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крајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност
полова;

На основу члана 26. став 2., чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ’’, број 37/14) и члана 12. став 1. Закона о управљању миграцијама („Службени гласник РС’’, број 107/12),
Покрајинска влада, на седници одржаној 5. августа 2015. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА
ЗА МИГРАЦИЈЕ
Члан 1.
Образује се Покрајински савет за миграције (у даљем тексту:
Савет), као повремено радно тело Покрајинске владе, ради
обављања саветодавних послова у вези са управљањем миграцијама на територији Аутономне покрајине Војводине.

За чланове Савета именују се:
1. проф. др Весна Копитовић, покрајинска секретарка за
здравство, социјалну политику и демографију;
2. Синиша Радаковић, начелник Полицијске управе Нови
Сад;
3. Ратко Бубало, представник Хуманитарног центра за интеграцију и толеранцију;
4. Маријана Новаков Поповић, Покрајински повереник за избеглице;
5. Радомир Кукобат, директор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним
и расељеним лицима;
6. Лидија Риц Рихтер, секретарка Црвеног крста Војводине;
7. Тома Јошанов, директор Дирекције за робне резерве Аутономне покрајине Војводине.
Члан 5.

Члан 2.
Савет обавља следеће послове:
-праћење стања и извештавање Комесаријата за избеглице и
миграције о миграцијама на територији Аутономне покрајине
Војводине;

Председник Савета обавезан је да на седнице Савета позива
представнике локалних самоуправа с територија угрожених миграцијом, ради активног учешћа у раду Савета.
Члан 6.

-предлагање програма, мера и планова активности које треба
предузети ради ефикасног управљања миграцијама на територији Аутономне покрајине Војводине;

Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета обавља Покрајински секретаријат за здравство, социјалну
политику и демографију.

-друге послове у области управљања миграцијама, у складу са
законом.

Члан 7.

На захтев Комесаријата за избеглице и миграције, Савет доставља извештај о предузетим мерама и другим питањима из
области управљања миграцијама на територији Аутономне покрајине Војводине.
Члан 3.
Савет има председника, заменика председника и седам чланова.
Члан 4.

На начин рада Савета примењује се Пословник Покрајинске
владе.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине’’.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-474/2015
Нови Сад, 5. август 2015. године

За председника Савета именује се:
- Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе управу и националне
мањине- националне заједнице;
За заменика председника Савета именује се:
-Mирослав Васин, потпредседник Покрајинске владе и по-

Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки, с.р.

594.
На основу чл. 35. и 36. став 7. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине”, бр. 37/2014) и
члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
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покрајине Војводине за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине”,
бр. 53/2014, 54/2014-испр. и 29/2015),
Покрајинска влада, на седници одржаној 5. августа 2015. године, донела је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИKА
О НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
И ПРОЈЕKАТА У 2015. ГОДИНИ,
ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАПОЧЕТА
ИЗ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

5. август 2015.

595.
На основу члана 9. став 2. и члана 19. став 1. Покрајинске
скупштинске одлуке о оснивању јавне установе ‘’Војвођанска академија наука, уметности и културе’’ („Службени лист
АП Војводине”, број: 29/2015) и члана 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП
Војводине”, број: 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

Члан 1.

I

У Правилнику о начину реализације програма и пројеката у
2015. години, чија је реализација започета из средстава Фонда за
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист
АП Војводине“, бр. 5/2015, 15/2015 и 18/2015), у члану 2. у табеларном прегледу у оквиру програмске активности 1008 Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите, после
пројекта „Набавка дигиталног РТГ апарата за радиографију“ додаје се пројекат, који гласи:
„

За директора Јавне установе ‘’Војвођанска академија наука,
уметности и културе’’, именује се мр Угљеша Белић, магистар
историјских наука, уметности и културе. Директор се именује
на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Нови Сад

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

4642
Доградња евакуационе рампе, лифта и
степеништа на Институту за
онкологију Војводине

14.400.000,00

Број: 022-491/2015
Нови Сад, 27. јул 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

“
У члану 2. у табеларном прегледу у оквиру програмске активности 1009 Подршка пројектима у области заштите културног,
верског и националног наслеђа, после пројекта „Наставак адаптације, реконструкције и доградње „Народно позориште-Народно
казалиште“ додаје се пројекат, који гласи:
„
Врбас
4632
Завршетак радова и опремање Културног
центра – позоришта у изградњи
“

10.857.181,36

596.
На основу члана 9. став 2. и члана 19. став 1. Покрајинске
скупштинске одлуке о оснивању Jавне установе ‘’Војвођанска академија наука, уметности и културе’’ („Службени лист
АП Војводине”, број 29/2015) и члана 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП
Војводине”, број 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

У последњем реду табеларног прегледа, у делу „Укупно“ износ
од „1.320.485.170,86“ замењује се износом „1.345.742.352,22“.

I

Члан 2.

У Управни одбор Јавне установе ‘’Војвођанска академија наука, уметности и културе’’, именују се:

У члану 8. у став 1. речи „месечне и“ бришу се.
Члан 3.
У члану 10. став 5. мења се и гласи:
„У конкурсној документацији за јавну набавку, Корисник може
да предвиди авансно плаћање у максималном износу до 80% уз
обавезан захтев за достављање банкарске гаранције као средства
финансијског обезбеђења за повраћај аванса.“
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине.“
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 031-14/2015
Нови Сад, 5. август 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки,с.р.

- за председника:
• др Мирјана Војиновић Милорадов, професор емеритус Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, представник оснивача;
- за чланове:
• проф. др Лазар Лазић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, из Новог
Сада, представник оснивача;
• проф. др Александра Дороњски, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, из Новог
Сада, представник оснивача;
• проф. др Павле Секеруш, редовни професор Филозофског
факултета Универзитета у Новом Саду, представник оснивача;
• др Слободанка Марков, редовни професор Филозофског
факултета Универзитета у Новом Саду, у пензији, представник оснивача;
• Живан Берисављевић, политиколог у пензији, представник
оснивача.
Покрајинска влада именоваће члана Управног одбора из реда
запослених, по окончању поступка уписа Јавне установе у судски
регистар.

5. август 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊЕ

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

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

Берислав Скендеровић, дипломирани музичар, р а з р е ш а в а се дужности директора Војвођанског симфонијског оркестра
у Новом Саду.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

Број: 022-492/2015
Нови Сад, 27. јул 2015. године		

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

597.
На основу члана 9. став 2. и члана 19. став 1. Покрајинске
скупштинске одлуке о оснивању Jавне установе ‘’Војвођанска академија наука, уметности и културе’’ („Службени лист
АП Војводине”, број: 29/2015) и члана 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП
Војводине”, број: 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-482/2015
Нови Сад, 27. јул 2015. године

599.
На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

I
У Надзорни одбор Јавне установе ‘’Војвођанска академија наука, уметности и културе’’, именују се:
- за председника:
• др Алексеј Кишјухас, асистент на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, представник оснивача;
- за чланове:
• др Жарко Илин, редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду, представник оснивача;
• Данило Чеман, дипломирани менаџер из Новог Сада,
представник оснивача;
• др Борис Кршев, ванредни професор Факултета за правне
и политичке студије др Лазар Вркатић, представник оснивача.
Покрајинска влада именоваће члана Надзорног одбора из реда
запослених, по окончању поступка уписа у судски регистар.
Председник и чланови Надзорног одбора, именују се на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-493/2015
Нови Сад, 27. јул 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

598.
На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2015. године,
донела је

I
Роман Бугар, дипломирани музичар, и м е н у ј е се за вршиоца
дужности директора Војвођанског симфонијског оркестра у Новом Саду.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-483/2015
Нови Сад, 27. јул 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

600.
На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС” број 119/2012, 116/2013- аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон), члана 16. став 8. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу „Војводинашуме”
(„Службени лист АПВ”, број 4/2013) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
МАРТА ТАКАЧ и м е н у ј е се за директорку Јавног предузећа
„Војводинашуме” Петроварадин, на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 023-33/2015
Нови Сад, 27. јул 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

5. август 2015.

ничком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број:
18/2010 и 55/2013), члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУз
353/2009), и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади „Службени лист АПВ”, број: 37/14 ),
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2015. године,
донела је

601.

РЕШЕЊЕ

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 37/14 и 54/14др.пропис) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, бр. 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

I
Разрешава се Управни одбор Дома ученика средњих школа у
Суботици:
- из реда оснивача:
- председник
1. Сивери Реже, наставник математике у пензији, из
Суботице.

I

- чланови:
1. Цвјетин Милаковић, дипломирани економиста из
Суботице
2. Светлана Бабијановић, економисткиња из Мале Босне, општина Суботица.

Илдико Шнејдер Шара разрешава се дужности помоћника покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 02-130/2015
Нови Сад, 27. јул 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

602.

- из реда родитеља:
1. Илона Јовановић из Купусине
2. Нандор Салаи из Бачких Винограда.
- из реда запослених:
1. Матилда Руски, дипломирани грађевински инжењер
2. Каролина Пап Бартус, професорка мађарског језика, васпитачица у Дому.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 37/14 и 54/14др.пропис) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинскe скупштинскe одлукe
o Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, бр. 37/14)
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2015. године,
донела је

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

604.

РЕШЕЊЕ
I
Ливиа Корпонаи поставља се за помоћницу покрајинског
секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 02-134/2015
Нови Сад, 27. јул 2015. године

Број: 022-495/2015
Нови Сад, 27. јул 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

603.
На основу члана 48. став 1. и члана 52. став 1. Закона о уче-

На основу члана 48. став 1. и члана 49. став 1. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број:
18/2010 и 55/2013), члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУз
353/2009), и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади „Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Именују се председник и чланови Управног одбора Дома ученика средњих школа у Суботици:
- из реда оснивача:
- председник
1. Чила Голи из Суботице.
- чланови:
1. Барат Габор Гергељ из Сенте

5. август 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

2. Борислав Цупаћ, приватни предузетник из Суботице.
- из реда родитеља:
1. Моника Ујхељи из Новог Кнежевца
2. Слађана Бошњак из Паноније.
- из реда запослених:
1. Оливера Ушчумлић, васпитачица у Дому, из Суботице
2. Јудит Фелвинц, васпитачица из Суботице.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-496/2015
Нови Сад, 27. јул 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

605.
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ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број
37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбор Дома за децу и омладину „Мирослав Антић Мика” у Сомбору, именују се:
- за председника:
1. Владимир Поповић, професор средње школе, дипл. инжењер пољопривреде из Сомбора, представник оснивача;
- за чланове:
1. Бојана Ивичић, студенткиња економије из Сомбора, представница
оснивача;
2. Владимир Кузманов, медицински техничар из Сомбoра,
представник
корисника.
II

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 Дом за децу и омладину „Мирослав Антић - Мика” у Сомбору („Службени лист АПВ”, број
7/02), члана 32. став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 27.
јула 2015. године, д о н е л а ј е

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-294/2015
Нови Сад, 27. јул 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

РЕШЕЊЕ
I

607.

