводине («Службени лист АПВ», број 18/10) и члана 30. тачка 
13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Вла-
ди Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 
4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржа-
ној 17. јула 2013. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности чланови Управног одбора Музеја са-
времене уметности Војводине у Новом Саду:

- др Славко Богдановић, председник, дипломирани пра-
вник, магистар привредно-правних наука и доктор пра-
ва;

- Олга Шрам, историчар уметности;
- Предраг Шиђанин, уметник;
- Радован Живанкић, академски сликар;
- Весна Латиновић, економиста;
- Лука Кулић, конзерватор – рестауратор;
- Мирјана Душић Лазић, дизајнер.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-554/2013
Нови Сад, 17. јул 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

600.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине 

Војводине («Службени лист АПВ», број 18/10) и члана 30. тачка 
13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Вла-
ди Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 
4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржа-
ној 17. јула 2013. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Именују се чланови Управног одбора Музеја савремене умет-
ности Војводине у Новом Саду, на период од четири године:

- Споменка Зеленовић, председник, проф. руског језика и 
књижевности; 

- Нела Тонковић, дипл. историчар уметности;
- Тибор Лазар, професор ликовне уметности;
- Радован Живанкић, академски сликар;
- Симона Радовић, дипломирани педагог;
- Лука Кулић, конзерватор – рестауратор;
- Мирјана Душић Лазић, дизајнер.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-555/2013
Нови Сад, 17. јул 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

601.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12), тачке II Одлуке о преузимању права и оба-
веза оснивача над здравственим установама које на подручју АП 
Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспеција-
листичку здравствену заштиту (“Службени лист АПВ”, број: 8/02 
и 11/02) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, 
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 15. јула 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др ЛИДИЈА ЛАКЕТИЋ, доктор медицине, специјалиста пне-
умофтизиологије, разрешава се дужности вршиоца дужности 
директора Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав 
Бабић“ Бела Црква у Белој Цркви.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-533/2013
Нови Сад, 15. јул 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

602.

На основу члана 130. став 3. и 132. став 6. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 
88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), тачке II Одлуке о преузимању права и 
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обавеза оснивача над здравственим установама које на подручју 
АП Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспе-
цијалистичку здравствену заштиту (“Службени лист АПВ”, број: 
8/02 и 11/02) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, 
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 15. јула 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др ЛИДИЈА ЛАКЕТИЋ, доктор медицине, специјалиста пнеу-
мофтизиологије, именује се за директора Специјалне болнице за 
плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква у Белој Цркви, 
на период од четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-534/2013
Нови Сад, 15. јул 2013. године

Потпредседник 
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

603.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о ос-
нивању Опште болнице Вршац, Вршац, услед поделе Здравстве-
ног центра „Вршац“, Вршац (“Службени лист АПВ“, број: 1/09 
и 21/10) и на основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број 4/10), Владa Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 10. јула 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Опште болнице 
Вршац, Вршац:

- председник:
 Јарослава Дега, дипл. правник из Вршца,  представ-

ник оснивача:

- чланови: 
1. Златко Радосављевић, инг. организације рада, из Вр-

шца, представник оснивача;
2. Горица Максимовић, дипл. андрагог, из Беле Цркве, 

представник оснивача;
3. Бранислав Дангубић, дипл. правник, из Вршца, 

представник оснивача;
4. Др Јон Сфера, доктор медицине, из Војводинаца, из 

реда запослених;
5. Др Вида Павловић-Токин, доктор медицине, спе-

цијалиста педијатар, из Вршца, из реда запослених;
6. Др Силвија Мартон, доктор медицине, специјалиста 

радиологије, из Вршца, из реда запослених.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-528/2013
Нови Сад, 10. јул 2013. године

Потпредседник 
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

604.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о ос-
нивању Опште болнице Вршац, Вршац, услед поделе Здравстве-
ног центра „Вршац“, Вршац (“Службени лист АПВ“, број: 1/09 
и 21/10) и на основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број 4/10), Владa Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 10. јула 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

У Управни одбор Опште болнице Вршац, Вршац, именују се:

