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447.

449.

На основу члана 32. тачка 9. и члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („ Службени лист
АПВ”, број: 37/14), а у вези са чланом 246. Закона о раду („Службени гласник РС”, број: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. маја 2015. године, д о н е л а је

На основу члана 35. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”,
број:37/2014 од 23.9.2014. године), а у вези с чланом 7. став 2. и члана
8. став 1. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Фонда
„Европски послови” Аутономне Покрајине Војводине („Службени
лист Аутономне Покрајине Војводине”, број 13/2009 и 2/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. маја 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
Овлашћује се Михаљ Њилаш (Nyilas Mihály), потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, да у име оснивача,
приступи потписивању појединачних колективних уговора код послодавца за предшколске установе, основне и средње школе и установе
ученичког стандарда на територији Аутономне покрајине Војводине.

Мр Маја Мрнуштик, из Новог Сада и м е н у ј e с е за чланицу
Управног одбора Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине, на период од четири године.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I

Број: 025-21/2015
Нови Сад, 20. мај 2015. године

Број: 031-122/2015
Нови Сад, 20. мај 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

450.

448.
На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Гаранцијског фонда
Аутономне покрајине Војводине ( „Службени лист АПВ“, број: 17/03
и 3/06) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14) Покрајинска
влада, на седници одржаној 20. маја 2015. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2011), члана 15. Одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ”, бр. 6/2014), члана 32. став 1. тачка 12. и чл. 35. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, бр. 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. маја 2015. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

I

I

Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Финансијске извештаје Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину,
које је усвојио Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине на седници одржаној 11.03.2015. године.

Снежана Самарџић, дипл. правница из Новог Сада, именује се
за чланицу Привременог Управног одбора Центра за породични
смештај и усвојење Нови Сад.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-67/2015
Нови Сад, 20. мај 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Број: 022-373/2014
Нови Сад, 20. мај 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

451.
На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије”, бр. 107/05, 72/09
– други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14),
а у вези са Одлуком о оснивању Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа” („Службени лист АПВ”, број 11/06), члана 32.
тачка 9. и 12, и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 20. маја 2015. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
ДР СЛОБОДАНКА ДРНДАРСКИ, докторка медицине, специјалисткиња физикалне медицине и рехабилитације, разрешава се
дужности директорке Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања
Кањижа″, Кањижа, на коју је именована Решењем Владе Аутономне
Покрајине Војводине, број: 022-304/2011 од 18. маја 2011. године.

20 мај 2015.

о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим установама које на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту
(„Службени лист АПВ”, бр. 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 20. маја 2015. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Прим. др Бранислав Катанчевић, доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, разрешава се дужности вршиоца дужности заменика директора Специјалне болнице
за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје
Гњатић” Стари Сланкамен, на коју је именован Решењем Покрајинске владе, број: 022-194/2015 од 1. априла 2015. године.
II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-337/2015
Нови Сад, 20. мај 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

452.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), а у вези са
Одлуком о оснивању Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања
Кањижа” („Службени лист АПВ”, бр. 2/08, 8/08 и 21/10), члана 32.
тачка 9. и 12, и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. маја 2015. године, д о н е л а ј е

Број: 022-339/2015
Нови Сад, 20. мај 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

454.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), тачке II Одлуке
о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим установама које на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту
(„Службени лист АПВ”, бр. 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 20. маја 2015. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I
Др Слободанка Дрндарски, докторка медицине, специјалисткиња физикалне медицине и рехабилитације, именује се за директорку Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа″, Кањижа, на период од четири године.

Прим. др Бранислав Катанчевић, доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, именује се за заменика директора Специјалне болнице за неуролошка обољења и
посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић” Стари Сланкамен,
на период од четири године.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-338/2015
Нови Сад, 20. мај 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Број: 022-340/2015
Нови Сад, 20. мај 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

453.

455.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), тачке II Одлуке

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), Одлуке о осни-

20 мај 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

вању Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал″ Врдник
(„Службени лист АПВ”, број 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 20. маја 2015. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Јован Аксентијевић, дипл. економиста из Беочина, разрешава
се дужности члана Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал″ Врдник, на коју је именован Решењем Владе
Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-475/2013 од 26. јуна
2013. године, као представник оснивача.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Број 23 - Страна 879
РЕШЕЊЕ
I

Томислав Ратковић, тренер и менаџер у спорту, Компанија Благојевић Нови Сад, из Новог Бечеја, именује се за члана Надзорног
одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал″ Врдник,
као представник оснивача.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-343/2015
Нови Сад, 20. мај 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-341/2015
Нови Сад, 20. мај 2015. године

458.
Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

456.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), Одлуке о оснивању Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал″ Врдник
(„Службени лист АПВ”, број 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 20. маја 2015. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Сандра Трифуновић Стојановић, дипл. менаџерка у медијима,
ЈМС Радио телевизија Војводине, из Новог Сада, именује се за
чланицу Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал″ Врдник, као представница оснивача.

На основу члана 20. 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 Кикинди
(„Службени лист АПВ”, број 7/02), члана 32. став 1. тачка 12. и члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска
влада, на седници одржаној 20. маја 2015. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Геронтолошког
центра у Кикинди:
- чланови:
1. Марија Ћорић, пензионерка из Кикинде, представник
корисника,
2. Јулиана Шаму, медицинска сестра из Кикинде, представница запослених у установи.
II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-342/2015
Нови Сад, 20. мај 2015. године

Број: 022-311/2015
Нови Сад, 20. мај 2015. године
Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

457.

