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

Нови Сад
9. април 2016.
Број 20

353.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015),
члана 8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист
АПВ”, број 54/2015) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада , на седници одржаној _6. априла 2016. године, д о н о с и

Година LXXII

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
науку и технолошки развој у складу са законом, преузеће обавезу
на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико
другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу АП Војводине.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-746/2016-24
Нови Сад, 6. април 2016. године

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 08 - Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу
12-Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Програм 0201 Развој науке и технологије, Пројекат 1012 Подршка
развоју научно-истраживачке делатности, функционална класификација 140 Основно истраживање, извор финансирања 01 00
Приходи из буџета, економскa класификацијa 424 Специјализоване услуге, 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, износ од 250.000,00 динара (словима: двестапедесетхиљададинара и 00/100), због недовољно планираних средстава
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се
у износу од 250.000,00 динара, а периодично право потрошње –
квота, увећава се почевши од другог квартала 2016. године (односно од планског периода април-јун 2016. године) у висини и
по методологији, а по условима, начину и поступку за измену
периодичног плана извршења и одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује покрајински орган
надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, по основу употребе
средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено
је Универзитету у Новом Саду – Филозофском факултету за организовање књижевног фестивала, односно научно-стручног скупа
под називом: Новосадски књижевни фестивал „Разговори о љубави (према читању)“.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој и Покрајински секретаријат за финансије.

Годишња претплата 7.300 динара
- Рок за рекламације 15 дана.
- Редакција и администрација:
Нови Сад, Војводе Мишића 1.
ISSN 0353-8427
COBISS.SR-ID 17426178
Email: sl.listapv@magyarszo.com

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

354.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015),
члана 8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист
АПВ”, број 54/2015) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада , на седници одржаној _6. априла_ 2016. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 08 - Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу
12-Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Програм 2007 Подршка у образовању ученика и студената, Програмска активност 1001 Систем установа студентског стандарда,
функционална класификација 960-Помоћне услуге образовању,
извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4631 Текући
трансфери осталим нивоима власти, износ од 3.000.000,00 динанара (словима: тримилионадинара и 00/100), због недовољно
планираних средстава на апропријацији за реализацију намене
из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава
се у износу од 3.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота, увећава се почевши од другог квартала 2016. године
(односно од планског периода април-јун 2016. године) у висини
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и по методологији, а по условима, начину и поступку за измену
периодичног плана извршења и одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује покрајински орган
надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, по основу употребе
средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено
је Установи студентски културни центар у Новом Саду на име
финансирања дела трошкова продукције позоришне представе
„Коштана“.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
науку и технолошки развој у складу са законом, преузеће обавезу
на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико
другачије није законом прописано.

356.
На основу члана 17. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 23/14) и члана 28. Упутства за
спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године („Службени лист АПВ“, број 15/16), Покрајинска изборна комисија, на
седници одржаној 09. априла 2016. године донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
Члан 1.
Утврђује се да је укупан број бирача у Аутономној покрајини
Војводини 1.729.201.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине.”

5. Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу АП Војводине.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-746/2016-27
Нови Сад, 6. април 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

355.
На основу члана 17. тачка 4. и члана 36. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ” број 23/14) и члана
30. Упутства за спровођење избора за посланике у Скупштину
Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016.
године („Службени лист АПВ“, број 15/16), Покрајинска изборна
комисија, на седници одржаној 09. априла 2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА
ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
РАСПИСАНИХ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
Члан 1.
За избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине утврђује се 1.729.201 гласачких листића.
Број резервних гласачких листића одређује се у износу од 0,3%
од утврђеног броја гласачких листића и износи 5.188 гласачких
листића.
Члан 2.
Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине.”
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 013-72/16
У Новом Саду, 09. април 2016. године

9. април 2016.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 013-71/16
У Новом Саду, 09. април 2016. године

Председник комисије
Дарко Рудић, с.р.

357.
На основу члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о праву
на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете („Службени
лист Аутономне покрајине Војводине,“ број 42/2014) и члана 24.
став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
(„Службени лист Аутономне покрајине Војводине,“ број 37/2014 и
54/2014 – друге Одлуке), Покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О БЛИЖИМ УСЛОВИМА,
КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА СУФИНАНСИРАЊЕ
ТРОШКОВА ЗА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТО
ОПЛОЂЕЊЕ ЗА ДРУГО, ТРЕЋЕ И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ
Члан 1.
У Правилнику о ближим условима, критеријумима, начину
и поступку остваривања права на суфинансирање трошкова за
биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако
наредно дете („Службени лист Аутономне покрајине Војводине,“
број 48/2014) члан 2. мења се и гласи:
„Право на суфинансирање трошкова за БМПО за друго, треће и
свако наредно дете може да оствари породица (парови) за услуге
које се пружају у здравственим установама које имају дозволу од
здравствене инспекције Министарства здравља Републике Србије за обављање поступка БМПО.
Право из става 1. овог члана могу да остваре брачни, односно
ванбрачни партнери који имају најмање једно живо заједничко
дете или дете које припада једном од партнера и када пацијенткиња нема више од 44 године старости“.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине.“

Председник комисије
Дарко Рудић, с.р.