- за председника:
 Миодраг Талпеш, дипл. социјални радник, специја-

листа социјалне рехабилитације, Центар за социјал-
ни рад Вршац, представник  оснивача;

- за чланове: 
1. Александар Ћирин, дипл. агроном, СО Вршац, 

Општинска управа, из Вршца,  представник оснива-
ча;

2. Нермина Пећеновић, економиста, Вршачки виногра-
ди, из Вршца, представник оснивача;

3. Александар Јевремовић, грађевински инжењер, ДП 
„2. октобар“ Вршац, из  Вршца, представник оснива-
ча;

4. Јон Сфера, доктор медицине, из Војводинаца, из 
реда запослених;

5. Др Оливера Василић-Кокотовић, доктор медицине, 
специјачиста интерне медицине-ендокринолог, из 
Вршца, из реда запослених;

6. Др Никола Доловац, доктор медицине, специјалиста 
опште хирургије, из Вршца, из реда запослених. 

Председник и чланови Управног одбора, именују се на период 
од четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-529/2013
Нови Сад, 10. јул 2013. године

Потпредседник 
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

605.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12) а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о осни-
вању Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор 
услед поделе Здравственог центра „Др Радивој Симоновић“ Сом-
бор (“Службени лист АПВ“, број: 1/09 и 21/10) и на основу члана 
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35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Владa 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 17. јула 
2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Опште болнице 
„Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор:

- председник:
 Јожеф Шварц, дипл. економиста, из Сомбора,  пред-

ставник оснивача;

- чланови: 
1. Сања Стојачић, професор немачког језика, из Сом-

бора, представник оснивача;
2. Бранимир Машуловић, дипл. археолог, из Сомбора,  

представник оснивача;
3. Др Драган Налчић, доктор медицине, специјалиста 

пнеумофтизиологије, из Оџака,  представник осни-
вача;

4. Мр сци. мед. др Невенка Борковић-Радуновић, док-
тор медицине, специјалиста интерне медицине-кар-
диолог, из Сомбора,  из реда запослених;

5. Др Стеван Цветичанин, доктор медицине, специја-
листа опште хирургије, из Сомбора, из реда запосле-
них;

6. Др Драгослав Видовић, доктор медицине, специја-
листа гинекологије и акушерства, из Сомбора, из 
реда запослених.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-546/2013
Нови Сад, 17. јул 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

606.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12) а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о осни-
вању Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор 
услед поделе Здравственог центра „Др Радивој Симоновић“ Сом-
бор (“Службени лист АПВ“, број: 1/09 и 21/10) и на основу члана 
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Владa 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 17. јула 
2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

У Управни одбор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ 
Сомбор, Сомбор, именују се:

- за председника:
 Др Ђерђи Горетић Вамошер, доктор медицине, спе-

цијалиста опште медицине, Дом здравља „Др Ђорђе 
Лазић“ Сомбор, из Сомбора, представник оснивача; 

- за чланове: 
1. Вера Баљак, дипл. правник, Град Сомбор-градска 

управа, из Сомбора,  представник оснивача;
2. Бранимир Машуловић, дипл. археолог, Градски му-

зеј Сомбор, из Сомбора,  представник оснивача;

3. Мирослав Ковачић, дипл. економиста, незапослен, 
из Сомбора,  представник оснивача;

4. Др Стеван Цветићанин, доктор медицине, специја-
листа опште хирургије, из Сомбора,  из реда за-
послених;

5. Др Бруно Урбановски, доктор медицине, специјали-
ста урологије, из Апатина, из реда запослених;

6. Др Александар Делић, доктор медицине, специјали-
ста неурологије, из Сомбора, из реда запослених. 