459.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), Одлуке о оснивању Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал″ Врдник
(„Службени лист АПВ”, број 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 20. маја 2015. године, д о н е л а ј е

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 Кикинди („Службени лист АПВ”, број 7/02), члана 32. став 1. тачка 12. и чл. 35. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. маја 2015. године, д о н е л а ј е

Страна 880 - Број 23

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

20 мај 2015.

РЕШЕЊЕ

II

I

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

У Управни одбор Геронтолошког центра у Кикинди, именују
се:
чланови:
- Хелена Бајић, из Кикинде, представница корисника,
- Предраг Рајић, возач из Кикинде, представник запослених у установи.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-312/2015
Нови Сад, 20. мај 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-296/2015
Нови Сад, 20. мај 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

462.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 99/10, 57/11,
119/12, 45/13 – други закон и 93/14), Одлуке о оснивању Oпште болнице
Кикинда, Кикинда („Службени лист АПВ”, бр. 2/08, 8/08 и 21/10), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. маја 2015. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

460.

I

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 Кикинди („Службени лист АПВ”, број 7/02), члана 32. став 1. тачка 12. и члана 35. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. маја 2015. године, д о н е л а ј е

Марио Орашанин, дипл. инж. машинства из Кикинде, разрешава се
дужности председника Надзорног одбора Опште болнице Кикинда,
Кикинда, на коју је именован Решењем Владе Аутономне Покрајине
Војводине, број: 022-553/2013 од 17. јула 2013. године, на лични захтев.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

РЕШЕЊЕ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
Бранко Грбанушић, професор физичког васпитања из Кикинде,
разрешава се дужности члана Надзорног одбора Геронтолошког
центра у Кикинди, на коју је именован Решењем Владе Аутономне
Покрајине Војводине број 022-111/2014 од 5. фебруара 2014. године.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

463.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-295/2015
Нови Сад, 20. мај 2015. године

Број: 022-344/2015
Нови Сад, 20. мај 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 99/10, 57/11,
119/12, 45/13 – други закон и 93/14), Одлуке о оснивању Oпште болнице
Кикинда, Кикинда („Службени лист АПВ”, бр. 2/08, 8/08 и 21/10), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. маја 2015. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I

461.
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 Кикинди („Службени лист АПВ”, број 7/02), члана 32. став 1. тачка 12. и чл. 35. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. маја 2015. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Јасна Томашев из Кикинде, именује се за члана Надзорног одбора Геронтолошког центра у Кикинди.

Милутин Гаврилов, дипл. инж. металургије, Општинска управа Кикинда, из Кикинде, именује се за председника Надзорног
одбора Опште болнице Кикинда, Кикинда, као представник оснивача.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-345/2015
Нови Сад, 20. мај 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

20 мај 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

464.

Број 23 - Страна 881
РЕШЕЊЕ

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 99/10,
57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), Одлуке о оснивању Завода
за јавно здравље Кикинда („Службени лист АПВ”, број 11/06), члана
32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. маја 2015. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

I
Разрешава се дужности члан Надзорног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду:
- Синиша Јокић, историчар.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

I
Урош Родић, из Накова, разрешава се дужности председника
Надзорног одбора Завода за јавно здравље Кикинда, на коју је
именован Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине, број:
022-183/2012 од 14. марта 2012. године, као представник оснивача.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-326/2015
Нови Сад, 20. мај 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-346/2015
Нови Сад, 20. мај 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић

465.

467.
На основу члана 1. Покрајинске скупштинске oдлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, брoj 18/2010), члана 32. тачка 12.
и чланова 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска
влада, на седници одржаној 20. маја 2015. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 99/10,
57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), Одлуке о оснивању Завода
за јавно здравље Кикинда („Службени лист АПВ”, број 11/06), члана
32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. маја 2015. године, д о н е л а ј е

Именује се члан Надзорног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду, до истека мандата Надзорном одбору:

РЕШЕЊЕ

II

I

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

Борис Поповић, професор разредне наставе, Геронтолошки
центар Кикинда, именује се за председника Надзорног одбора Завода за јавно здравље Кикинда, као представник оснивача.

I

- Милош Лекић, мастер историје.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-325/2015
Нови Сад, 20. мај 2015. године

II

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-347/2015
Нови Сад, 20. мај 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

466.
На основу члана 1. 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 18/2010), члана 32. тачка 12.
и члaнова 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска
влада, на седници одржаној 20. маја 2015. године, д о н е л а ј е

468.
На основу члана 35. и члана 36. став 8. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади ( „Службени лист АПВ“, број
37/2014) и члана 36. став 2. Закона о приватизацији („Службени
гласник РС“, број 83/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. маја 2015. године, д о н е л а ј е
З АКЉУЧА К
I
Проценат јавног капитала, који се приватизује, износи 48,65199
% капитала субјекта приватизације „Дневника“, акционарског
друштва за новинско-издавачку делатност, Нови Сад, у власништву Аутономне покрајине Војводине.

Страна 882 - Број 23

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
II

Овај закључак ступа на снагу данoм објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

20 мај 2015.

Додела средстава по овом јавном конкурсу вршиће се по поступку и критеријумима утврђеним Одлуком о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за
здравство, социјалну политику и демографију за реализацију
Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2015. години („Службени лист АПВ”, број 21/15).
Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу с ликвидним
могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.