Разрешавају се дужности у Управном одбору Дома за децу и
омладину „Мирослав Антић - Мика” у Сомбору:
- председница:
1. Душанка Голубовић, правница из Сомбора, представница
оснивача;
- чланови:
1. Саша Сијечањ, аутомеханичар из Сомбора, представник
оснивача;
2. Срђан Стојановић, дипл. андрагог из Сомбора, представник корисника.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014)
и члана 13. Одлуке о оснивању Фонда за подршку инвестиција
у Војводини „Vojvodina Investment Promotion – VIP” („Службени
лист АПВ”, број 14/04),
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I

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

Далиборка Војводић Томовић, дипл. правница из Новог Сада,
разрешава се дужности члана Надзорног одбора Фонда за подршку инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment Promotion –
VIP”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

II

II

Број: 022-293/2015
Нови Сад, 27. јул 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

606.
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 Дом за децу и омладину „Мирослав Антић
- Мика” у Сомбору („Службени лист АПВ”, број 7/02), члана 32.
став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 025-12/2015
Нови Сад, 27. јул 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

608.
На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
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луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014)
и члана 13. Одлуке о оснивању Фонда за подршку инвестиција
у Војводини „Vojvodina Investment Promotion – VIP” („Службени
лист АПВ”, број 14/04),
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2015. године,
донела је

цијалистичку 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 27. јула 2015. године,
донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Роберт Јакубец, дипл. агроном из Темерина, именујe се за члана Надзорног одбора Фонда за подршку инвестиција у Војводини
„Vojvodina Investment Promotion – VIP”.

Ђорђе Цветковић, виши физиотерапеут, Општинско веће Алибунар, из Алибунара, именује се за председника Управног одбора
Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић” Вршац, као представник оснивача.

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

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

Број: 025-13/2015
Нови Сад, 27. јул 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

609.
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 27. јула 2015. године,
донела је

Број: 022-500/2015
Нови Сад, 27. јул 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

611.
На основу члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију („Службени
лист АПВ”, бр. 14/2009 и 39/2013) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Даје се сагласност на Измене Програмa рада Информативног
центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2015.
годину, које је усвојио Управни одбор Информативног центра за
пословну стандардизацију и сертификацију, на седници одржаној
15.7.2015. године.

Неђељко Коњокрад, предузетник из Иланџе, разрешава се дужности председника Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић” Вршац, на коју је
именован Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине, број:
022-408/2014 од 21. маја 2014. године, као представник оснивача.

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: 022-499/2015
Нови Сад, 27. јул 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

610.
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, спе-

Број: 023-54/2015
Нови Сад, 27. јул 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

612.
На основу члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију („Службени
лист АПВ”, бр. 14/09 и 39/2013) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2015. године,
донела је

5. август 2015.
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РЕШЕЊЕ

II

I

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

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2015. годину, којe је донео Управни одбор Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, на
седници одржаној 15.7.2015. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-85/2015
Нови Сад, 27. јул 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 023-76/2015
Нови Сад, 27. јул 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

613.

615.
На основу члана 9. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени
лист АПВ”, број: 2/10), члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 5. августа 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Педагошког завода Војводине („Службени лист АПВ”, бр. 14/03), чл. 35. и 36.
став 6. Покрајинскe скупштинскe одлукe о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, бр. 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2015. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма заштите природних добара за 2015. годину Покрајинског завода за заштиту
природе, Нови Сад, које је донео Управни одбор Покрајинског
завода за заштиту природе, Нови Сад, на 5. седници одржаној
16.07.2015. године.

I

II

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Педагошког завода Војводине за 2015. годину, које је усвојио Управни одбор Педагошког завода Војводине, на седници одржаној 21.
јула 2015. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 023-55/2015
Нови Сад, 5. август 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки, с.р.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-21/2015\
Нови Сад, 27. јул 2015. године\

616.
Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

614.
На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта („Службени лист АПВ”, број 10/02 и 1/12) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2015. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2015. годину, које је усвојио Управни одбор Покрајинског завода за спорт и
медицину спорта, на 17. седници, одржаној 10. јула 2015. године.

На основу члана 9. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени
лист АПВ”, број: 2/10), члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 5. августа 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2015. годину,
које је донео Управни одбор Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, на 5. седници одржаној 16.07.2015. године.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
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5. август 2015.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-77/2015
Нови Сад, 5. август 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки, с.р.

617.

II
Обавезује се Јавно предузеће за просторно и урбанистичко
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови
Сад да у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке Надзорног
одбора о издавању банкарске гаранције или менице, примерак
одлуке достави Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.
III

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

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 404-194/2015
Нови Сад, 27. јул 2015. године

РЕШЕЊЕ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Измене и допуне Финансијског
плана Едукативног центра за обуке у професионалним и радним
вештинама, Нови Сад, за 2015. годину, које је донео Управни одбор Едукативног центра за обуке у професионалним и радним
вештинама, Нови Сад, на седници одржаној 22.7.2015. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-48/2015
Нови Сад, 5. август 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки,с.р.

618.
На основу члана 16. став 2. и члана 25. став 1. тачка 2. Покрајинске скупштинске одлуке о јавном предузећу за просторно
и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам
Војводине” Нови Сад („Службени лист АПВ”, број 4/13), члана
32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14) и члана
60. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12, 116/13 ‒ аут.тумачење и 44/14 ‒ др. закон),
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2015. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност да Надзорни одбор Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад може доносити одлуке о издавању
банкарских гаранција и меница, као средства обезбеђења за озбиљност понуде и за добро извршење посла, у поступцима јавних
набавки у којима Јавно предузеће за просторно и урбанистичко
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови
Сад учествује као понуђач с циљем уговарања послова из делатности за коју је основан, без прибављања сагласности Покрајинске владе на те одлуке, с тим што укупан износ датих банкарских
гаранција и издатих меница на годишњем нивоу не може бити
већи од 40% висине прихода које је Јавно предузеће за просторно
и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам
Војводине” Нови Сад годишњим програмом пословања планирало да оствари на тржишту за текућу годину.

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

619.
На основу члана 24. став 2. и члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/14 и
54/14 - др.одлуке) и члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Сл. лист АПВ“, број 53/14, 54/14-исправка, 29/15-ребаланс),
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту
животне средине, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2015. ГОДИНИ
ЧИЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, И ТО:
1. пројеката који ће промовисати заштиту животне средине и
конкретне активности у области заштите животне средине,
очување и унапређење природних вредности, као и програме едукације и подизања свести јавности у области заштите
животне средине на територији АП Војводине у износу од
4.000.000,00 динара
Услови конкурса:
• Право учешћа на Конкурсу имају непрофитне организације-удружења грађана са територије АП Војводине, која
се баве делатностима из области заштите животне средине
• Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених средстава не може бити већа од
150.000,оо динара
• Реализација пројекта на територији АП Војводине
Конкурсна документација коју треба доставити:
• пријавни образац-опис пројекта са буџетом, који се налази на интернет сајту Секретаријата: www.ekourb.vojvodina.
gov.rs.
• фотокопија Решења о регистрацији удружења (из АПР-а)
• фотокопија Статута (из којег се види да се удружење бави
делатностима из области заштите животне средине)
• фотокопија ПИБ обрасца
Пријаве које не садрже потпуну документацију неће се узимати у разматрање.
Критеријуми за доделу средстава:
Средства се додељују путем јавног конкурса који Секретаријат
објављује у „Службеном листу АПВ“, у дневном листу „Дневник“
и на интернет сајту Секретаријата.
Приликом оцењивања и рангирања примењују се следећи критеријуми:
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- нова и креативна решења проблема у области заштите животне средине;
- дугорочни утицај и одрживост након завршетка финансијске
подршке;
- број учесника и носиоца пројекта;
- износ хонорара пројектног тима (не може да прелази 20% максималног бруто износа укупно добијених средстава овим конкурсом);
- висина сопственог учешћа односно средстава из других извора
уколико је за извођење пројекта потребно учешће или суфинансирање из других извора;
- медијски публицитет (телевизијски и радио-преноси или
снимци, извештавање штампе и други начини презентације).
Рокови за спровођење конкурса:
Рокови за спровођење јавног конкурса су:
- достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу
„Дневник“ до 20.08.2015. године;
- доношење одлуке о додели средстава и објављивање коначних
резултата јавног конкурса на сајту Секретаријата: 31.08.2015.
године;
- рок извршења уговорене обавезе: до 15.12.2015. године, а подношење коначног извештаја до 25.12.2015. године;
Начин доношења одлуке о додели средстава:
Јавни конкурс ће спровести Комисија за спровођење јавног
конкурса која ће бити образована посебним решењем.
О поднетим пројектима одлучује покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине на предлог
Комисије за спровођење јавног конкурса, која разматра пристигле
пријаве применом наведених критеријума и сачињава Извештај о
стручној оцени пријављених пројеката.
Након реализације пројекта потребно је приложити детаљан
извештај о реализацији активности и финансијски извештај о
коришћењу средстава са спецификацијом трошкова (коначан извештај) како би се оправдало наменско и законито коришћење
средстава.
Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор којим
се обавезно утврђује: назив и седиште носиоца пројекта, врста
и обим пројекта, време реализације пројекта, обим и врста додељених средстава, временски план употребе средстава, начин
надзора над наменским коришћењем средстава и одвијањем реализације пројекта и рок за доставу извештаја о наменском утрошку средстава.
Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета АП Војводине за 2015. годину.
Начин подношења пријаве на конкурс:
Пријава на конкурс доставља се Секретаријату на формулару
који је објављен на интернет сајту Секретаријата (www.ekourb.
vojvodina.gov.rs).
Пријава на конкурс се доставља путем поште на адресу:
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000
Нови Сад са назнаком „Пријава на конкурс удружења грађана
за реализацију пројектних активности из области заштите животне средине, односно архитектуре, урбанизма и градитељства“ или непосредно на писарници покрајинских органа (контакт
особа: Оливиа Тешић, телефон 021/487-4486, е-mail: olivia.tesic@
vojvodina.gov.rs); Пријава која се достави након наведеног рока
или са непотпуном документацијом, послатa путем факса или
електронске поште, непотписанa или неоверенa пријавa, неће се
разматрати.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Слободан Пузовић