Председник и чланови Управног одбора, именују се на период 
од четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-547/2013
Нови Сад, 17. јул 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

607.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12) а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о осни-
вању Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор 
услед поделе Здравственог центра „Др Радивој Симоновић“ Сом-
бор (“Службени лист АПВ“, број: 1/09 и 21/10) и на основу члана 
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Владa 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 17. јула 
2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Опште болнице 
„Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор:

- председник:
 Др Саша Влаховић, доктор медицине, из Крушчића, 

представник оснивача;

- чланови:
1. Борислав Станичков, дипл. политиколог, из Сомбо-

ра, представник оснивача;
2. Звонко Штрбац, дипл. правник, из Сомбора,  пред-

ставник оснивача;
3. Др Адела Машић,  доктор медицине, специјалиста 

патологије, из Сомбора,  из реда запослених;
4. Прим. др Милош Вејновић, доктор медицине, спе-

цијалиста пнеумофтизиологије, из Сомбора, из реда 
запослених.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-548/2013
Нови Сад, 17. јул 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.
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608.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12) а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о осни-
вању Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор 
услед поделе Здравственог центра „Др Радивој Симоновић“ Сом-
бор (“Службени лист АПВ“, број: 1/09 и 21/10) и на основу члана 
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Владa 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 17. јула 
2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

У Надзорни одбор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ 
Сомбор, Сомбор, именују се:

- за председника:
 Борислав Станичков, дипл. политиколог,  Град Сом-

бор-градска управа, из Сомбора, представник осни-
вача;

- за чланове: 
1. Јелена Велебит, дипл. правник Град Сомбор-градска 

управа, из Сомбора,  представник оснивача;
2. Борис Вукелић, економиста, Сомболед Сомбор, из 

Сомбора, представник оснивача;
3. Мр сци. мед. др Невенка Борковић-Радуновић, док-

тор медицине, специјалиста интерне медицине-кар-
диолог, из Сомбора, из реда запослених;

4. Мр сци. мед. др Живко Влашкалић, доктор медици-
не, специјалиста психијатар, из реда запослених. 

Председник и чланови Надзорног одбора, именују се на период 
од четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-549/2013
Нови Сад, 17. јул 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

609.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12) а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о ос-
нивању Опште болнице Кикинда, Кикинда, услед поделе Здрав-
ственог центра „Коста Средојев Шљука“, Кикинда (“Службени 
лист АПВ“, број: 2/08, 8/08 и 21/10) и на основу члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Владa Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 17. јула 2013. године,  
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Опште болнице 
Кикинда, Кикинда:

- председник:
 Владо Крејић, дипл. инг. пољопривреде, из Банат-

ског Великог Села,  представник оснивача;

- чланови: 
1. Милена Крстин, дизајнер графике, из Мокрина, 

представник оснивача;
2. Атила Кабок, апсолвент права, из Руског Села, пред-

ставник оснивача;
3. Милош Шибул, дипл. инг. заштите биља, из Кикин-

де, представник оснивача;
4. Др Бојан Марковић, доктор медицине, специјалиста 

оториноларингологије, из Кикинде,  из реда запосле-
них;

5. Мр сци. мед. др Душан Лујанов, доктор медицине, 
специјалиста неуропсихијатрије, из реда запосле-
них;

6. Прим. др сци. мед. Илона Шефер, доктор медицине, 
специјалиста анестезије и реаниматологије, из Ки-
кинде, из реда запослених. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-550/2013
Нови Сад, 17. јул 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

610.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12) а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о ос-
нивању Опште болнице Кикинда, Кикинда, услед поделе Здрав-
ственог центра „Коста Средојев Шљука“, Кикинда (“Службени 
лист АПВ“, број: 2/08, 8/08 и 21/10) и на основу члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Владa Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 17. јула 2013. године,  
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

У Управни одбор Опште болнице Кикинда, Кикинда, именују 
се:

- за председника:
 Атила Кабок, апсолвент права, из Руског Села, пред-

ставник оснивача;

- за  чланове: 
1. Милена Крстин, дизајнер графике, незапослена, из 

Мокрина,  представник оснивача;
2. Владо Крејић,  дипл. инг. пољопривреде, АД „Коза-

ра“, из  Банатског Новог Села, представник оснива-
ча;

3. Предраг Бистричић, дипл. економиста, „Шоле“ д.о.о. 
Кикинда, из Кикинде,  представник оснивача;

4. Др Гордана Бистричић, доктор медицине, специјали-
ста педијатрије-неонатолог, из Кикинде,  из реда за-
послених;

5. Др Лазар Сивчев, доктор медицине, специјалиста 
оториноларингологије, из Кикинде, из реда запосле-
них;

6. Др Гордана Ашкић, доктор медицине, специјалиста 
ортопедије, из Кикинде, из реда запослених. 