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

9. април 2016.
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Члан 6.

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 41. став 1. тачке 1, 2. и 10.
Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС”, бр. 99/09 и 67/12 – Одлука УС) и члана
24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл.
лист АП Војводине”, бр. 37/14 и 54/14 – др. одлука), покрајински
секретар за културу и јавно информисање доноси
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ПО КОНКУРСИМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
У 2016. ГОДИНИ
Члан 1.
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање (у
даљем тексту: Секретаријат) овом одлуком покреће поступак за
доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине по
конкурсима у области културе у 2016. години на име суфинансирања програма и пројеката субјекaтa у култури чији оснивач није
Аутономна покрајина Војводина, а у смислу Закона о култури.

Пријаве на конкурсe из чланова 3. и 4. Одлуке подносе се у
писменој форми на обрасцу који је саставни део конкурса, а могу
се добити у Покрајинском секретаријату за културу и јавно информисање, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, или на
интернет страници Секретаријата: www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Члан 7.
Покрајински секретар за културу и јавно информисање ће образовати посебне Комисије за доделу средстава (у даљем тексту:
Комисија), које одлучују о избору програма и пројеката по расписаном конкурсу за сваку област, на основу чега покрајински
секретар за културу и јавно информисање доноси решење о распоређивању средстава, које је коначно.
Конкурсне пријаве за доделу средстава за конкурс из члана 4.
ове Oдлуке које се тичу пројеката и програма у области заштите нематеријалног културног наслеђа и савременог уметничког
стваралаштва националних мањина – националних заједница у
АП Војводини се претходно достављају националним саветима
националних мањина - заједница на давање мишљења.
Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавестити
подносиоце пријава.

Члан 2.
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2016. годину („Сл. лист АП Војводине”,
брoj 54/15), Финансијским планом Покрајинског секретаријата
за културу и јавно информисање за 2016. годину од 12. јануара
2016. године и Решењем о употреби средстава текуће буџетске
резерве број 401-746/2016-17 од 16. марта 2016. године за намене суфинансирања програма и пројеката наведених члановима
3. и 4. ове Одлуке предвиђена су средства у укупном износу од
8.500.000,00 динара (словима: oсаммилионапетстотинахиљададинара и 00/100).
Члан 3.
Секретаријат ће суфинансирати производњу документарних
филмова у АП Војводини у 2016. години у укупном износу од
3.500.000,00 динара.
Члан 4.
Секретаријат ће суфинансирати програме и пројекте у области заштите нематеријалног културног наслеђа и савременог
уметничког стваралаштва националних мањина – националних
заједница у АП Војводини у 2016. години у укупном износу од
5.000.000,00 динара.
Члан 5.
Општи услови и критеријуми за доделу средстава утврђени су
Правилником о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају
из буџета Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине”, број 3/16).
Рок за подношење пријава на конкурс и други подаци од важности за спровођење конкурса биће утврђени у тексту конкурса.
Конкурси ће се објавити на званичној интернет страни Секретаријата, у „Службеном листу АП Војводине” и у једном од
дневних јавних гласила на српском језику које покрива целу територију АП Војводине, а обавештење о објављивању конкурса
ће бити истакнуто и у јавним гласилима на језицима националних мањина – националних заједница у службеној употреби у АП
Војводини.

Члан 8.
Одлука се објављује у „Службеном листу АП Војводине”.
Члан 9.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО
ИНФОРМИСАЊЕ
Број: 132-451-50/2016-04-01
Нови Сад, 6. априла 2016. године

Покрајински секретар за
културу и јавно информисање
Славиша Грујић,с.р.