620.
На основу члана 41. Покрајинске скупштинске одлуке о
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Покрајинској управи («Службени лист АПВ’’, број 37/2014 и
54/2014), чл. 10 и 22.-26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину (“Службени
лист АПВ”, број: 53/14, 54/14 – исправка и 29/15-ребаланс) и члана
4. Правилника о додели бесповратних подстицајних средстава за
суфинансирање реализације пројеката коришћења соларне енергије за припрему топле потрошне воде у комбинацији са системима за рекуперацију топлоте на фармама оваца и коза
број: 115-401-3575/2015-01 од 25. јуна 2015.године, (у даљем
тексту: Правилник),
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ
Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад
Дана: 05. августа 2015. године р а с п и с у ј е
JAВНИ КОНКУРС
за
ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА
КОРИШЋЕЊА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ
У КОМБИНАЦИЈИ СА СИСТЕМИМА ЗА
РЕКУПЕРАЦИЈУ ТОПЛОТЕ НА ФАРМАМА ОВАЦА И
КОЗА
I Право учешћа на конкурсу и намене за које се могу користити
средства
Средства за суфинансирање реализације пројеката коришћења
соларне енергије за припрему топле потрошне воде у комбинацији са системима за рекуперацију топлоте на фармама оваца
и коза, планирана су Финансијским планом Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине за 2015. годину,
Пројекат 4008 Коришћење соларне енергије за припрему топле
потрошне воде (ТПВ) у комбинацији са системима за рекуперацију топлоте на фармама оваца и коза, позиција 673, функционална класификација 430 Гориво и енергија, , 454 Конто субвенције
приватним предузећима, 4542 Економска класификација - Капиталне субвенције приватним предузећима, извор финансирања 01
00 приходи из буџета.
Средства се додељују земљорадничким задругама, регистрованим пољопривредним газдинставима, привредним друштвима
и предузетницима, регистрованим за узгој оваца и коза и производњу млека, са седиштем на територији Аутономне Покрајине
Војводине.
Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу јавног
конкурса. Текст јавног конкурса објављује се у ‘’Службеном
листу Аутономне Покрајине Војводине’’ и на интернет страници
Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине
(у даљем тексту: Секретаријат) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/
(у даљем тексту: Конкурс).
Право учешћа на конкурсу имају земљорадничке задруге, регистрована пољопривредна газдинстава, привредна друштвима и
предузетници, регистрованим за узгој оваца и коза и производњу
млека, са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине.
Бесповратна подстицајна средства која се додељују користиће
се за суфинансирање реализације пројеката земљорадничких задруга, регистрованих пољопривредних газдинстава, привредних
друштава и предузетника, са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, регистрованих за узгој оваца и коза и
производњу млека, у сврху припреме топле потрошне воде коришћењем соларне енергије у комбинацији са системом за рекуперацију топлоте, са циљем:
1. адаптације постојећег система за загревање топле потрошне воде, односно хлађење млека (који као енергент за
добијање топлотне енергије користи фосилно гориво или
електричну енергију) набавком и монтажом система за рекуперацију топлоте (који чине резервоар за воду, измењивач топлоте повезан на део система за хлађење млека, циркулациона пумпа и пратећа мерно регулациона опрема) и
система са соларним термалним колекторима и пратећом
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инсталацијом (цевоводи, арматура, циркулациона пумпа,
експанзиони суд и остала пратећа машинска и електро опрема).
2. реконструкције постојећег система за грејање топле потрошне воде, односно хлађења млека, додавањем система за
рекуперацију топлоте и система са соларним колекторима,
како би се омогућило алтернативно и јефтиније загревање
топле потрошне воде.

знаком ‘’НЕ ОТВАРАТИ’’ и називом конкурса, на адресу:
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
Булевар Михајла Пупина број 16
21000 Нови Сад
Документација која се подноси на конкурс1:

У цену постројења наведених под тачкама 1. и 2. овог члана,
улазе машински и неопходни пратећи електро радови.

1. Попуњена, потписана и печатом оверена пријава за учешће
на конкурсу (преузима се са сајта Секретаријата, www.
psemr.vojvodina.gov.rs);
2. Доказ о регистрацији (оверени извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор
– не старији од 30 дана);
3. Фотокопију решења о пореском индентификационом броју
(осим за регистрована пољопривредна газдинства која
нису у систему ПДВ-а);
4. Фотокопију картона депонованих потписа ( за привредна
друштва, предузетнике и земљорадничке задруге);
5. Доказ о отвореном рачуну у пословној банци (назив рачуна, назив банке код које се води рачун, број рачуна који је
издала и оверила банка у којој се води);
6. Потврду о броју грла (животиња) за одговарајућу категорију, издата од стране надлежне ветеринарске службе;
7. Уверење Пореске управе да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне локалне пореске управе
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старији од 30 дана од дана објављивања
конкурса;
8. Доказ о власништву објеката-помоћног објекта, односно
уколико није власник објеката, мора имати уговор о закупу истих, који обухвата период од минимално 12 година од
момента објављивања конурса;
9. Идејни машински и пратећи електро пројекат соларног постројења за припрему топле потрошне воде комбинованог
са системом за рекуперацију топлоте или оверена копија
истих, у складу са одредбама важећег Закона о планирању
и изградњи;
10. Кратак извод из студије оправданости или техно-економске анализе урађене од стране лиценциране фирме ради
оправданости улагања у пројекат (може се доставити као
самостални документ или у саставу идејног пројекта);
11. Изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза
према Секретаријату, по основу раније потписаних уговора, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве се
налази на сајту Секретаријата);
12. Изјава да се против подносиоца захтева не води парнични,
односно кривични поступак по основу раније остварених
подстицаја, субвенција и кредита (образац Изјаве се налази
на сајту Секретаријата);
13. Изјава о досадашњем коришћењу средстава Покрајинског
секретаријата за енергетику и минералне сировине у последње 3 године (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
14. Изјава подносиоца захтева (образац Изјаве се налази на
сајту Секретаријата):
а) да су, уз средства добијена по овом Конкурсу,
обезбеђена
преостала
финансијска
средства за реализацију пројекта;
б) да ће се наменски и у складу са важећом
законском
регулативом
утрошити
додељена средства;
ц) да ће се Секретаријату достављати извештаји у складу са
уговорним обавезама.
15. Средство финансијског обезбеђења којим подносилац
пријаве обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза НЕ
ПОДНОСИ СЕ УЗ ПРИЈАВУ (Подносилац пријаве коме је

Средства која се додељују не могу се користити за:
1. све врсте грађевинских радова;
2. куповину половне опреме и материјала;
3. порезe, укључујући и порез на додату вредност;
4. царинске, увозне и остале врсте административних такси;
II Циљеви пројекта
Бесповратна подстицајна средства која се додељују ће се користити за суфинансирање реализације пројеката коришћења система за рекуперацију топлоте и система са соларним колекторима
у сврху припреме топле потрошне воде за потребе производње
и одржавања на фармама оваца и коза код зeмљорадничких задруга, регистрованих пољопривредних газдинстава, привредних
друштава и предузетника са седиштем на територији Аутономне
покрајине Војводине, регистрованих за узгој оваца и коза и производњу млека са циљем:
• подршке руралном развоју, кроз повећање енергетске самосталности, смањење потрошње енергије на фармама а
тиме и трошкова који све више оптерећују примарну сточарску производњу;
• унапређење и осавремењивање пољопривредне производње кроз: ревитализацију постојећих система за загревање на фармама и боље примене расположивих технологија у сточарској производњи;
• повећање конкурентности пољопривредних производа,
кроз смањење трошкова производње-услед смањења трошкова потрошње енергије по јединици производа;
• побољшање енергетске ефикасности кроз смањење потрошње енергије за исти обим и квалитет производње или
повећање обима и квалитета производње;
• смањења емисије штетних гасова у околину;
• сигурнијег снабдевања енергијом;
• афирмације коришћења обновљивих извора енергије.
III Услови конкурса
1. Укупан износ за расподелу средстава је 10.000.000,00 динара (словима: једнустотинупетнаестмилионадинара);
2. Максимални износ средстава која се додељују по једном
пројекту је 1.000.000,00 динара
3. Право учешћа на конкурсу имају земљорадничке задруге, регистрована пољопривредна газдинстава, привредна
друштвима и предузетници, регистрованим за узгој оваца
и коза и производњу млека, са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине;
4. Подносилац захтева може да конкурише само са једним
пројектом;
5. Рок за подношење пријаве је 25. август 2015. године.
IV Документација која се подноси на конкурс и начин подношења
пријаве
Пријаве на Конкурс могу се поднети лично, предајом писарници покрајинских органа управе у Новом Саду, Булевар Михајла
Пупина бр. 16, или се упућују поштом, обавезно у писаној форми искључиво на конкурсним обрасцима који се могу преузети
у Секретаријату или са интернет презентације (сајта) Секретаријата. Образац пријаве се подноси оверен и потписан од стране
овлашћеног лица подносиоца пријаве у затвореној коверти са на-

5. август 2015.
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Препоручује се да документација буде достављена у регистратору, на начин да чини целину са страницама означеним њиховим редним бројем и увезана на начин да се онемогући накнадно
вађење и уметање листова