Председник и чланови Управног одбора, именују се на период 
од четири године.
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II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-551/2013
Нови Сад, 17. јул 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

611.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12) а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о ос-
нивању Опште болнице Кикинда, Кикинда, услед поделе Здрав-
ственог центра „Коста Средојев Шљука“, Кикинда (“Службени 
лист АПВ“, број: 2/08, 8/08 и 21/10) и на основу члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Владa Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 17. јула 2013. године,  
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Опште болнице 
Кикинда, Кикинда:

- председник:
 Марио Орашанин, дипл. инг. машинства, из Кикин-

де, представник оснивача;

- чланови: 
1. Младен Дука, дипл. агроекономиста, из Кикинде, 

представник оснивача;
2. Емил Хофгезанг, информатичар, из Мокрина, пред-

ставник оснивача;
3. Др Гордана Бистричић, доктор медицине, специјали-

ста педијатрије-неонатолог, из Кикинде, из реда за-
послених;

4. Јелена Радин, економиста, из Кикинде, из реда за-
послених. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-552/2013
Нови Сад, 17. јул 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

612.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12) а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о ос-
нивању Опште болнице Кикинда, Кикинда, услед поделе Здрав-
ственог центра „Коста Средојев Шљука“, Кикинда (“Службени 
лист АПВ“, број: 2/08, 8/08 и 21/10) и на основу члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Владa Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 17. јула 2013. године,  
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

У Надзорни одбор Опште болнице Кикинда, Кикинда, именују 
се:

- за председника:
 Марио Орашанин, дипл. инг. машинства, Прокредит 

банка Кикинда, из Кикинде, представник оснивача;

- за чланове: 
1. Арпад Бењоцки, пољопривредни техничар, СЗЗ 

„Рона“, из Сајана,  представник оснивача;
2. Др Снежана Вукић, доктор медицине, Дом здравља 

Кикинда, из Кикинде, представник оснивача;
3. Др Оливера Милићевић, доктор медицине, специја-

листа интерне медицине-нефролог, из Кикинде, из 
реда запослених;

4. Др Жељка Павлић, доктор медицине, специјалиста 
неурологије, из Кикинде, из реда запослених. 

Председник и чланови Надзорног одбора, именују се на период 
од четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-553/2013
Нови Сад, 17. јул 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

613.

На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама (“Служ-
бени гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05), члана 132. став 3. За-
кона о социјалној заштити (“Службени гласник РС”, број 24/11), 
тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над ус-
тановом социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки 
центар у Вршцу (“Службени лист АПВ”, број 7/02) и члана 30. 
став 1. тачка 11. и члан 35. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист 
АПВ”, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на сед-
ници одржаној 17. јула 2013. године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Геронтолошког 
центра у Вршцу чланови:

1. Гордана Калнак, текстилни техничар из Вршца;
2. Милан Комадина, пензионер из Вршца;
3. Верица Јованић, социјални радник из Вршца.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-519/2013
Нови Сад, 17. јул 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.
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614.

На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити 
(“Службени гласник РС”, број 24/11), тачке I Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Геронтолошки центар у Вршцу (“Службени 
лист АПВ”, број 7/02) и члана 30. став 1. тачка 11. и члан 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине (“Службени лист АПВ”, број 4/10), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 17. јула 2013. године,  
д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Геронтолошког центра у Вршцу, именују се 
чланови:

1. Маринел Војна, адвокат из Вршца;
2. Марија Јука, пензионерка из Вршца;
3. Ненад Сављев, портир из Вршца.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-520/2013
Нови Сад, 17. јул 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

615.