Број: 401-2649/2015
Нови Сад, 20. мај 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Корисници средстава додељених по овом конкурсу дужни су да
програме, мере и активности реализују до 31. децембра 2015. године.
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

469.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број 99/09), члана 15. и члана 35. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број 37/14) а у вези
члана 124. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”,
број 24/11) у поступку давања сагласности за именовање директора
Центра за социјални рад за општину Вршац, д о н о с и м
Р Е Ш Е Њ Е
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање МИРЈАНЕ КНЕЖЕВИЋ, дипл. специјалне педагошкиње из Вршца на функцију директора Центра за социјални рад за општину Вршац.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО,
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ
Број: 129-022-317/2015-03
Нови Сад, 19. мај 2015. године

Покрајинска секретарка
проф. др Весна Копитовић,с.р.

470.
На основу члана 4. Одлуке о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију за реализацију Програма унапређења
социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2015. години („Службени лист АПВ”, број 21/15), Решења о покретању поступка јавног конкурса број: 129-401-1953/2015-05 од 11. маja 2015.
године, а у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист
АПВ”, број 53/14 и 54/14 – исправка), Покрајински секретаријат за
здравство, социјалну политику и демографију расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ
МЕРА, АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМА
У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2015. ГОДИНИ
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику
и демографију у складу с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство,
социјалну политику и демографију за 2015. годину, доделиће
средства за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2015. години, у укупном
износу од 38.000.000,00 динара.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и
демографију додељује средства по овом конкурсу за реализацију
Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2015. години, у укупном износу од 38.000.000,00
динара за финансирање, односно суфинансирање програма, мера
и активности, за подстицај и развој нових и унапређивање квалитета постојећих услуга социјалне заштите и то:
- дневне услуге у заједници, као што су дневни боравак, помоћ
у кући и свратиште, а које обухватају активности које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу;
- услуге подршке за самосталан живот, као што су становање
уз подршку, персонална асистенција, а које се пружају појединцу да би се његове могућности за задовољење основних потреба изједначиле с могућностима осталих чланова
друштва, да би му се побољшао квалитет живота и да би
могао да води активан и самосталан живот у друштву;
- саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге – интензивне услуге подршке породици која је у кризи; саветовање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља; подршка породици која се стара о свом детету или одраслом члану породице са сметњама у развоју; саветовање и подршка у
случајевима насиља; породична терапија; медијација; СОС
телефони и друге саветодавно-терапијске услуге;
- услуге смештаја подизањем и стандардизацијом квалитета услуга које се пружају корисницима на смештају.
Наведеним услугама социјалне заштите задовољавају се специфичне потребе корисника:
- деце и младих: без родитељског старања или у ризику од
губитка родитељског старања; са сметњама у развоју; у
сукобу с родитељима, старатељем и заједницом; жртве
злостављања и занемаривања, насиља и експлоатације и
жртве трговине људима;
- одраслих и старијих чији су благостање, безбедност и
продуктиван живот у друштву угрожени ризицима услед
старости, инвалидитета, болести, породичних и других
животних околности.
Средства ће бити расподељена на следећи начин:
- установама социјалне заштите у износу од 30.000,000,00
динара;
- пружаоцима услуга социјалне заштите – удружењима
грађана у износу од 8.000.000,00 динара.
ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право учешћа на конкурсу имају установе социјалне заштите
чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине и
пружаоци услуга социјалне заштите – удружења грађана уписани у регистар код надлежног органа за програме који се реализују
на територији Аутономне покрајине Војводине.
На конкурсу не могу учествовати: физичка лица, индиректни
корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, привредни
субјекти и други корисници чије је финансирање уређено актима
које доноси или на њих даје сагласност Скупштина Аутономне
покрајине Војводине или Покрајинска влада.

20 мај 2015.
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НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

3. Према економичности буџета, усклађености буџета с
планираним активностима и постојању суфинансирања
пројекта из других извора (од 0 до 30 бодова):
- процена економичности буџета и усклађености
буџета с планираним активностима (до 10 бодова),
- висина тражених средстава за њихову реализацију
(до 10 бодова),
- степен обезбеђености сопствених средстава или
средстава из других извора (до 10 бодова).

Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку искључиво на обрасцу пријаве који се може преузети на интернет
страници Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну
политику и демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs и у Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, II спрат,
канцеларија 47 (тел. 487-4400).
Уз пријаву подноси се и следећа обавезна документација: фотокопија потврде о регистрацији код надлежног органа, фотокопија
потврде о пореском идентификационом броју, фотокопија ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање) и фотокопија извода из Статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује.
Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за здравство,
социјалну политику и демографију, Булевар Михајла Пупина број
16, 21108 Нови Сад, поштом или лично на Писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, Булевар Михајла
Пупина број 16, 21108 Нови Сад, с назнаком: „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису поднела овлашћена лица, пријаве које нису поднете на прописаном
обрасцу и пријаве које нису предмет јавног конкурса неће се разматрати.
Пријаве подносилаца којима су додељивана средства у претходна два спроведена јавна конкурса поменутог секретаријата,
а који нису у утврђеном року доставили извештај о наменском
утрошку средстава, неће се разматрати.
Конкурсна документација се не враћа.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС
Пријава на конкурс са осталом потребном документацијом
подноси се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у
„Службеном листу АПВ”, односно у дневном листу „Данас и на
Интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију .
ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