5. август 2015.
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додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, достави средство финансијског обезбеђења у складу са
Законом).
Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према
потреби, затражи додатну документацију и информације.
Пријава и приложена документација не враћају се подносиоцима.
Комисија неће узимати у разматрање пријаве које се не сматрају уредним и то:
• неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након истека рока предвиђеног у конкурсу)
• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису предвиђени конкурсом, односно оне које се не односе на конкурсом предвиђене намене)
• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, пријаве које су непотписане, са непопуњеним рубрикама и неуписаним захтеваним бројчаним вредностима у табели са критеријумима,
попуњене графитном оловком, пријаве послате факсом
или електронском поштом (e-mail), пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу, без одговарајућег броја
рачуна отвореног код пословне банке, које садрже неразумљиве и нечитке податке.
Неће се такође узимати у разматрање пријаве оних субјеката
који су користили средства Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, а у случају истека уговореног рока
нису поднели Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине финансијске и друге обавезне извештаје о утрошку додељених средстава.
V Одлучивање о додели средстава
Покрајински секретар за енергетику и минералне сировине (у
даљем тексту: Покрајински секретар) решењем образује посебну
конкурсну комисију за преглед пријава са приложеном документацијом и израду предлога за доделу средстава (у даљем тексту:
Комисија). Чланови Комисије се именују из редова запослених у
Секретаријату, а могу бити ангажовани и еминенти стручњаци из
области за коју је расписан Конкурс.
Покрајински секретар разматра предлоге Комисије за доделу
средстава и доноси одлуку о додели средстава корисницима. Ова
одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.
Одлука о додели средстава корисницима (резултати конкурса)
објављује се на званичној интернет адреси Секретаријата.
VI Уговор о додели средстава
Одлуком о додели средстава утврдиће се појединачни износи
средстава по кориснику.
Након доношења одлуке о додели средстава Покрајински секретар у име Секретаријата закључује са корисником средстава
уговор о додели средстава.
Обавезни елементи уговора су:
• подаци о кориснику
• 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
VII Праћење извршавања уговора
Корисник средстава је обавезан да Секретаријату поднесе извештаје (наративни-описни и финансијски) о реализацији пројекта и наменском и законитом утрошку средстава (у даљем тексту:
Извештај), најкасније у року од 15 дана од уговореног рока утврђеног за реализацију пројекта, са припадајућом документацијом.
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Финансијски извештај мора да садржи доказе о утрошеним
средствима, са комплетном документацијом којом се оправдава
наменско и законито коришћење добијених средстава, као и преосталих средстава потребних за реализацију пројекта ( изводи
из банке, фактуре, уговоре, и другу финансијску документацију )
овереном од стране овлашћених лица.
Давалац средстава задржава право да од Корисника средстава,
према потреби, затражи додатну документацију и информације.
Административну контролу Извештаја спроводи Секретаријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја са
приложеним документима.
Покрајински секретар решењем образује посебну комисију из
редова запослених у Секретаријату за вршење мониторинга и непосредне контроле реализације Пројеката.
Средства из буџета Аутономне Покрајине Војводине која су
предмет Конкурса, подлежу контроли примене закона у области
материјално-финансијског пословања и наменског и законитог
коришћења средстава, коју обавља служба буџетске инспекције
Аутономне покрајине Војводине.
Корисници средстава дужни су да служби буџетске инспекције
омогуће несметану контролу наменског и законитог коришћења
средстава по предмету уговора.
Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да код
свих јавних публикација и објављивања о активностима, мерама и програмима које се финансирају и суфинансирају по јавном
конкурсу наведу да је у финансирању и суфинансирању истих
учествовала Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине.
Све додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине сваког радног дана путем електронске поште:
psemr@vojvodina.gov.rs.

621.
На основу члана 16. став 2, члана 24. и 41. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Службени лист
АПВ”, број 37/2014) а у вези са чланом 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015.
годину („Службени лист АПВ”, број 53/14,54/14 – исправка и
29/15-ребаланс), покрајински секретар за енергетику и минералне сировине доноси у вези са чланом 63. Закона о ефикасном коришћењу енергије (‘’Сл. гласник РС’’, број 25/2013), сходно члану
4. Правилника о додели бесповратних подстицајних средстава за
суфинансирање реализације пројеката енергетски одрживих фарми – пречишћен текст, број: 115-401-3774/2014-01 од 21. октобра
2014. године и 115-401-3774/2014-01/1 од 25. јуна 2015. године (у
даљем тексту: Правилник),
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ
Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад
Дана: 05. августа 2015. године р а с п и с у ј е
JAВНИ КОНКУРС
за
ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА
ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВИХ ФАРМИ
I Право учешћа на Конкурсу и намене за које се могу користити
средства
Средства за суфинансирање реализације пројеката енергетски
одрживих фарми, планирана су Финансијским планом Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине за 2015.
годину, Пројекат 4007 Енергетски одрживе фарме, 430 Гориво и
енергија, на позицији 672, конто 454-субвенције приватним предузећима, економска класификација 4542-капиталне субвенције
приватним предузећима, извор финансирања 01 00 - приход из
буџета.
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Средства се додељују земљорадничким задругама, регистрованим пољопривредним газдинствима, привредним друштвима и
предузетницима регистрованим за узгој животиња, са седиштем
на територији Аутономне Покрајине Војводине, у циљу реализације пројеката енергетски одрживих фарми.
Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу јавног
конкурса. Текст јавног конкурса објављује се у ‘’Службеном
листу Аутономне Покрајине Војводине’’ и на интернет страници
Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине
(у даљем тексту: Секретаријат) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/
(у даљем тексту: Конкурс).
Право учешћа на конкурсу имају земљорадничке задруге, регистрована пољопривредна газдинства, привредна друштва и
предузетници регистровани за узгој животиња, са седиштем на
територији Аутономне Покрајине Војводине.
Бесповратна подстицајна средства која се додељују могу се користити за реализацију пројеката: загревања, хлађења и вентилације објеката на фармама животиња, коришћењем обновљивих
извора енергије, суфинансирањем:
А) набавке и монтаже нових постројења (котлова) за сагоревање биомасе са пратећим инсталацијама (димњаци, систем за
аутоматизовано или полуаутоматизовано ложење, цевоводи, арматура, бојлери, акумулатори топлоте, циркулационе пумпе, експанзиони судови и остала пратећа машинска и електро опрема)
или реконструкције/адаптације постојећих система за грејање,
који производе топлотну енергију из фосилих горива (земни гас,
мазут, лако уље, електрична енергија, угаљ и сл.) додавањем новог котловског постројења за примарно коришћење биомасе у
енергетске сврхе, које ће бити у могућности да ради као водеће
или у случају потребе ради паралелно са постојећим котловима,
уколико исти задовољавају у техничком смислу;
Б) набавке и монтаже фотонапонских соларних панела са пратећом опремом, за аутономно генерисање и напајње електричном
енергијом објеката фарме, а да при томе соларна електрана није
прикључена на систем за дистрибуцију електричне енергије;
Ц) комбиноване набавке и монтаже постројења за сагоревање
биомасе и соларних панела, са условима као у тачкама А) и Б)
У цену постројења наведених под тачкама А), Б), и Ц) улазе
машински и неопходни пратећи електро радови.
Средства која се додељују не могу се користити за:
1. све врсте грађевинских радова;
2. куповину половне опреме и материјала;
3. порезe, укључујући и порез на додату вредност;
4. царинске, увозне и остале врсте административних такси;
II Циљеви пројекта
Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, користиће
се за суфинансирање реализације пројеката енергетски одрживих
фарми, на територији Аутономне покрајине Војводине са циљем:
• подршке руралном развоју, кроз повећање енергетске самосталности, смањење потрошње енергије на фармама а
тиме и трошкова који све више оптерећују примарну производњу код узгоја животиња;
• унапређења и осавремењивања пољопривредне производње кроз: ревитализацију постојећих система за загревање, хлађење и вентилацију на фармама, као и примену
савремених расположивих технологија у производњи;
• повећања конкурентности пољопривредних производа, кроз смањење трошкова производње-услед смањења
трошкова потрошње енергије по јединици производа;
• побољшања енергетске ефикасности кроз смањење потрошње енергије за исти обим и квалитет производње или
повећање обима и квалитета производње;
• смањења емисије штетних гасова у околину;
• сигурнијег снабдевања енергијом;
• афирмације коришћења обновљивих извора енергије.
III Услови конкурса
1. Укупан износ за расподелу средстава је 35.000.000,00 ди-
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нара (словима: тридесетпетмилионадинара);
2. Максимални износ средстава која се додељују по једном
пројекту је под А) 5.000.000,00 динара, под Б) 2.500.000,00
динара, под Ц) 6.500.000,00 динара;
3. Право учешћа на конкурсу имају земљорадничке задруге, регистрована пољопривредна газдинства, привредна
друштва и предузетници регистровани за узгој животиња, са седиштем на територији Аутономне Покрајине
Војводине.
4. Подносилац захтева може да конкурише само са једним
пројектом;
5. Рок за подношење пријаве је 25. август 2015. године.
IV Документација која се подноси на конкурс и начин подношења
пријаве
Пријаве на Конкурс могу се поднети лично, предајом писарници покрајинских органа управе у Новом Саду, Булевар Михајла
Пупина бр. 16, или се упућују поштом, обавезно у писаној форми искључиво на конкурсним обрасцима који се могу преузети
у Секретаријату или са интернет презентације (сајта) Секретаријата. Образац пријаве се подноси оверен и потписан од стране
овлашћеног лица подносиоца пријаве у затвореној коверти са назнаком ‘’НЕ ОТВАРАТИ’’ и називом конкурса, на адресу:
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
Булевар Михајла Пупина број 16
21000 Нови Сад
Документација која се подноси на конкурс садржи1:
1. Попуњена, потписана и печатом оверена пријава за
учешће на конкурсу (преузима се са сајта Секретаријата,
www.psemr.vojvodina.gov.rs);
2. Доказ о регистрацији (оверени извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор - не старији од 30 дана);
3. Фотокопија решења о пореском идентификационом броју
(осим за регистрована пољопривредна газдинства која
нису у систему ПДВ-а);
4. Фотокопија картона депонованих потписа (за привредна
друштва, предузетнике и земљорадничке задруге);
5. Доказ о отвореном рачуну у пословној банци (назив рачуна, назив банке код које се води рачун, број рачуна који је
издала и оверила банка у којој се води);
6. Доказ о власништву објеката-помоћног објекта, односно
уколико није власник објеката, мора имати уговор о закупу истих, који обухвата период од минимално 12 година
од момента објављивања конурса;
7. Уверење Пореске управе да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне локалне Пореске управе
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода, не старији од 30 дана од дана
објављивања конкурса;
8. биланс успеха и стања за последње две године (за земљорадничке задруге и привредна друштва);
9. Потврда о броју грла (животиња) за одговарајућу категорију, издата од стране надлежне ветеринарске службе;
10. - Када се конкурише за средства из члана 2. под тачком
А) доставити:
машински и електро пројекат изградње нове котларнице на
биомасу или реконструкције/адаптације постојеће котларнице,
са извршеном техничком контролом или оверена копија истих,
у складу са одредбама важећег Закона о планирању и изградњи;
- Када се конкурише за средства из члана 2. под тачком Б)
доставити:
електро пројекат изградње фотонапонског соларног система;
- Када се конкурише за средства из члана 2. под тачком Ц)
доставити:
1