На основу члана члана 54. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи (“Службени лист АПВ’’, број 40/12 - пре-
чишћени текст) и чл. 8, 20. и 24. Покрајинске скупштинске од-
луке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину 
(“Службени лист АПВ”, број 23/2011, 03/12-ребаланс, 29/12-реба-
ланс и 26/2013-ребаланс), Покрајински секретаријат за енергети-
ку и минералне сировине

р а с п и с у ј е

JAВНИ КОНКУРС 
за 

доделу бесповратних средстава за финансирање и 
суфинансирање невладиних организација и непрофитних 

институција у 2013. години, 
за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као 
и ученика основних и средњих школа на подручју Аутономне 

Покрајине Војводине
о ефикасном коришћењу енергије

Конкурс је намењен финансирању и суфинансирању пројеката 
невладиних организација и непрофитних институција са седиш-
тем на територији АП Војводине.

Укупан износ за расподелу средстава је 2.000.000,00 динара 
(словима: двамилионадинара).

Средства за наведену намену су обезбеђена Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војво-
дине за 2013. годину, на позицији 527, економска класификација 
481-дотације невладиним организацијама, 4819-дотације осталим 
непрофитним институцијама, из извора финансирања 01 00 при-
ходи из буџета. 

Рок за подношење пријаве је 07. август 2013. године.

I ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА:

· подстицање активности предшколских установа, основ-
них и средњих школа, којима се код деце и ученика ос-

нажује ‘’енергетска свест’’ у смислу позитивног и одго-
ворног коришћења енергије (у свом дому, школи и сл.)

· подстицање деце и ученика на промишљање својих уоби-
чајених и свакодневних поступака и сугерисање на про-
мене понашања у циљу рационалне употребе енергије 
(искључивање расвете и непотребно укључених уређаја, 
потрошња воде и сл.)

· едукација деце и ученика да начин на који трошимо 
енергију има директан и индиректан утицај на околи-
ну и климатске промене (‘’стаклене баште’’, пораст про-
сечних годишњих температура, пораст нивоа мора, честе 
екстремне временске прилике попут урагана ветрова и 
поплава, тропских врућина, хладних зима и сл..)

· подршка програма који подстичу децу и ученике на раз-
мишљање о томе да сваки појединац личном бригом о 
коришћењу енергије, променом понашања, мењањем 
лоших навика и рационалном употребом енергије, може 
допринети заштити животне средине и бољем животу на 
Земљи

· едукација деце и ученика о идеји коришћења енергије из 
обновљивих извора, као и о свим позитивним аспектима 
и утицају коришћења обновљивих извора енерије  

· подстицање и афирмисање рада непрофитних организа-
ција и удружења грађана које имају јасан концепт и план 
за унапређење сазнања и едукацију о обновљивим изво-
рима енергије и рационалној употреби енергије;

II УСЛОВИ КОНКУРСА: 

1. Укупан износ за расподелу средстава је 2.000.000,00 ди-
нара (словима: двамилионадинара);

2. Максималан износ средстава који може бити одобрен по 
пројекту износи 200.000,оо динара;

3. Једна организација може да конкурише само са једним 
пројектом;

4. Уколико се пројекат реализује у партнерству, неопходан 
је споразум или протокол о сарадњи;

5. Пројекат не може трајати краће од 60 дана 
6. Пројекат мора бити реализован до 01. децембра 2013. го-

дине;
7. Износ хонорара не може да прелази 20% максималног 

бруто износа укупно добијених средстава овим Конкур-
сом;

8. Опремање ће бити подржано само уколико је неопходно 
да би пројекат могао да се реализује;

9. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављи-
вања Конкурса;

III ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ И ДОКУМЕНТАЦИЈА 
КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА КОНКУРС 

Право конкурисања имају невладине организације и непро-
фитне институције са седиштем на територији АП Војводине.