359.
На основу члана 10. и члана 20. Покрајинскe скупштинскe одлукe о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину
(„Сл. лист АП Војводине“, број 54/2015), члана 3. и 4. Одлуке о
поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2016. години број 401-640/2016 од 11.02.2016.
године („Сл. лист АП Војводине“, број 6/2016) и Решења о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса Управе
за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број 136401-1959/2016-01/1 од 06.04.2016. 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.
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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 буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Сл. лист АП Војводине“, број
54/2015), 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 60.000.000.00 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.
Искључена је могућност коришћења средстава оним субјектима који су правоснажном судском одлуком обавезани на повраћај
средстава додељених у претходном периоду као учесницима конкурса за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине.
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“, број 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 којим се одобрава грађење
или 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.K1.01) 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;
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· 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“, број 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 тачкама 2 и 3);
4. Копију важећег акта надлежног органа којим се одобрава
грађење или 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.K1.01) 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 136-401-1959/2016-01 – Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе – НЕ ОТВАРАТИ“.
Јавни конкурс jе отворен од 07.04.2016. године до 14.04.2016.
године до 16.00 часова.
Благовремена пријава је пријава која је примљена од стране Управе
за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у утврђеном
року, односно до 14.04.2016. 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;
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3. Степен одрживости пројекта се оцењују са највише 20
бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: финансијска одрживост и институционална одрживост;
4. Степен ризика и изводљивост пројекта се оцењује са
највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: процена ризика и изводљивост пројекта.
Неће се узимати у разматрање:
1. неблаговремене пријаве (пријаве пристигле након истека
рока предвиђеног у јавном конкурсу);
2. недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису предвиђени јавним конкурсом, односно оне које се не односе на конкурсом предвиђене намене, пријаве којима се траже средства у износима који су већи од износа предвиђеног за
доделу по јавном конкурсу );
3. 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 021.4881.761, сваког радног од 09.00 часова до 15.00 часова у периоду од 07.04.2016. године до 14.04.2016.
године, или путем електронске поште на адресу djordje.dangubic@
vojvodina.gov.rs.
БРОЈ: 136-401-1959/2016-01/2
ДАТУМ: 07.04.2016. године

Директор
Небојша Маленковић, с.р.

360.
На основу члана 10. и члана 20. Покрајинскe скупштинскe
одлукe о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину
(„Сл. лист АП Војводине“, број 54/2015), члана 3. и 4. Одлуке
о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији
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пројеката које финансира Управа за капитална улагања
Аутономне покрајине Војводине у 2016. години број 401-640/2016
од 11.02.2016. године („Сл. лист АП Војводине“, број 6/2016) и
Решења о покретању поступка за доделу средстава путем јавног
конкурса Управе за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине број 136-401-1958/2016-01/1 од 08.04.2016. године
Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
– ПОБОЉШАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
И ПОБОЉШАЊЕ НИВОА УСЛУГЕ САОБРАЋАЈНИЦА
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање
пројеката у области саобраћајне инфраструктуре у циљу
побољшања безбедности и побољшања нивоа услугe
саобраћајница.
Општи циљ јавног конкурса је подршка јединицама локалне
самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине у
реализацији пројеката који доприносе развоју и унапређењу
саобраћајне инфраструктуре, побољшању безбедности саобраћаја
и нивоа саобраћајне услуге.
Специфични циљеви јавног конкурса су обезбеђивање
стабилног, сигурног и дугорочног одвијања саобраћаја,
побољшање безбедности свих учесника у саобраћају, побољшање
нивоа услуге саобраћајница, стварање предуслова за одрживи
друштвени и економски развој у Аутономној покрајини
Војводини.
ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО
ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2016. годину („Сл. лист АП Војводине“,
број 54/2015), у члану 10, Раздео 24 – Управа за капитална улагања
Аутономне покрајине Војводине – Програм 1505 – Регионални
развој – Програмска активност 1006 – Подршка пројектима у
области саобраћајне инфраструктуре – економска класификација
– 463 – трансфери осталим нивоима власти, предвиђена су
средства у износу од 90.000.000,00 динара за финансирање и
суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
.
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су
за финансирање и суфинансирање изградње, реконструкције и
санације саобраћајница и саобраћајних објеката у јавној својини,
као и за успостављање система видео надзора на раскрсницама
јавних путева, на територији Аутономне покрајине Војводине
којима се обезбеђује повећање безбедности саобраћаја и повећање
нивоа услуге саобраћајница.
ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Право учешћа на јавном конкурсу имају јединице локалне
самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине.
Подносилац пријаве може да поднесе максимално две (2)
пријаве на јавни конкурс.
Искључена је могућност коришћења средстава оним субјектима
који су правоснажном судском одлуком обавезани на повраћај
средстава додељених у претходном периоду као учесницима
конкурса за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине
Војводине.
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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“, број 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), односно
у складу са Законом о јавним путевима („Сл. гласник РС“, број
101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013) и да је издат акт
надлежног органа којим се одобрава грађење или извођење радова.
Додатни услов за доделу средстава за финансирање или суфинансирања пројеката успостављања система видео надзора на
раскрсницама јавних путева је да је пројекат у складу са Законом
о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, број
41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 –
др. закон и 9/2016 – одлука УС).
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.S1.01) 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“, број 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 тачкaма 2 и 3);
· Уколико је техничка документација израђена у складу са Законом о јавним путевима, потребно је доставити копије насловних страна техничке документације за рехабилитацију или појачано одржавање
путева са доказом о извршеној техничкој контроли
(уместо документације наведене под тачкaма 2 и 3);
4. Копију важећег акта надлежног органа којим се одобрава
грађење или 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.
Све копије докумената морају да буду оверене и потписане од
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве и то свака страна
сваког документа.
Образац пријаве (P.S1.01) 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.