Препоручује се да документација буде достављена у регистратору, на начин да чини целину са страницама означеним њиховим редним бројем и увезана на начин да се онемогући накнадно
вађење и уметање листова
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машински и електро пројекат изградње нове котларнице на
биомасу или реконструкције/адаптације постојеће котларнице,
као и електро пројекат изградње фотонапонског соларног система;
11. Кратак извод из студије оправданости или техно-економске анализе урађене од стране лиценциране фирме, ради
оправданости улагања у пројекат (може се доставити као
самостални документ или у саставу пројекта);
12. Потврда надлежне електродистрибуције да објекат није
прикључен на електро дистрибутивну мрежу и трошковник (надлежне електродистрибуције) прикључка објекта
на електродистрибутивну мрежу; - Достављају подносиоци пријава када конкуришу за средства из члана 2. под
тачком Б) и Ц) ;
13. Изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза
према Секретаријату, по основу раније потписаних уговора, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве се
налази на сајту Секретаријата);
14. Изјава да се против подносиоца захтева не води парнични, односно кривични поступак по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита (образац Изјаве се
налази на сајту Секретаријата);
15. Изјава о досадашњем коришћењу средстава Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине
у последње 3 године (образац Изјаве се налази на сајту
Секретаријата);
16. Изјава подносиоца захтева (образац Изјаве се налази на
сајту Секретаријата):
а) да су, уз средства добијена по овом Конкурсу,
обезбеђена
преостала
финансијска
средства за реализацију пројекта;
б) да ће се наменски и у складу са важећом
законском
регулативом
утрошити
додељена средства;
ц) да ће се Секретаријату достављати извештаји у складу са
уговорним обавезама;
17. Изјава подносиоца захтева да ће произведену електричну енергију из соларних панела користити искључиво за
сопствене потребе и да произведену електричну енергију
неће испоручивати у јавну дистрибутивну мрежу (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);- Достављају
подносиоци пријава када конкуришу за средства из члана
2. под тачком Б) и Ц) ;
18. Средство финансијског обезбеђења којим подносилац
пријаве обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза
НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПРИЈАВУ (Подносилац пријаве
коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења
уговора, достави средство финансијског обезбеђења у
складу са Законом).
Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према
потреби, затражи додатну документацију и информације.
Комисија неће узимати у разматрање пријаве које се не сматрају уредним и то:
• неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након
истека рока предвиђеног у конкурсу)
• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису предвиђени конкурсом, односно оне које се не односе на конкурсом предвиђене намене)
• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, пријаве које су непотписане, са непопуњеним рубрикама и неуписаним захтеваним бројчаним вредностима у табели са критеријумима,
попуњене графитном оловком, пријаве послате факсом
или електронском поштом (e-mail), пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу, без одговарајућег броја
рачуна отвореног код пословне банке, које садрже неразумљиве и нечитке податке.
Неће се такође узимати у разматрање пријаве оних субјеката
који су користили средства Покрајинског секретаријата за енер-
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гетику и минералне сировине, а у случају истека уговореног рока
нису поднели Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине финансијске и друге обавезне извештаје о утрошку додељених средстава.
V Одлучивање о додели средстава
Покрајински секретар за енергетику и минералне сировине (у
даљем тексту: Покрајински секретар) решењем образује посебну
конкурсну комисију за преглед пријава са приложеном документацијом и израду предлога за доделу средстава (у даљем тексту:
Комисија). Чланови Комисије се именују из редова запослених у
Секретаријату, а могу бити ангажовани и еминентни стручњаци
из области за коју је расписан Конкурс.
Покрајински секретар разматра предлоге Комисије за доделу
средстава и доноси одлуку о додели средстава корисницима. Ова
одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.
Одлука о додели средстава корисницима (резултати конкурса)
објављује се на званичној интернет адреси Секретаријата.
VI Уговор о додели средстава
Одлуком о додели средстава утврдиће се појединачни износи
средстава по кориснику.
Након доношења одлуке о додели средстава Покрајински секретар закључује са корисником средстава уговор о додели средстава.
Обавезни елементи уговора су:
• подаци о кориснику
• 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
VII Праћење извршавања уговора
Корисник средстава је обавезан да Секретаријату поднесе извештаје (наративни-описни и финансијски) о реализацији пројекта и наменском и законитом утрошку средстава (у даљем тексту:
Извештај), најкасније у року од 15 дана од уговореног рока утврђеног за реализацију пројекта, са припадајућом документацијом.
Финансијски извештај мора да садржи доказе о утрошеним
средствима, са комплетном документацијом којом се оправдава
наменско и законито коришћење добијених средстава, као и преосталих средстава потребних за реализацију пројекта ( изводе из
банака, фактуре, уговоре, и другу финансијску документацију)
овереном од стране овлашћених лица.
Давалац средстава задржава право да од Корисника средстава,
према потреби, затражи додатну документацију и информације.
Административну контролу Извештаја спроводи Секретаријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја са
приложеним документима.
Покрајински секретар решењем образује посебну комисију из
редова запослених у Секретаријату за вршење мониторинга и непосредне контроле реализације Пројеката.
Средства из буџета Аутономне покрајине Војводине која су
предмет уговора, подлежу контроли примене закона у области
материјално-финансијског пословања и наменског и законитог
коришћења средстава, коју обавља служба буџетске инспекције
Аутономне покрајине Војводине.
Корисници средстава дужни су да служби буџетске инспекције
омогуће несметану контролу наменског и законитог коришћења
средстава по предмету уговора.
Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да код
свих јавних публикација и објављивања о активностима, мерама и програмима које се финансирају и суфинансирају по јавном
конкурсу наведу да је у финансирању и суфинансирању истих
учествовала Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине.
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Све додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне
сировине сваког радног дана путем електронске поште: psemr@
vojvodina.gov.rs.