Документација која се подноси на конкурс садржи:

1. ОБАВЕЗНИ ДЕО и то: 

1. попуњену, потписану и печатом оверену пријаву за 
учешће на конкурсу (може се преузети са интернет 
презентације Секретаријата, или лично у Секретари-
јату)  

2. званичан доказ о регистрацији организације (овере-
ни извод из Агенције за привредне регистре, не ста-
рији од 30 дана) 

3. оверену фотокопију извода из статута удружења у 
коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у 
области у којој се програм реализује; 

4. фотокопију картона депонованих потписа
5. фотокопију личне карте одговорног лица
6. образац ‘’Листа чланова удружења’’
7. званичан доказ о отвореном рачуну у пословној бан-

ци (назив рачуна, назив банке код које се води рачун; 
број рачуна који је издала и оверила банка у којој се 
води)
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8. фотокопију решења о пореском идентификационом 
броју

9. план активности удружења за 2013. годину
10. пројекат са јасно дефинисаном пројектном идејом, 

циљевима и активностима, планом рада, именима 
реализатора, именима или називима корисника еду-
кације, роковима, индикаторима за праћење спро-
вођења, индикаторима за евалуацију успешности 

11. детаљан финансијски план трошкова за реализацију 
пројекта (буџет пројекта, прилог 1, у три примерка)

12. биографије координатора пројекта
13. уколико је успостављена сарадња на пројекту са 

партнерским организацијама, обавезно је приложи-
ти споразум или протокол о сарадњи, оверене са-
гласности партнерских организација о спремности 
за учешће у пројекту, оверене изјаве учесника који 
су сагласни да учествују у пројекту (са потписима и 
основним подацима из личне карте) 

14. целокупни предлог пројекта у електронској форми 
(CD, DVD)

2. НЕОБАВЕЗНИ ДЕО и то:

1. препоруке (нпр. локалне управе, институција, дру-
гих донатора и спонзора и сл.)

2. брошуре, материјали, публикације, новински члан-
ци, остала документација која  илуструје рад орга-
низације;

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

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА: 

Средства се додељују за финансирање и суфинансирање ди-
ректних и индиректних трошкова исказаних буџетом предлога 
пројекта (прилог 1- табела буџета пројекта).

Приликом доношења одлуке о додели средстава крајњим ко-
рисницима примењују се следећи критеријуми:

· просторни карактер и значај пројекта (локални, међу-
општински, регионалани и сл.)

· временско трајање пројекта
· планирани број учесника
· планирани медијски публицитет (телевизијски и радио-

преноси или снимци, извештавање штампе и други начи-
ни презентације)

· планиране пратеће и накнадне активности (организо-
вање такмичења, представаљање победника, издавање 
брошура и других публикација и сличне активности)

· остале активности, манифестације и приредбе које пла-
нира да организује подносилац пријаве у циљу реализа-
ције пројекта

· суфинансирање пројекта из других извора
· износ директних и индиректних трошкова (износ хоно-

рара не може да прелази 20% максималног бруто износа 
укупно добијених средстава по конкурсу)

· претходно искуство и компетентност у реализацији про-
грама и пројеката у овој области

· опремљеност реализатора пројекта (опремање ће бити 
подржано само уколико је неопходно да би пројекат мо-
гао да се реализује);

V ВРСТЕ ПРИХВАТЉИВИХ (ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТ-
НИХ) ТРОШКОВА И НЕПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА

· Прихватљиви трошкови (директни и индиректни) за 
спровођење активности по овом конкурсу су: 

· трошкови ангажовања стручних предавача (износ хоно-
рара свих  реализатора не може да прелази 20% укупно 
добијених средстава по конкурсу);

· трошкови закупа простора за одржавање едукација (пре-
давања, презентација, радионица, представа и сл.), трош-

кови хране и пића полазника едукација, повезани мате-
ријални трошкови - максимално 25% укупно добијених 
средстава по конкурсу;

· Трошкови израде информативних материјала (брошура, 
лифлета, радних свесака, позивница и сл.) - максимално 
25% укупно добијених средстава по конкурсу;

· Путни и трошкови смештаја за предаваче и координато-
ре пројекта (током спровођења активности предвиђених 
пројектом) - максимално 20% укупно добијених средста-
ва по конкурсу;

· Трошкови канцеларијског материјала и друге опреме не-
опходне за спровођење активности предвиђених пројек-
том - максимално 10% од укупне вредности пројекта.