Комисија сачињава Листу вредновања и рангирања пријава установа социјалне заштите и пружалаца услуга социјалне заштите – удружења грађана на јавни конкурс применом наведених
критеријума у року који не може бити дужи од 60 дана од дана
истека рока за подношење пријава. Листа вредновања и рангирања пријава објављује се на интернет страници Покрајинског
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију и
учесници јавног конкурса имају право приговора, увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана
њеног објављивања. О приговору учесника јавног конкурса одлуку доноси комисија у року од 15 дана од дана његовог пријема.
Након одлучивања по поднетим приговорима, комисија сачињава Предлог коначне листе вредновања и рангирања пријава
установа социјалне заштите и пружаоца услуга социјалне заштите – удружења грађана на јавни конкурс, која се објављује на интернет страници Секретаријата.
О додели средстава и висини средстава одлучује решењем које
је коначно покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију у складу с ликвидним могућностима буџета
Аутономне покрајине Војводине у року од 30 дана од дана утврђивања Предлога коначне листе вредновања и рангирања пријава.
Решење о додели средстава објављује се на Интернет страници
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и
демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.
Контакт-особа за додатне информације: Андреја Стајшић, телефон 021/487- 4400, e-mail:andreja.stajsic@vojvodina.gov.rs
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО,
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи комисија коју образује покрајински секретар за здравство, социјалну
политику и демографију. Комисија процењује и вреднује доделом
одговарајућег броја бодова, према следећим критеријумима:

Број: 129-401- 2550/2015-03
Дана: 15. мај 2015. године

Комисија врши процену и вредновање према следећим критеријумима:
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1. Према референцама делатности, односно послова и програма за област у којој се они реализују (од 0 до 40 бодова):
- усклађеност пројектних садржаја с предметом
јавног конкурса и релевантност за област у којој се
реализује јавни конкурс (до 10 бодова),
- јасно формулисани и повезани циљеви, активности
и резултати пројекта и њихова усклађеност с временском динамиком предвиђеном за реализацију (до
10 бодова),
- број директних корисника пројекта и капацитети
подносиоца пријаве за управљање пројектом (до 10
бодова),
- потенцијал одрживости и надградње пројекта (до 10
бодова).
2. Према циљевима који се постижу реализацијом пројектних активности (од 0 до 30 бодова):
- допринос степену унапређивања стања у области социјалне заштите,
- допринос унапређивању квалитета услуга, заштите
и квалитета живота циљне групе.

Број 23 - Страна 883

Покрајинска секретарка
проф. др Весна Копитовић,с.р.

На основу члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу „Војводинашуме” („Службени лист АПВ”, број:
4/2013) ), а у складу са Одлуком о приступању спровођењу јавног
конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Војводинашуме”, Петроварадин, усвојеној на седници Покрајинске владе
22.04.2015. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОЈВОДИНАШУМЕ”, ПЕТРОВАРАДИН
1. Подаци о предузећу
Јавно предузеће „Војводинашуме”, Петроварадин (у даљем
тексту: Јавно предузеће) основала је Аутономна покрајина Војводина с циљем газдовања шумама и шумским земљиштем у државној својини, као добром од општег интереса, на територији
Аутономне покрајине Војводине.
Седиште Јавног предузећа је у Петроварадину, Прерадовићева 2.

Страна 884 - Број 23
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2. Подаци о радном месту
Директор Јавног предузећа представља и заступа предузеће,
организује и руководи процесом рада, води пословање предузећа, одговара за законитост рада Јавног предузећа, предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово
спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке
надзорног одбора, именује и разрешава помоћнике директора,
заступнике огранака предузећа, као и друга лица с посебним
овлашћењима и одговорностима и врши друге послове одређене
законом, оснивачким актом, статутом и другим општим актима
Јавног предузећа.
Покрајинска влада именује директора на период од четири године.
3. Услови за именовање
За директора Јавног предузећа може се именовати лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано Јавно предузеће;
3. да има високо образовање стечено на студијама шумарства, економије, права или пољопривреде трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на
основним студијама шумарства, економије, права или
пољопривреде у трајању од најмање четири године;
4. да има најмање пет година радног искуства, од чега најмање
три године на пословима за које је основано јавно предузеће
или најмање три године на руководећим положајима;
5. да није члан органа политичке странке, односно да му је
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
6. да није осуђивано за кривично дело против привреде,
правног саобраћаја и службене дужности;
7. да му није изречена мера безбедности забране обављања
делатности, која је претежна делатност предузећа.

8. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу
Гордана Француски, самостални стручни сарадник II за правне
послове из области водопривреде , 021-487-4120.
9. Адреса на коју се подносе пријаве
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.
Пријаве достављати у затвореној коверти са назнаком: „За конкурс за директора ЈП „Војводинашуме”, не отварати”.
Пријаве се могу слати путем препоручене поште или предати
директно на писарници покрајинских органа у затвореној коверти (Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад).
10. Садржина пријаве и докази који се прилажу уз пријаву
1) Пријава треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства, с
кратким описом послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим
пословима, податке о стручном усавршавању и податке
о посебним областима знања;
2) Доказ о одговарајућој стручној спреми − уверење или
диплома (оверена фотокопија);
3) Оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврде, решења, уговори и други акти из којих се може
утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство);
4) Оверена фотокопија радне књижице;
5) Уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија);
6) Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија);
7) Доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране
обављања претежне делатности Јавног предузећа (уверење МУП-а да лице није осуђивано, уверење привредног суда да није изречена мера безбедности забране обављања делатности и уверење прекршајног суда да
није изречана мера безбедности забрана вршења делатности која је претежна делатност предузећа);
8) Изјава подносиоца да није члан органа политичке странке, односно потврда коју издаје орган политичке странке да није члан органа или да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке.