622.
На основу члана 41. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској управи («Службени лист АПВ’’, број 37/2014 и
54/2014), чл. 10 и 22.-26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину (“Службени
лист АПВ”, број 53/2014 и 54/2014, 29/15-ребаланс) и члана 4. Правилника о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката енергетски одрживих фарми
млечних крава - пречишћени текст број: 115-401-4410/2014-04 од
20. новембра 2014. године и број: 115-401-4410/2014-04 /1 од 25.
јуна 2015. године (у даљем тексту: Правилник),
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ
Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад
Дана: 05. августа 2015. године р а с п и с у ј е
JAВНИ КОНКУРС
за
ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА
ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВИХ ФАРМИ МЛЕЧНИХ КРАВА
I Право учешћа на конкурсу и намене за које се могу користити
средства
Средства за суфинансирање реализације пројеката енергетски
одрживих фарми млечних крава, планирана су Финансијским
планом Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне
сировине за 2015. годину, Пројекат 4015 Енергетски одрживе
фарме млечних крава, 430 Гориво и енергија, на позицији 1046,
конто 454-субвенције приватним предузећима, економска класификација 4542- капиталне субвенције приватним предузећима,
извор финансирања 01 00 - приход из буџета.
Средства се додељују земљорадничким задругама, регистрованим пољопривредним газдинставима, привредним друштвима
и предузетницима, регистрованим за узгој говеда и производњу
млека, са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине у циљу реализације пројеката енергетски одрживих фарми
млечних крава.
Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу јавног
конкурса. Текст јавног конкурса објављује се у ‘’Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине’’ и на интернет страници
Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине
(у даљем тексту: Секретаријат) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/
(у даљем тексту: Конкурс).
Право учешћа на конкурсу имају земљорадничке задруге, регистрована пољопривредна газдинстава, привредна друштва и
предузетници, регистровани за узгој говеда и производњу млека,
са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине.
Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се
користити за суфинансирање реализације пројеката у сврху припреме топле потрошне воде коришћењем соларне енергије у комбинацији са системом за рекуперацију топлоте, и то за:
1. адаптацију постојећег система за загревање топле потрошне воде, односно хлађење млека (који као енергент
за добијање топлотне енергије користи фосилно гориво
или електричну енергију) набавком и монтажом система за рекуперацију топлоте (који чине резервоар за воду,
измењивач топлоте повезан на део система за хлађење
млека, циркулациона пумпа и пратећа мерно регулациона
опрема) и система са соларним термалним колекторима
и пратећом инсталацијом (цевоводи, арматура, циркулациона пумпа, експанзиони суд и остала пратећа машинска
и електро опрема).
2. реконструкцију постојећег система за грејање топле пот-
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рошне воде, односно хлађења млека, додавањем система
за рекуперацију топлоте и система са соларним колекторима, како би се омогућило алтернативно и јефтиније загревање топле потрошне воде.
У цену постројења наведених под тачкама 1. и 2. овог члана,
улазе машински и неопходни пратећи електро радови.
Средства која се додељују не могу се користити за:
1. све врсте грађевинских радова;
2. куповину половне опреме и материјала;
3. порезe, укључујући и порез на додату вредност;
4. царинске, увозне и остале врсте административних такси;
II Циљеви пројекта
Бесповратна подстицајна средства која се додељују ће се користити за суфинансирање реализације пројеката коришћења система за рекуперацију топлоте и система са соларним колекторима
у сврху припреме топле потрошне воде за потребе производње и
одржавања на фармама млечних крава код зeмљорадничких задруга, регистрованих пољопривредних газдинстава, привредних
друштава и предузетника са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине, регистрованих за узгој говеда и производњу млека са циљем:
• подршке руралном развоју, кроз повећање енергетске самосталности, смањење потрошње енергије на фармама, а
тиме и трошкова који све више оптерећују примарну сточарску производњу;
• унапређење и осавремењивање пољопривредне производње кроз: ревитализацију постојећих система за загревање на фармама и боље примене расположивих технологија у сточарској производњи;
• повећање конкурентности пољопривредних производа, кроз смањење трошкова производње-услед смањења
трошкова потрошње енергије по јединици производа;
• побољшање енергетске ефикасности кроз смањење потрошње енергије за исти обим и квалитет производње или
повећање обима и квалитета производње;
• смањења емисије штетних гасова у околину;
• сигурнијег снабдевања енергијом;
• афирмације коришћења обновљивих извора енергије.
III Услови конкурса
1. Укупан износ за расподелу средстава је 20.000.000,00 динара (словима: двадесетмилионадинара);
2. Максимални износ средстава која се додељују по једном
пројекту је 1.000.000,00 динара
3. Право учешћа на конкурсу имају земљорадничке задруге, регистрована пољопривредна газдинстава, привредна
друштва и предузетници, регистровани за узгој говеда и
производњу млека, са седиштем на територији Аутономне
покрајине Војводине.
4. Подносилац захтева може да конкурише само са једним
пројектом
5. Рок за подношење пријаве је 25. август 2015. године.
IV Документација која се подноси на конкурс и начин подношења
пријаве
Пријаве на Конкурс могу се поднети лично, предајом писарници покрајинских органа управе у Новом Саду, Булевар Михајла
Пупина бр. 16, или се упућују поштом, обавезно у писаној форми искључиво на конкурсним обрасцима који се могу преузети
у Секретаријату или са интернет презентације (сајта) Секретаријата. Образац пријаве се подноси оверен и потписан од стране
овлашћеног лица подносиоца пријаве у затвореној коверти са назнаком ‘’НЕ ОТВАРАТИ’’ и називом конкурса, на адресу:
Влада Аутономне покрајине Војводине
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
Булевар Михајла Пупина број 16
21000 Нови Сад
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Документација која се подноси на конкурс1:
1. Попуњена, потписана и печатом оверена пријава за
учешће на конкурсу (преузима се са сајта Секретаријата,
www.psemr.vojvodina.gov.rs);
2. Доказ о регистрацији (оверени извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор – не старији од 30 дана);
3. Фотокопију решења о пореском индентификационом
броју (осим за регистрована пољопривредна газдинства
која нису у систему ПДВ-а);
4. Фотокопију картона депонованих потписа ( за привредна
друштва, предузетнике и земљорадничке задруге);
5. Доказ о отвореном рачуну у пословној банци (назив рачуна, назив банке код које се води рачун, број рачуна који је
издала и оверила банка у којој се води);
6. Потврду о броју грла (животиња) за одговарајућу категорију, издата од стране надлежне ветеринарске службе;
7. Уверење Пореске управе да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне локалне Пореске управе
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старији од 30 дана од дана објављивања
конкурса;
8. Доказ о власништву објеката-помоћног објекта, односно
уколико није власник објеката, мора имати уговор о закупу истих, који обухвата период од минимално 12 година
од момента објављивања конурса;
9. Идејни машински и пратећи електро пројекат соларног
постројења за припрему топле потрошне воде комбинованог са системом за рекуперацију топлоте или оверена
копија истих, у складу са одредбама важећег Закона о планирању и изградњи;
10. Кратак извод из студије оправданости или техно-економске анализе урађене од стране лиценциране фирме ради
оправданости улагања у пројекат (може се доставити као
самостални документ или у саставу идејног пројекта);
11. Изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза
према Секретаријату, по основу раније потписаних уговора, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве се
налази на сајту Секретаријата);
12. Изјава да се против подносиоца захтева не води парнични, односно кривични поступак по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита (образац Изјаве се
налази на сајту Секретаријата);
13. Изјава о досадашњем коришћењу средстава Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине
у последње 3 године (образац Изјаве се налази на сајту
Секретаријата);
14. Изјава подносиоца захтева (образац Изјаве се налази на
сајту Секретаријата):
а) да су, уз средства добијена по овом Конкурсу, обезбеђена
преостала финансијска средства за реализацију пројекта;
б) да ће се наменски и у складу са важећом законском регулативом утрошити додељена средства;
ц) да ће се Секретаријату достављати извештаји у складу са
уговорним обавезама.
15. Средство финансијског обезбеђења којим подносилац
пријаве обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза
НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПРИЈАВУ (Подносилац пријаве
коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења
уговора, достави средство финансијског обезбеђења у
складу са Законом).
Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према
потреби, затражи додатну документацију и информације.
Пријава и приложена документација не враћају се подносиоцима.
1

Препоручује се да документација буде достављена у регистратору, на начин да чини целину са страницама означеним њиховим редним бројем и увезана на начин да се онемогући накнадно
вађење и уметање листова
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Комисија неће узимати у разматрање пријаве које се не сматрају уредним и то:
• неблаговремене пријаве (пријаве које пристигну након истека рока предвиђеног у конкурсу)
• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису предвиђени конкурсом, односно оне које се не односе на конкурсом предвиђене намене)
• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, пријаве које су непотписане, са непопуњеним рубрикама и неуписаним захтеваним бројчаним вредностима у табели са критеријумима,
попуњене графитном оловком, пријаве послате факсом
или електронском поштом (e-mail), пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу, без одговарајућег броја
рачуна отвореног код Управе за трезор, које садрже неразумљиве и нечитке податке.
Неће се такође узимати у разматрање пријаве оних субјеката
који су користили средства Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, а у случају истека уговореног
рока нису поднели Покрајинском секретаријату за енергетику и
минералне сировине финансијске и друге обавезне извештаје о
утрошку додељених средстава.
V Одлучивање о додели средстава
Покрајински секретар за енергетику и минералне сировине (у
даљем тексту: Покрајински секретар) решењем образује посебну
конкурсну комисију за преглед пријава са приложеном документацијом и израду предлога за доделу средстава (у даљем тексту:
Комисија). Чланови Комисије се именују из редова запослених у
Секретаријату, а могу бити ангажовани и еминенти стручњаци из
области за коју је расписан Конкурс.
Покрајински секретар разматра предлоге Комисије за доделу
средстава и доноси одлуку о додели средстава корисницима. Ова
одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.
Одлука о додели средстава корисницима (резултати конкурса)
објављује се на званичној интернет адреси Секретаријата.
VI Уговор о додели средстава
Одлуком о додели средстава утврдиће се појединачни износи
средстава по кориснику.
Након доношења одлуке о додели средстава Покрајински секретар у име Секретаријата закључује са корисником средстава
уговор о додели средстава.
Обавезни елементи уговора су:
• подаци о кориснику
• 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
VII Праћење извршавања уговора
Корисник средстава је обавезан да Секретаријату поднесе извештајe (наративни-описни и финансијски) о реализацији пројекта и наменском и законитом утрошку средстава (у даљем тексту:
Извештај), најкасније у року од 15 дана од уговореног рока утврђеног за реализацију пројекта, са припадајућом документацијом.
Финансијски извештај мора да садржи доказе о утрошеним
средствима, са комплетном документацијом којом се оправдава
наменско и законито коришћење добијених средстава, као и преосталих средстава потребних за реализацију пројекта (изводе из
банака, фактуре, уговоре, и другу финансијску документацију),
овереном од стране овлашћених лица.
Давалац средстава задржава право да од Корисника средстава,
према потреби, затражи додатну документацију и информације.
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Административну контролу Извештаја спроводи Секретаријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја са
приложеним документима.
Покрајински секретар решењем образује посебну комисију из
редова запослених у Секретаријату за вршење мониторинга и непосредне контроле реализације Пројеката.
Средства из буџета Аутономне покрајине Војводине која су
предмет Конкурса, подлежу контроли примене закона у области
материјално-финансијског пословања и наменског и законитог
коришћења средстава, коју обавља служба буџетске инспекције
Аутономне покрајине Војводине.
Корисници средстава дужни су да служби буџетске инспекције
омогуће несметану контролу наменског и законитог коришћења
средстава по предмету уговора.
Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да код
свих јавних публикација и објављивања о активностима, мерама и програмима које се финансирају и суфинансирају по јавном
конкурсу наведу да је у финансирању и суфинансирању истих
учествовала Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине.
Све додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине сваког радног дана путем електронске поште:
psemr@vojvodina.gov.rs
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НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за
финансирање и суфинансирање пројеката набавке опреме за сакупљање и транспорт комуналног отпада.
Средства која се додељују по јавном конкурсу нису намењена
за финансирање и суфинансирање трошкова уградње и монтаже
опреме. Трошкове уградње и монтаже опреме сноси корисник
средстава.
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 поднети само једну (1) пријаву на
јавни конкурс.
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:

623.
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, 54/2014-испр. и 29/2015),
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 028/2015 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 136-401-4424/2015-01/1 од 06.08.2015. године
Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање
пројеката управљања комуналним отпадом.
Општи циљ јавног конкурса је подршка локалним самоуправама на територији Аутономне покрајине Војводине у реализацији пројеката који доприносе развоју и модернизацији система
сакупљања и транспорта комуналног отпада.
Специфични циљеви јавног конкурса су побољшање квалитета
и ефикасности пружања услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада, повећање броја становника обухваћених системом сакупљања комуналног отпада, развијање система примарне
селекције отпада у локалним самоуправама, имплементација локалних планова управљања отпадом.
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, 54/2014-испр. и 29/2015), у члану 10, Раздео 24 – Управа
за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине – Програм
1505 – Регионални развој – Програмска активност 1004 – Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине – економска класификација – 463 – трансфери осталим нивоима власти, предвиђена су средства у износу од 25.000.000,00
динара за финансирање и суфинансирање пројеката управљања
комуналним отпадом.