· Неприхватљиви трошкови:

· плате запослених код подносиоца пријаве;
· ненаменски трошкови (који нису директно везани за 

спровођење активности наведених  овом конкурсу);
· таксе, ПДВ, накнаде и друге дажбине према државним 

предузећима и институцијама.

VI НАЧИН АПЛИЦИРАЊА: 

Пријаве на Конкурс подносе се у писменој форми искључиво 
на конкурсним обрасцима који се могу преузети у Покрајинском 
секретаријату за енергетику и минералне сировине, Нови Сад, 
Булевар Михајла Пупина број 16, спрат II, канцеларија 57 или 
са сајта www.psemr.vojvodina.gov.rs, у два примерка, оверене и 
потписане од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве.   

Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком ‘’JAВНИ 
КОНКУРС за доделу бесповратних средстава за унапређење саз-
нања деце у предшколским установама, као и ученика основних 
и средњих школа на подручју АП Војводине о  обновљивим изво-
рима енергије и рационалноj употреби енергије’’

Пријаве се подносе лично (предајом писарници покрајинских 
органа управе у Новом Саду-зграда Владе Аутономне Покрајине 
Војводине) – или се упућују поштом на адресу:

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
21000 Нови Сад

Булевар Михајла Пупина број 16

Неће се узимати у разматрање:

· пријаве уз које нису приложени сви потребни докази 
· неблаговремене пријаве (пријаве које пристигну након 

истека рока предвиђеног у конкурсу)
· недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовла-

шћених лица и субјеката који нису предвиђени конкур-
сом, односно оне које се не односе на конкурсом пред-
виђене намене)

· неразумљиве и непотпуне пријаве (пријаве које нису 
потписане и нису оверене печатом; са непопуњеним ру-
брикама; попуњене графитном оловком-ако недоста-
так није отклоњен ни у накнадном року; пријаве пос-
лате факсом или електронском поштом (e-mail); прија-
ве које нису поднете на одговарајућем обрасцу; без од-
говарајућег рачуна, назива банке, те броја рачуна који је 
издала и оверила банка, као и пријаве које садрже нера-
зумљиве и нечитке податке).

Неће се такође узимати у разматрање пријаве оних организа-
ција које нису поднеле финансијске и друге обавезне извештаје о 
утрошку средстава додељених тој организацији по претходним 
конкурсима Покрајинског секретаријата за енергетику и мине-
ралне сировине.  

VII ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Покрајински секретар за енергетику и минералне сировине 
решењем образује посебну конкурсну комисију (даље: Комиси-
ја) и утврђује рок за достављање предлога за доделу средстава 
покрајинском секретару.

Комисија приликом сачињава предлог о додели средстава сход-
но Правилнику о додели бесповратних средстава за финансирање 
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и суфинансирање пројеката невладиних организација и непро-
фитних институција у 2013. години, за унапређење сазнања деце 
у предшколским установама, као и ученика основних и средњих 
школа на подручју АП Војводине о  ефикасном коришћењу енер-
гије, број: 115-401-724/2013-01 од 06. јуна 2013. године. Правил-
ник се налази на сајту Покрајинског секретаријата за енергетику 
и минералне сировине www.psemr.vojvodina.gov.rs,

Покрајински секретар разматра предлоге Комисије за доделу 
средстава и доноси одлуку о додели средстава крајњим корисни-
цима својим решењем. Ово решење је коначно и против њега се не 
може уложити правни лек. 

Резултати конкурса се објављују на званичној web адреси Се-
кретаријата.

Након донете одлуке о финансирању одређеног пројекта, под-
носилац пријаве потписује уговор са Покрајинским секретарија-
том за енергетику и минералне сировине. 

Пријаве и приложена документација не враћају се подносио-
цима.

VIII УГОВОР О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

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

Након доношења одлуке о додели средстава Секретар у име Се-
кретаријата закључује са корисником средстава уговор о додели 
средстава.

Обавезни елементи уговора су:

· износ додељених средстава
· намена за коју се додељују средства

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

активности

IX ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШАВАЊА УГОВОРА

Административну контролу спроводи Секретаријат, контро-
лом пријаве подносиоца и приложених докумената.