4. Место рада
Петроварадин, Прерадовићева 2.
5. Стручна оспособљеност
Високо образовање стечено на студијама шумарства, економије, права или пољопривреде трећег степена (доктор наука),
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар
наука), односно на основним студијама шумарства, економије,
права или пољопривреде, у трајању од најмање четири године.
6. Знање и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин провере
У изборном поступку оцењује се стручна оспособљеност,
знање из области за које је основано Јавно предузеће и вештине
руковођења.
Стручну оспособљеност, проверу знања и вештина обавиће
Комисија за именовања директора Јавног предузећа „Војводинашуме”, усменим и писменим путем, а у складу с Правилником о
мерилима за именовање директора јавног предузећа, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина („Службени лист АПВ”,
број: 13/2015).
7. Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 дана од дана
објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

20 мај 2015.

Докази из тачке 7. морају бити издати након објављивања конкурса.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за именовања одбациће закључком, против кога није допуштена посебна жалба.

472.
На основу члана 10. и 22. став 4. Покрајинскe скупштинскe
одлукe о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
(„Сл. лист АП Војводине“, бр. 53/2014), члана 3. и 4. Одлуке о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката
које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2015. години број 02-8/2015 од 02.03.2015. године („Сл. лист АП Војводине“, бр. 8/2015) и Решења о покретању
поступка за доделу средстава путем јавног конкурса Управе за
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број 136-4012568/2015-01/1 од 15.05.2015. године Управа за капитална улагања
Аутономне покрајине Војводине расписује