1. Уредно попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица образац Пријава предлога пројекта (Образац
P.V3.01) у два примерка;
2. Копију потврде о пореском идентификационом броју подносиоца пријаве;
3. Техничку спецификацију добара са процењеном вредношћу добара, оверену и потписану од стране овлашћеног
лица подносиоца пријаве, са нумерисаним странама, не
старију од шест месеци (документ обавезно садржи датум
израде).
Све копије докумената морају да буду оверене и потписане од
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве и то свака страна
сваког документа.
Образац пријаве (P.V3.01) се попуњава електронски и преузима
се са интернет странице Покрајинске владе www.vojvodina.gov.rs
или са интернет странице Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине www.kapitalnaulaganja.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 и на интернет страници Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.
Пријава за учешће на јавном конкурсу 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 136-401-4424/2015-01/2 – Јавни конкурс за финансирање и
суфинансирање пројеката у области заштите животне средине –
НЕ ОТВАРАТИ“.
Јавни конкурс jе отворен од 07.08.2015. године до 20.08.2015.
године до 16.00 часова.
Благовремене пријава је пријава која је примљена од стране
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у
утврђеном року, односно до 20.08.2015. 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.
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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, 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 и на интернет страници Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наредног дана од дана доношења
исте.
Након доношења одлуке о додели средстава, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и Корисник средстава закључиће уговор којим се регулишу међусобна права и
обавезе уговорних страна.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све информације у вези са јавним конкурсом, могу се добити
у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине,
позивом на телефон број 021.4881.795, сваког радног од 09.00 часова до 15.00 часова у периоду од 07.08.2015. године до 20.08.2015.
године, или путем електронске поште на адресу goran.vukovic@
vojvodina.gov.rs.
Директор
Небојша Маленковић, с.р.

624.
На основу члана 10. и 22. став 4. Покрајинскe скупштинскe
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одлукe о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
(„Сл. лист АП Војводине“, бр. 53/2014, 54/2014-испр. и 29/2015),
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 028/2015 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 136-401-4423/2015-01/1 од 05.08.2015. године
Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање
пројеката у области културе.
Општи циљ јавног конкурса је подршка локалним самоуправама на територији Аутономне покрајине Војводине у реализацији
пројеката који доприносе развоју, очувању, унапређењу и заштити културних и националних посебности локалне средине.
Специфични циљеви јавног конкурса су унапређење, модернизација и побољшање услова рада установа културе, унапређење
постојеће мреже установа у култури као развојног ресурса за
регионални и рурални развој, стварање препознатљивог и аутентичног идентитета локалне заједнице, подстицање развоја културног туризма базираног на чувању, промовисању и одрживом
коришћењу културног и националног наслеђа Аутономне покрајине Војводине, равномерни културни развој региона и допринос изградњи грађанског друштва.
ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО
ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Покрајинском скупштинском одлуком о буџетu Аутономне
покрајине Војводине за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине“,
бр. 53/2014, 54/2014-испр. и 29/2015), у члану 10, Раздео 24 – Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине –
Програм 1505 – Регионални развој – Програмска активност 1009
– Подршка пројектима у области заштите културног, верског и
националног наслеђа – економска класификација – 463 – трансфери осталим нивоима власти, предвиђена су средства у износу од
74.823.590,48 динара за финансирање и суфинансирање пројеката
у области културе.
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за
финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње,
реконструкције, адаптације и санације објеката културе у јавној
својини.
Средства која се додељују по јавном конкурсу нису намењена
за финансирање и суфинансирање пројеката који се односе на текуће и инвестиционо одржавање.
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 поднети само једну (1) пријаву на
јавни конкурс.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Услови за доделу средстава по јавном конкурсу су: да је реализација пројекта у складу са циљeвима и наменом јавног конкурса, да је израђена техничка документација 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) и да
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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.K2.01) 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 (уместо документације наведене под тачком 2 и 3);
4. Копију важећег акта надлежног органа на основу којег се
одобрава извођење радова;
5. 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);
6. Копију потврде о пореском идентификационом броју подносиоца пријаве.
Све копије докумената морају да буду оверене и потписане од
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве и то свака страна
сваког документа.
Образац пријаве (P.K2.01) се попуњава електронски и преузима
се са интернет странице Покрајинске владе www.vojvodina.gov.rs
или са интернет странице Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине www.kapitalnaulaganja.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 и на интернет страници Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.
Пријава за учешће на јавном конкурсу 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 136-401-4423/2015-01/2 – Јавни конкурс за финансирање и
суфинансирање пројеката у области културе – НЕ ОТВАРАТИ“.
Јавни конкурс jе отворен од 06.08.2015. године до 18.08.2015.
године до 16.00 часова.
Благовремене пријава је пријава која је примљена од стране
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у
утврђеном року, односно до 18.08.2015. 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:

5. август 2015.

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, 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 и на интернет страници Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наредног дана од дана доношења
исте.
Након доношења одлуке о додели средстава, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и Корисник средстава закључиће уговор којим се регулишу међусобна права и
обавезе уговорних страна.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све информације у вези са јавним конкурсом, могу се добити
у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине,
позивом на телефон број 021.4881.808, сваког радног од 09.00 часова до 15.00 часова у периоду од 06.08.2015. године до 18.08.2015.
године, или путем електронске поште на адресу dunja.stojsic@
vojvodina.gov.rs.
ДИРЕКТОР
Небојша Маленковић,с.р
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одлукe о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
(„Сл. лист АП Војводине“, бр. 53/2014, 54/2014-испр. и 29/2015),
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 028/2015 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 136-401-4427/2015-01/1 од 05.08.2015. године
Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање
пројеката у области здравствене заштите.
Општи циљ јавног конкурса је подршка здравственим установама на територији Аутономне покрајине Војводине чији је оснивач јединица локалне самоуправе, Аутономна покрајина Војводина и Република Србија у складу са Планом мреже здравствених
установа у реализацији пројеката који доприносе развоју и унапређењу квалитета здравствене заштите на територији Аутономне покрајине Војводине.
Специфични циљеви јавног конкурса су обезбеђење континуираног пружања здравствене заштите, побољшање услова рада у
здравственим установама, обезбеђење здравствене заштите која
је једнако доступна свим грађанима и очување и унапређење квалитета здравствене заштите на територији Аутономне покрајине
Војводине.
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, 54/2014-испр. и 29/2015), у члану 10, Раздео 24 – Управа
за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине – Програм
1505 – Регионални развој – Програмска активност 1008 – Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите – економска класификација – 464 – дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, предвиђена су средства у износу од
150.000.000,00 динара за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите.
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за
финансирање и суфинансирање пројеката који се односе на изградњу, доградњу, реконструкцију, санацију и адаптацију објеката здравствених установа, набавку медицинске опреме, набавку
немедицинске опреме, набавку санитетских возила и развој интегрисаног здравственог информационог система.
Средства која се додељују по јавном конкурсу нису намењена
за финансирање и суфинансирање пројеката који се односе на текуће и инвестиционо одржавање.
ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Право учешћа на јавном конкурсу имају здравствене установе
на територији Аутономне покрајине Војводине чији је оснивач
јединица локалне самоуправе, Аутономна покрајина Војводина
и Република Србија у складу са Планом мреже здравствених установа.
Подносилац пријаве може да поднесе више пријава на јавни
конкурс, при чему се свака пријава подноси посебно.
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.
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Додатни услови за доделу средстава по јавном конкурсу за
пројекте изградње, доградње, реконструкције, адаптације и санације објеката 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) 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.Z3.01) у два примерка;
2. Копију потврде о пореском идентификационом броју;
3. Копију потврде о регистрацији здравствене установе код
надлежног органа;
4. За пројекте који се односе на изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију 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;
• 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 тачкaма
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, са нумерисаним странама, не старији од шест месеци
(документ обавезно садржи датум израде);
5. За пројекте који се односе на набавку медицинске опреме,
немедицинске опреме, санитетских возила и развој интегрисаног здравственог информационог система:
Техничку спецификацију добара са процењеном вредношћу
добара, оверену и потписану од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве, са нумерисаним странама, не старију од шест месеци (документ обавезно садржи датум израде).
Све копије докумената морају да буду оверене и потписане од
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве и то свака страна
сваког документа.
Образац пријаве (P.Z3.01) се попуњава електронски и преузима
се са интернет странице Покрајинске владе www.vojvodina.gov.rs
или са интернет странице Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине www.kapitalnaulaganja.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 и на интернет страници Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.
Пријава за учешће на јавном конкурсу 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
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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 136-401-4427/2015-01/2 – Јавни конкурс за финансирање и
суфинансирање пројеката у области здравствене заштите – НЕ
ОТВАРАТИ“.
Јавни конкурс jе отворен од 06.08.2015. године до 17.08.2015.
године до 16.00 часова.
Благовремене пријава је пријава која је примљена од стране
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
у утврђеном року, односно до 17.08.2015. 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 територији се 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 поднете 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 и на интернет страници Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наредног дана од дана доношења
исте.
Након доношења одлуке о додели средстава, Управа за капи-
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тална улагања Аутономне покрајине Војводине и Корисник средстава закључиће уговор којим се регулишу међусобна права и
обавезе уговорних страна.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све информације у вези са јавним конкурсом, могу се добити
у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине,
позивом на телефон број 021.4881.807, сваког радног од 09.00 часова до 15.00 часова у периоду од 06.08.2015. године до 17.08.2015.
године, или путем електронске поште на адресу tatjana.antonic@
vojvodina.gov.rs.
ДИРЕКТОР
Небојша Маленковић,с.р

626.
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, 54/2014-испр. и 29/2015),
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 028/2015 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 136-401-4422/2015-01/1 од 05.08.2015. године
Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ
ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање
пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
од значаја за Аутономну покрајину Војводину.
Општи циљ јавног конкурса је подршка локалним самоуправама на територији Аутономне покрајине Војводине у реализацији
пројеката који доприносе стварању повољних услова за пословање, раст и развој малих и средњих предузећа, повећање запослености, иновативности и конкурентности, побољшање пословне
и инвестиционе климе.
Специфични циљеви јавног конкурса су повећање локалне и
регионалне конкурентности, унапређење привредног капацитета јединица локалне самоуправе, обезбеђење доступности и
функционално интегрисање пословне инфраструктуре у окружење, развој предузетничке културе, подршка руралном развоју
и смањење регионалних диспаритета у Аутономној покрајини
Војводини.
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, 54/2014-испр. и 29/2015), у члану 10, Раздео 24 – Управа
за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине – Програм
1505 – Регионални развој – Програмска активност 1005 – Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског
развоја – економска класификација – 463 – трансфери осталим
нивоима власти, предвиђена су средства у износу од 35.371.102,20
динара за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја.
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за
финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње,
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реконструкције, санације и адаптације објеката пословне инфраструктуре у јавној својини, укључујући и инфраструктуру која
обезбеђује функционално интегрисање пословне инфраструктуре у окружење (саобраћајна, комунална, електроенергетска, енергетска инфраструктура и сл.).
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 поднети само једну (1) пријаву на
јавни конкурс.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Услови за доделу средстава по јавном конкурсу су: да је реализација пројекта у складу са циљeвима и наменом јавног конкурса, да је израђена техничка документација 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) 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.ЕR2.01) 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. 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);
6. Копију потврде о пореском идентификационом броју подносиоца пријаве.
Све копије докумената морају да буду оверене и потписане од
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве и то свака страна
сваког документа.
Образац пријаве (P.ЕR2.01) се попуњава електронски и преузима се са интернет странице Покрајинске владе www.vojvodina.
gov.rs или са интернет странице Управе за капитална улагања
Аутономне покрајине Војводине www.kapitalnaulaganja.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 и на интернет страници Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.
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Пријава за учешће на јавном конкурсу 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 136-401-4422/2015-01/2 – Јавни конкурс за финансирање и
суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја – НЕ ОТВАРАТИ“.
Јавни конкурс jе отворен од 06.08.2015. године до 18.08.2015.
године до 16.00 часова.
Благовремене пријава је пријава која је примљена од стране
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у
утврђеном року, односно до 18.08.2015. 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, 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
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јавном конкурсу и објављује на интернет страници Покрајинске
владе и на интернет страници Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наредног дана од дана доношења
исте.
Након доношења одлуке о додели средстава, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и Корисник средстава закључиће уговор којим се регулишу међусобна права и
обавезе уговорних страна.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све информације у вези са јавним конкурсом, могу се добити
у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине,
позивом на телефон број 021.4881.795, сваког радног од 09.00 часова до 15.00 часова у периоду од 06.08.2015. године до 18.08.2015.
године, или путем електронске поште на адресу goran.vukovic@
vojvodina.gov.rs.
ДИРЕКТОР
Небојша Маленковић,с.р