Корисник средстава је дужан да Секретаријату доставља у из-
вештаје у складу са уговрним обавезама.

Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да код свих 
јавних публикација и објављивања о активностима, мерама и 
програмима које се финансирају по јавном конкурсу наведу да је 
у финансирању истих учествовала Аутономна Покрајина Војво-
дина, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне си-
ровине.

Све додатне информације у вези са Конкурсом могу се до-
бити у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне 
сировине позивом на телефон: 021/487-43 37, сваког радног дана 
од 09:00-11:00 сати или путем електронске поште www.psemr.
vojvodina.gov.rs,.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне 
сировине

Број: 115-401-724/2013-01
Покрајински секретар

Наташа Павићевић Бајић,с.р.
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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, управу и 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.com

Редни број Предмет Страна

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

590. Одлука о образовању Организационог одбора за при-
прему обележавања 1.700 година од доношења Ми-
ланског едикта у Аутономној Покрајини Војводини;

591. Одлука о измени Одлуке о приступању спровођења 
јавног конкурса за именовање директора Јавног пре-
дузећа „Војводинашуме“, Петроварадин;

592. Одлука о измени Одлуке о приступању спровођења 
јавног конкурса за именовање директора Јавног во-
допривредног предузећа „Воде Војводине“;

593. Одлука о измени Одлуке о приступању спровођења 
јавног конкурса за именовање директора Јавног пре-
дузећа за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“;

594. Решење о именовању председника, заменика пред-
седника и чланова Покрајинског савета националних 
заједница;

595. Решење о постављењу помоћнице покрајинског се-
кретара за образовање, управу и националне заједни-
це;

596. Решење о давању сагласности на Измене Финан-
сијског плана Агенције за равномерни регионални 
развој Аутономне Покрајине Војводине за 2013. го-
дину;

597. Решење о разрешењу директора Института за онколо-
гију Војводине;

598. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Института за онкологију Војводине;

599. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Му-
зеја савремене уметности Војводине у Новом Саду;

600. Решење о именовању чланова Управног одбора Му-
зеја савремене уметности Војводине у Новом Саду;

601. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора 
Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав 
Бабић“  Бела Црква у Белој Цркви;

602. Решење о именовању  директора Специјалне болнице 
за плућне болести „Др Будислав Бабић“  Бела Црква у 
Белој Цркви;

603. Решење о разрешењу председника и чланова Управ-
ног одбора  Опште болнице Вршац, Вршац;

604. Решење о именовању председника и чланова Управ-
ног одбора  Опште болнице Вршац, Вршац;

605. Решење о разрешењу председника и чланова Управ-
ног одбора  Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ 
Сомбор, Сомбор;

606.  Решење о именовању председника и чланова Управ-
ног одбора  Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ 
Сомбор, Сомбор;

607. Решење о разрешењу председника и чланова Надзор-
ног одбора  Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ 
Сомбор, Сомбор;

608. Решење о именовању председника и чланова Надзор-
ног одбора  Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ 
Сомбор, Сомбор;

609. Решење о разрешењу председника и чланова Управ-
ног одбора  Опште болнице Кикинда, Кикинда;

610. Решење о именовању председника и чланова Управ-
ног одбора  Опште болнице Кикинда, Кикинда;

611. Решење о разрешењу председника и чланова Надзор-
ног одбора  Опште болнице Кикинда, Кикинда;

612. Решење о именовању председника и чланова Надзор-
ног одбора  Опште болнице Кикинда, Кикинда;

613. Решење о разрешењу чланова Управног одбора  Ге-
ронтолошког центра у Вршцу;

614. Решење о именовању чланова Управног одбора  Ге-
ронтолошког центра у Вршцу.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И 
МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

615. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за 
финансирање и суфинансирање невладиних органи-
зација и непрофитних институција у 2013. години, за 
унапређење сазнања деце у предшколским установа-
ма, као и ученика основних и средњих школа на под-
ручју Аутономне Покрајине Војводине о ефикасном 
коришћењу енергије.
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