20 мај 2015.
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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
У OБЛАСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање
пројеката у области енергетске ефикасности на територији Аутономне покрајине Војводине.
Општи циљ јавног конкурса је подршка локалним самоуправама на територији Аутономне покрајине Војводине у реализацији
пројеката ревитализације, унапређења и модернизације инфраструктуре која доприноси побољшању енергетске ефикасности.
Специфични циљеви јавног конкурса су побољшање услова за
рационално коришћење енергије, побољшање енергетске ефикасности, смањење потрошње енергије за грејање, хлађење, вентилацију, припрему санитарне топле воде и електричне енергије,
смањење емисије штетних гасова (угљен-диоксида, сумпор-диоксида, азотних оксида, итд), повећање учешћа обновљивих извора енергије у укупном енергетском билансу Аутономне покрајине Војводине, као и смањење трошкова за енергију и енергенте,
афирмација обновљивих извора енергије, повећање енергетске
независности, омогућавање сигурнијег снабдевања енергијом,
омогућавање уштеда за енергију локалним самоуправама, ревитализација постојећих објеката и система.
ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине“,
бр. 53/2014), у члану 10, Раздео 24 – Управа за капитална улагања
Аутономне покрајине Војводине – Програм 1505 – Регионални
развој – Програмска активност 1007 – Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности – економска класификација – 463 – трансфери осталим нивоима власти, предвиђена
су средства у износу од 120.000.000,00 динара за финансирање
и суфинансирање пројеката у области енергетике и енергетске
ефикасности.
Наведени износ средстава опредељује се за:
1. Финансирање и суфинансирање пројеката реконструкције, адаптације и санације термичких омотача, термотехничких инсталација и постројења за производњу
топлотне енергије на објекатима у јавној својини, као и
изградње постројења за коришћење обновљивих извора
енергије у јавној својини у износу од 85.000.000,00 динара;
2. Финансирање и суфинансирање пројеката реконструције
и санације јавне расвете у износу од 35.000.000,00 динара.
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за
финансирање и суфинансирање пројеката реконструкције, адаптације и санације термичких омотача, термотехничких инсталација и постројења за производњу топлотне енергије на објектима
у јавној својини, изградњу постројења за коришћење обновљивих
извора енергије у јавној својини, као и за реконструкцију и санацију јавне расвете.
ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Право учешћа на јавном конкурсу имају локалне самоуправе са
територије Аутономне покрајине Војводина за реализацију пројеката на својој територији.
Подносилац пријаве може да поднесе само 1 (једну) пријаву на
јавни конкурс.
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Услов за доделу средстава по јавном конкурсу је да је реализација пројекта у складу са циљeвима и наменом јавног конкурса.
Додатни услови за доделу средстава по јавном конкурсу су
да је техничка документација израђена у складу са Законом о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), да
је израђен елаборат енергетске ефикасности у складу са Законом
о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник РС“, бр. 25/2013)
и да је издат важећи акт надлежног органа на основу којег се одобрава извођење радова.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ КОНКУРС
Документација која се подноси на јавни конкурс садржи:
1. Уредно попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица образац Пријава предлога пројекта (Образац
P.ЕЕ1.01) у два примерка;
2. Копију главне свеске техничке документације у зависности од класе и намене објекта (главна свеска идејног
пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску дозволу,
главна свеска пројекта за извођење);
3. Копију изјаве вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја техничке контроле из извода пројекта за
грађевинску дозволу;
· Уколико је грађевинска дозвола, односно решење
којим се одобрава извођење радова издато пре ступања на снагу Закона о изменама Закона о планирању
и изградњи („Сл. гласник РС“, бр 145/2014), потребно је доставити копије насловних страна свих делова
техничке документације садржане у грађевинској дозволи, односно решењу којим се одобрава извођење радова, као и страна са овером техничке контроле и овером надлежног органа за издавање грађевинске дозволе, односно решења којим се одобрава извођење радова (уместо документације наведене под тачком 2) и 3));
4. Копију важећег акта надлежног органа на основу којег се
одобрава извођење радова;
5. Копију потврде о пореском идентификационом броју,
6. За пројекте за које се у складу са Законом о ефикасном
коришћењу енергије („Сл. гласник РС“, бр. 25/2013) израђује елаборат енергетске ефикасности:
· Копија елабората енергетске ефикасности за постојеће стање објекта и система и стање након предложених мера унапређења енергетске ефикасности објекта
и система, са енергетским пасошем за постојеће стање
и предлогом енергетског пасоша након имплементације предложених мера енергетске ефикасности објекта и система, оверени и потписани од стране одговорних пројектаната енергетске ефикасности и овлашћеног
правног лица за издавање енергетског пасоша;
· Предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова оверен и потписан од стране одговорног пројектанта са изјавом пројектанта да су предметни радови
у складу са мерама из Елабората енергетске ефикасности, не старији од шест месеци са нумерисаним
странама (документ обавезно садржи датум израде);
· Копија техно–економске анализе примене предложених мера енергетске ефикасности ради процене оправданости улагања у пројекат, потписана и оверена од стране правног лица које је израдило анализу.
Техно–економска анализа обавезно мора да садржи
податке о просечним трошковима енергената за постојеће стање према стварном стању потрошње на
годишњем нивоу, трошкове енергената за постојеће
стање према подацима из елабората енергетске ефикасности и трошкове за новопројектовано стање
према подацима из елабората енергетске ефикасности, планиране уштеде на годишњем нивоу на бази
података из елабората енергетске ефикасности и податак о простом периоду повраћаја инвестиције;
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7. За пројекте за које се у складу са Законом о ефикасном
коришћењу енергије („Сл. Гласник РС“, бр. 25/2013) не
израђује елаборат енергетске ефикасности:
· Предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова оверен и потписан од стране одговорног пројектанта, не старији од шест месеци са нумерисаним
странама (документ обавезно садржи датум израде);
· Копија техно–економске анализе примене предложених мера енергетске ефикасности приказаних у
предмеру и предрачуну, ради процене оправданости
улагања у пројекат, потписана и оверена од стране правног лица које је израдило анализу. Техно–
економска анализа обавезно мора да садржи податке о просечним трошковима енергената за постојеће стање према стварном стању потрошње на
годишњем нивоу и трошкове за новопројектовано
стање, планиране уштеде на годишњем нивоу и податак о простом периоду повраћаја инвестиције.
Све копије докумената морају да буду оверене и потписане од
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве и то свака страна
сваког документа.
Образац пријаве (P.ЕЕ1.01) се попуњава електронски и преузима се са интернет странице Покрајинске владе www.vojvodina.
gov.rs.
Пријаве са приложеном документацијом се, након спроведеног
јавног конкурса, не враћају учесницима на јавном конкурсу.
РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС
Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине“, дневном листу „Данас“, на интернет страници Покрајинске владе www.vojvodina.gov.rs.
Пријава за учешће на јавни конкурс се подноси у затвореној
коверти, затворена на начин да се приликом отварања пријаве
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, лично на
писарницу Управе за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине, сваког радног дана од 8.00 до 16.00 часова или путем
поште на адресу УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 21000 Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина број 25 са назнаком: „Пријава на јавни конкурс
број 136-401-2568/2015-01/2 Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности – НЕ
ОТВАРАТИ“.
Јавни конкурс jе отворен од 18.05.2015. године до 28.05.2015.
године до 16.00 часова.
Благовремена пријава је пријава која је примљена од стране
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у
утврђеном року, односно до 28.05.2015. године до 16.00 часова.
Када је пријава упућена поштом препоручено, дан предаје пошти
сматра се даном предаје Управи за капитална улагања Аутономне
покрајине Војводине.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Критеријуми за оцену пројеката и доделу средстава су следећи:
1. Степен општег утицаја и значај пројекта се оцењује са
највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: повећање учешћа обновљивих извора енергије,
степен развијености локалне самоуправе на чијој се територији реализује пројекат, смањење емисије CO2 на
годишњем нивоу и смањење потребне примарне енергије на годишњем нивоу која се постиже применом предложених мера;
2. Оправданост пројекта се оцењује са највише 20 бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: степен суфинансирања пројекта и прост период повраћаја инвестиције,;
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3. Степен одрживости пројекта се оцењују са највише 20
бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: финансијска одрживост и институционална одрживост;
4. Степен ризика и изводљивост пројекта се оцењује са
највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: процена ризика и изводљивост пројекта.        
Неће се узимати у разматрање:
1. неблаговремене пријаве (пријаве пристигле након истека
рока предвиђеног у јавном конкурсу);
2. недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису предвиђени јавним конкурсом, односно оне које се не односе на конкурсом предвиђене намене);
3. неразумљиве и непотпуне пријаве (пријаве које нису
поднете на одговарајућем обрасцу, пријаве уз које није
приложена сва документација предвиђена конкурсом,
пријаве које су непотписане, са непопуњеним рубрикама, пријаве послате факсом или електронском поштом,
пријаве које садрже неразумљиве и нетачне податке).
Подносилац пријаве се о недостацима пријаве обавештава писаним путем и на исту нема право жалбе.
ДОДЕЛА СРЕДСТАВА
Поступак јавног конкурса спроводи Комисија коју образује
директор Управе за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине.
Комисија обавља стручни преглед поднетих пријава, вреднује
и рангира предложене пројекте у складу са условима и критеријумима наведеним у јавном конкурсу и доставља директору Управе
предлог одлуке о додели средстава са образложењем предлога у
року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Одлуку о додели средстава са образложењем доноси директор
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у
року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Одлука о додели средстава се доставља свим учесницима на
јавном конкурсу и објављује на интернет страници Покрајинске
владе www.vojvodina.gov.rs наредног дана од дана доношења исте.
Након доношења одлуке о додели средстава, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и Корисник средстава закључиће уговор са којим ће да регулишу права и обавезе.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све информације у вези са јавним конкурсом, могу се добити
у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, позивом на телефон број 021.4881.783, сваког радног дана од
09.00 часова до 15.00 часова у периоду од 18.05.2015. године до
28.05.2015. године, или путем електронске поште на адресу radan.
bobic@vojvodina.gov.rs .
Директор
Небојша Маленковић,с.р.