9. април 2016.

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 136-401-1958/2016-01 – Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре –
побољшање безбедности саобраћаја и побољшање нивоа услуге
саобраћајница – НЕ ОТВАРАТИ“.
Јавни конкурс jе отворен од 09.04.2016. године до 15.04.2016.
године до 16.00 часова.
Благовремена пријава је пријава која је примљена од стране
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у
утврђеном року, односно до 15.04.2016. 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, категорија путева, однос тренутног и циљаног нивоа безбедности саобраћаја, пројектантско решење, степен утицаја пројекта на безбедност
саобраћаја, степен утицаја пројекта на ниво саобраћајне
услуге;
2. Оправданост пројекта се оцењује са највише 20 бодова
узимајући у обзир следеће поткритеријуме: степен суфинансирања пројекта, просечан годишњи дневни саобраћај (ПГДС), локација пројекта (у насељеном месту
или ван насељеног места), тренутни ниво безбедности и
саобраћајне услуге, однос трошкова и очекиваних резултата;
3. Степен одрживости пројекта се оцењује 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, пријаве којима се траже
средства у износима који су већи од износа предвиђеног
за доделу по јавном конкурсу);
3. 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.

9. април 2016.
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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 021.4881.811, сваког радног дана,
од 9.00 часова до 15.00 часова, у периоду од 09.04.2016. године
до 15.04.2016. године, или путем електронске поште на адресу
slavko.bucko@vojvodina.gov.rs.
БРОЈ: 136-401-1958/2016-01
ДАТУМ: 09.04.2016. године
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Нови Сад, Надзорни одбор Јавног водопривредног предузећа
„Воде Војводине“, на XX седници одржаној дана 24.03.2016.године, донео је
ОДЛУКУ
O УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ
ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕДНИ РИБОЛОВ
И РИБОЛОВ „БУЋКОМ“
Члан 1.
Утврђују се вредности дозвола за привредни риболов и риболов „бућком“ за 2016.годину, на делу рибaрског подручја „Срем“река Дунав од км 1297 до км 1233, чији је корисник ЈВП „Воде
Војводине“ Нови Сад, у следећим износима:
- годишња дозвола за привредни риболов . . . . . . . .
120.000,00 динара
- годишња дозвола за „бућку“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000,00 динара
Члан 2.
Услови и начин вршења привредног риболова, као и услови
плаћања дозвола за привредни риболов регулисаће се појединачним уговорима који ће се закључити са корисницима ових дозвола.
Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се надлежне службе у ЈВП
„Воде Војводине“.
Члан 4.

Директор
Небојша Маленковић, с.р.

361.
На основу члана 15. став. 1. тачка 19. Покрајинске скупштинске
одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“
(„Сл. лист АПВ“, бр.4/2013 и 14/2015) и члана 26. став 1. тачка
19. Статута Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АП Војводине“.
У Новом Саду,
Број: V-73/24
Дана: 24. марта 2016.

Председник
Надзорног одбора
мр Ласло Фехер, с.р.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
353.
354.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-746/2016-24;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-746/2016-27.

641
641

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
355.
356.

Решење о утврђивању броја гласачких листића за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине
Војводине, расписних за 24. април 2016. године;
Одлука о утврђивању укупног броја бирача у Аутономној покрајини Војводини.

642
642

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО,
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ
357.

Правилник о изменама Правилника о ближим условима, критеријумима, начину и поступку остваривања права на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете.

642

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
358.

Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава
из буџета Аутономне покрајине Војводине по конкурсима у области културе у 2016. години.

643

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
359.
360.

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање
пројеката у области културе;
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање
пројеката у области саобраћајне инфраструктуре –
побољшање безбедности саобраћаја и побољшање
нивоа услуге саобраћајница.

643

645

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДЕ
ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД
361.

Одлука о утврђивању вредности дозвола за привредни риболов и риболов „бућком“.
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