627.
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, 54/2014-испр. и 29/2015),
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 028/2015 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 136-401-4426/2015-01/1 од 05.08.2015. године
Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И
СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање
пројеката у области образовања, ученичког и студентског стандарда од значаја за Аутономну покрајину Војводину.
Општи циљ јавног конкурса је подршка установама образовања, ученичког и студентског стандарда на територији Аутономне покрајине Војводине у реализацији пројеката унапређења
и модернизације инфраструктуре која доприноси повећању квалитета, ефикасности и релевантности система образовања.
Специфични циљеви јавног конкурса су побољшање услова
рада установа образовања, ученичког и студентског стандарда,
унапређење постојеће мреже установа образовања, обезбеђење
једнаке могућности и доступности за образовање на свим нивоима, повећање обухвата деце, ученика и младих системом образовања, посебно из друштвено осетљивих и маргинализованих
група становништва, подршка раду и развоју талентованих ученика и студената, подстицање културе учења, креативности, иновативности и предузетништва као кључних чинилаца економије
засноване на знању.
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, 54/2014-испр. и 29/2015), у члану 10, Раздео 24 – Управа
за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине – Програм
1505 – Регионални развој – Програмска активност 1010 – Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског
стандарда – економска класификација – 463 – трансфери осталим
нивоима власти, предвиђена су средства у износу од 49.494.755,56
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динара за финансирање и суфинансирање пројеката у области образовања, ученичког и студентског стандарда.
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за
финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње,
реконструкције, адаптације, санације и опремања објеката установа образовања, ученичког и студентског стандарда у јавној
својини на територији Аутономне покрајине Војводине.
Средства која се додељују по јавном конкурсу нису намењена
за финансирање и суфинансирање пројеката који се односе на текуће и инвестиционо одржавање.
ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Право учешћа на јавном конкурсу имају:
• Локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине
Војводине за реализацију пројеката у области предшколског образовања и васпитања;
• Установе основног образовања и васпитања са територије
Аутономне покрајине Војводине за реализацију пројеката
у области основног образовања и васпитања;
• Установе средњег образовања и васпитања са територије
Аутономне покрајине Војводине за реализацију пројеката
у области средњег образовања и васпитања;
• Установе високог образовањa са територије Аутономне
покрајине Војводине за реализацију пројеката у области
високог образовања;
• Установе ученичког стандарда са територије Аутономне
покрајине Војводине за реализацију пројеката у области
ученичког стандарда;
• Установе студентског стандарда са територије Аутономне
покрајине Војводине за реализацију пројеката у области
студентског стандарда.
Подносилац пријаве може да поднесе само једну (1) пријаву на
јавни конкурс.
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 за
пројекте изградње, доградње, реконструкције, адаптације и санације објеката 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) 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.О2.01) у два примерка;
2. Копију потврде о пореском идентификационом броју подносиоца пријаве;
3. Копију потврде о регистрацији установе код надлежног
органа;
4. За пројекте изградње, доградње, реконструкције, адаптације и санације 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;
• Уколико је грађевинска дозвола, односно решење
којим се одобрава извођење радова издато пре сту-
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пања 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 тачкaма 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, са нумерисаним странама, не старији од шест месеци (документ обавезно садржи датум израде);
5. За пројекте који се односе на набавку опреме:
Техничку спецификацију добара са процењеном вредношћу
добара, оверену и потписану од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве, са нумерисаним странама, не старију од шест месеци (документ обавезно садржи датум израде).
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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:

Све копије докумената морају да буду оверене и потписане од
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве и то свака страна
сваког документа.
Образац пријаве (P.О2.01) се попуњава електронски и преузима
се са интернет странице Покрајинске владе www.vojvodina.gov.rs
или са интернет странице Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs.
Пријаве са приложеном документацијом се, након спроведеног
јавног конкурса, не враћају учесницима на јавном конкурсу.

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.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС

ДОДЕЛА СРЕДСТАВА

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине“, дневном листу „Данас“, на интернет страници Покрајинске владе и на интернет страници Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.
Пријава за учешће на јавном конкурсу 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 136-401-4426/2015-01/2 – Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области образовања, ученичког и студентског стандарда – НЕ ОТВАРАТИ“.
Јавни конкурс jе отворен од 06.08.2015. године до 19.08.2015.
године до 16.00 часова.
Благовремене пријава је пријава која је примљена од стране
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
у утврђеном року, односно до 19.08.2015. 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.

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 и на интернет страници Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наредног дана од дана доношења
исте.

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

Након доношења одлуке о додели средстава, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и Корисник средстава закључиће уговор којим се регулишу међусобна права и
обавезе уговорних страна.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све информације у вези са јавним конкурсом, могу се добити у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, позивом на телефон број 021.4881.807, сваког радног дана
од 09.00 часова до 15.00 часова у периоду од 06.08.2015. године
до 19.08.2015. године, или путем електронске поште на адресу
tatjana.antonic@vojvodina.gov.rs.
ДИРЕКТОР
Небојша Маленковић,с.р
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

Редни број

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
593. Одлука о образовању Покрајинског савета за миграције;
594. Правилник о изменама и допунама Правилника о начину
реализације програма и пројеката у 2015. години чија је
реализација започета из средстава Фонда за капитална
улагања Аутономне покрајине Војводине;
595. Решење о именовању директора Јавне установе
„Војвођанска академија наука, уметности и културе“;
596. Решење о именовању председника и чланова Управног
одбора Јавне установе „Војвођанска академија наука,
уметности и културе“;
597. Решење о именовању председника и чланова Надзорног
одбора Јавне установе „Војвођанска академија наука,
уметности и културе;
598. Решење о разрешењу дужности директора Војвођанског
симфонијског оркестра у Новом Саду;
599. Решење о именовању вршиоца дужности директора
Војвођанског симфонијског оркестра у Новом Саду;
600. Решење о именовању директорке Јавног предузећа „
Војводинашуме“ Петроварадин;
601. Решење о разрешењу дужности помоћника покрајинског
секретара за образовање,
управу и национанале
заједнице;
602. Решење о постављењу помоћнице покрајинског
секретра за образовање, прописе, управу и националне
мањине-национале заједнице;
603. Решење о разрешењу Управног одбора Дома ученика
средњих школа у Суботици;
604. Решење о именовању Управног одбора Дома ученика
средњих школа у Суботици;
605. Рашење о разрешењу председника и чланова Управног
одбора Дома за децу и омладину ‘’Мирослав АнтићМика’’ у Сомбору;
606. Рашење о именовању председника и чланова Управног
одбора Дома за децу и омладину ‘’Мирослав АнтићМика’’ у Сомбору;
607. Решење о разрешењу члана Надзорног одобра Фонда
за подршку инвестиција у Војводини «Vojvodina Investment Promotion-VIP“;
608. Решење о именовању члана Надзорног одобра Фонда
за подршку инвестиција у Војводини «Vojvodina Investment Promotion-VIP“;
609. Решење о разрешењу председника Управног одбора
Специјалне болнице за психијатријске болести ‘’Др
Славољуб Бакаловић’’ Вршац;
610. Решење о именовању председника Управног одбора
Специјалне болнице за психијатријске болести ‘’Др
Славољуб Бакаловић’’ Вршац;
611. Решење о давању сагласности на Измене Програма рада
Информативног центра за пословну стандардизацију и
сертификацију за 2015.годину;
612. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Информативног центра за пословну
стандардизацију и сертификацију за 2015.годину;
613. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
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Финансијског плана Покрајинског завода за спорт и
медицину спорта за 2015.годину;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Педагошког завода Војводине за
2015.годину;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма заштите природних добара за 2015.годину,
Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту
природе, Нови Сад, за 2015.годину;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Едукативног центра за обуке у
професионалним и радним вештинама, Нови Сад, за
2015.годину;
Решење о давању сагласности Надзорном одбору Јавног
предузећа за просторно и урбанистичко планирање и
пројектовање ‘’Завод за урбанизам Војводине’’ Нови
Сад;
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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619. Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења
грађана у 2015.години чије је седиште на територији
Аутономне покрајине Војводине.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И
МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ
620. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних
средстава за суфинансирање реализације пројеката
коришћења соларне енергије за припрему топле
потрошне воде у комбинацији са системима за
рекуперацију топлоте на фармама оваца и коза;
1557
621. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних
средстава за суфинансирање реализације пројеката
енергетски одрживих фарми;
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622. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних
средстава за суфинансирање реализације пројеката
енергетски одрживих фарми млечних крава.
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УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
623. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање
пројектата у области заштите животне средине;
624. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање
пројеката у области културе;
625. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање
пројеката у области здравствене заштите;
626. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање
пројеката у области локалног и регионалног економског
развоја;
627. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање
пројеката у области образовања ученичког и
студентског стандарда.
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