473.
На основу члана 10. и 22. став 4. Покрајинскe скупштинскe
одлукe о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
(„Сл. лист АП Војводине“, бр. 53/2014), члана 3. и 4. Одлуке о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката
које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2015. години број 02-8/2015 од 02.03.2015. године („Сл. лист АП Војводине“, бр. 8/2015) и Решења о покретању
поступка за доделу средстава путем јавног конкурса Управе за
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број 136-4012565/2015-01/1 од 15.05.2015. године Управа за капитална улагања
Аутономне покрајине Војводине расписује
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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање
пројеката у области развоја спорта, укључујући и школски спорт.
Општи циљ јавног конкурса је подршка локалним самоуправама на територији Аутономне покрајине Војводине у реализацији
пројеката који доприносе развоју и унапређењу спорта.
Специфични циљеви јавног конкурса су подстицање и стварање услова за развој спорта, промоцију и подстицање бављења
спортом, а посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом, организацију такмичења, развој врхунског спортског стваралаштва, унапређење квалитета рада са младим спортским
талентима, стварање услова за целогодишње одвијање спортских
активности и побољшање услова за одвијање спортских активности.
ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине“,
бр. 53/2014), у члану 10, Раздео 24 – Управа за капитална улагања
Аутономне покрајине Војводине – Програм 1505 – Регионални
развој – Програмска активност 1011 – Подршка пројектима у области развоја спорта – економска класификација – 463 – трансфери осталим нивоима власти, предвиђена су средства у износу од
200.000.000,00 динара за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта.
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за
финансирање и суфинансирање:
1. Изградње, доградње, реконструкције, адаптације и санације спортских и школских спортских објеката у јавној
својини на територији Аутономне покрајине Војводине;
2. Пројектовање и постављање балон-хала спортске намене у јавној својини на територији Аутономне покрајине
Војводине;
3. Опремање спортских и школских спортских објеката у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине, укључујући и набавку спортских справа и
реквизита.
ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Право учешћа на јавном конкурсу имају јединице локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине за реализацију пројеката на својој територији.
Подносилац пријаве може да конкурише са највише 2 (две)
пријаве, при чему се пријаве морају односити на различите намене.
Пријаве се подносе у посебним ковертама.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Услов за доделу средстава по јавном конкурсу је да је реализација пројекта у складу са циљeвима и наменом јавног конкурса.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ КОНКУРС
Документација која се подноси на јавни конкурс садржи:
1) Уредно попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица образац Пријава предлога пројекта (Образац
P.SP2.01) у два примерка;
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2) Копију потврде о пореском идентификационом броју;
3) За пројекте изградње, доградње, реконструкције, адаптације и санације спортских и школских спортских објеката:
a) Копију главне свеске техничке документације у зависности од класе и намене објекта (главна свеска
идејног пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, главна свеска пројекта за извођење);
b) Копију изјаве вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја техничке контроле из извода пројекта за грађевинску дозволу или,
· Уколико је грађевинска дозвола, односно решење
којим се одобрава извођење радова издато пре ступања на снагу Закона о изменама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр 145/2014),
потребно је доставити копије насловних страна свих
делова техничке документације садржане у грађевинској дозволи, односно решењу којим се одобрава извођење радова, као и страна са овером техничке контроле и овером надлежног органа за издавање
грађевинске дозволе (уместо документације наведене под тачкама а) и b));
c) Копију важећег акта надлежног органа на основу
којег се одобрава извођење радова;
d) Предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова оверен и потписан од стране одговорног пројектанта, не старији од шест месеци са нумерисаним
странама (документ обавезно садржи датум израде);
4) За пројектовање и постављање балон-хала спортске намене:
a) Копије плана катастарске парцеле и извода из листа
непокретности;
b) Копију информације о локацији издате од стране надлежног органа;
c) Техничку спецификацију са процењеном вредношћу пројектовања и постављања балон-хале спортске намене оверену и потписану од стране одговорног пројектанта који је израдио техничку спецификацију, не старију од шест месеци са нумерисаним
странама (документ обавезно садржи датум);
5) За опремање спортских и школских спортских објеката:
a) Техничку спецификацију неопходне опреме са процењеном вредношћу оверену и потписану од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве, не старију
од шест месеци са нумерисаним странама (документ
обавезно садржи датум).
Све копије докумената морају да буду оверене и потписане од
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве и то свака страна
сваког документа.
Образац пријаве (P.SP2.01) се попуњава електронски и преузима
се са интернет странице Покрајинске владе www.vojvodina.gov.rs .
Пријаве са приложеном документацијом се, након спроведеног
јавног конкурса, не враћају учесницима на јавном конкурсу.
РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС
Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, дневном листу „Данас“ и на интернет страници Покрајинске владе www.vojvodina.gov.rs.
Пријава за учешће на јавни конкурс се подноси у затвореној
коверти, затворена на начин да се приликом отварања пријаве
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, лично на
писарницу Управе за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине, сваког радног дана од 8.00 до 16.00 часова или путем
поште на адресу УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 21000 Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина број 25 са назнаком: „Пријава на јавни конкурс
број 136-401-2565/2015-01/2 – Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката пројеката у области развоја спорта – НЕ
ОТВАРАТИ“.
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Јавни конкурс jе отворен од 18.05.2015. године до 28.05.2015.
године до 16.00 часова.
Благовремена пријава је пријава која је примљена од стране
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у
утврђеном року, односно до 28.05.2015. године до 16.00 часова.
Када је пријава упућена поштом препоручено, дан предаје пошти
сматра се даном предаје Управи за капитална улагања Аутономне
покрајине Војводине.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Критеријуми за оцену пројеката и доделу средстава су следећи:
1. Степен општег утицаја и значај пројекта се оцењује са
највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: значај пројекта, повезаност пројекта са стратешким документима, степен развијености локалне самоуправе на чијој се територији реализује пројекат, међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројекта,
очекивани ефекти пројекта;
2. Оправданост пројекта се оцењује са највише 20 бодова
узимајући у обзир следеће поткритеријуме: степен суфинансирања пројекта, однос трошкова и очекиваних резултата;
3. Степен одрживости пројекта се оцењују са највише 20
бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: финансијска одрживост и институционална одрживост;
4. Степен ризика и изводљивост пројекта се оцењује са
највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: процена ризика и изводљивост пројекта.
Неће се узимати у разматрање:
1. неблаговремене пријаве (пријаве пристигле након истека
рока предвиђеног у јавном конкурсу);
2. недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису предвиђени јавним конкурсом, односно оне које се не односе на конкурсом предвиђене намене);
3. неразумљиве и непотпуне пријаве (пријаве које нису
поднете на одговарајућем обрасцу, пријаве уз које није
приложена сва документација предвиђена конкурсом,
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пријаве које су непотписане, са непопуњеним рубрикама, пријаве послате факсом или електронском поштом,
пријаве које садрже неразумљиве и нетачне податке).
Подносилац пријаве се о недостацима пријаве обавештава писаним путем и на исту нема право жалбе.
ДОДЕЛА СРЕДСТАВА
Поступак јавног конкурса спроводи Комисија коју образује
директор Управе за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине.
Комисија обавља стручни преглед поднетих пријава,
вреднује и рангира предложене пројекте у складу са условима
и критеријумима наведеним у јавном конкурсу и доставља
директору Управе предлог одлуке о додели средстава са
образложењем предлога у року од 15 дана од дана истека рока за
подношење пријава.
Одлуку о додели средстава са образложењем доноси директор
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у
року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Одлука о додели средстава се доставља свим учесницима на
јавном конкурсу и објављује на интернет страници Покрајинске
владе www.vojvodina.gov.rs наредног дана од дана доношења исте.
Након доношења одлуке о додели средстава, Управа за капитална
улагања Аутономне покрајине Војводине и Корисник средстава
закључиће уговор са којим ће да регулишу права и обавезе.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све информације у вези са јавним конкурсом, могу се добити
у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине,
позивом на телефон број 021.4881.806, сваког радног дана од
09.00 часова до 15.00 часова у периоду од 18.05.2015. године до
28.05.2015. године, или путем електронске поште на адресу: marko.svorcan@vojvodina.gov.rs.
Директор
Небојша Маленковић,с.р.
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
447. Решење о давању овлашћења за потписивање појединачних колективних уговора;
448. Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Гаранцијског фонда Аутономне покрајине
Војводине за 2014. годину;
449. Решење о именовању чланице Управног одбора Фонда «Европски послови» Аутономне покрајине Војводине;
450. Решење о именовању чланице Привременог Управног одбора Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад;
451. Решење о разрешењу директорке Специјалне болнице за рехабилитацију «Бања Кањижа», Кањижа;
452. Решење о именовању директорке Специјалне болнице за рехабилитацију «Бања Кањижа», Кањижа;
453. Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Специјалне болнице за неуролошка
обољења и посттрауматска стања «Др Боривоје Гњатић» Стари Сланкамен;
454. Решење о именовању заменика директора Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска
стања «Др Боривоје Гњатић» Стари Сланкамен;
455. Решење о разрешењу члана Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Термал» Врдник;
456. Решење о именовању чланице Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Термал» Врдник;
457. Решење о именовању члана Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Термал» Врдник;
458. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Геронтолошког центра у Кикинди;
459. Решење о именовању чланова Управног одбора Геронтолошког центра у Кикинди;
460. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Геронтолошког центра у Кикинди;
461. Решење о именовању члана Надзорног одбора Геронтолошког центра у Кикинди;
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462. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора
Опште болнице Кикинда, Кикинда;
463. Решење о именовању председника Надзорног одбора
Опште болнице Кикинда, Кикинда;
464. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора
Завода за јавно здравље Кикинда;
465. Решење о именовању председника Надзорног одбора
Завода за јавно здравље Кикинда;
466. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Завода
за културу Војводине у Новом Саду;
467. Решење о именовању члана Надзорног одбора Завода
за културу Војводине у Новом Саду;
468. Закључак о проценту јавног капитала субјекта приватизације «Дневника», акционарског друштва за новинско-издавачку делатност, Нови Сад.

469. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад за општину Вршац;
470. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2015. години.
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УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
471. Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин.
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СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ
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472. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање
пројеката у области енергетске ефикасности;
473. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање
пројеката у области развоја спорта.
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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, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021- 487 44 27
Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

883

884
886

