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На основу члана 84. став 3. и члана 108. став 1. и 2. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број 76/2005, 100/2007 –
аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014,
45 – 2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016), чл. 32. тачка
4. и чл. 35. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на
седници одржаној 7. децембра 2016. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА И ДОКТОРСКИХ
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ
БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА
ФАКУЛТЕТИМА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ
САДУ, У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ
Члан 1.
У Одлуци о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима
у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2016/2017. години („Службени лист АП Војводине”, број 32/16, 34/16, 44/16, 46/16
и 52/16) у члану 2. став 3. у табели ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА, МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у реду:
Производно машинство
број: „30” замењује се бројем: „25”

Рачунарство и аутоматика
број: „120” замењује се бројем: „118”
у реду:
Софтверско инжењерство и информационе технологије
број: „10” замењује се бројем: „9”
у реду:
Примењено софтверско инжењерство
број: „30” замењује се бројем: „28”
у реду:
Грађевинарство
број: „90” замењује се бројем: „80”
у реду:
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
број: „10” замењује се бројем: „11”
у реду:

у реду:

Архитектура
Механизација и конструкционо машинство

број: „20” замењује се бројем: „15”

број: „53” замењује се бројем: „70”
у реду:

у реду:
Енергетика и процесна техника
број: „25” замењује се бројем: „23”

Дигитална техника, дизајн и продукција у архитектури и
урбанизму
број: „19” замењује се бројем: „17”
у реду:

у реду:
Техничка механика и дизајн у техници
број: „5” замењује се бројем: „3”

Саобраћај и транспорт
број: „60” замењује се бројем: „68”
у реду:

у реду:
Енергетика, електроника и телекомуникације
број: „120” замењује се бројем: „140”

Поштански саобраћај и телекомуникације
број: „15” замењује се бројем: „19”
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у реду:

7. децембар 2016.

у реду:

број: „20” замењује се бројем: „14”

Сценски дизајн
број: „5” замењује се бројем: „1”

у реду:

у реду:

Индустријско инжењерство

број: „30” замењује се бројем: „36”

Индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент
број: „9” замењује се бројем: „13”

у реду:

у реду:

Инжењерство информационих система

Графичко инжењерство и дизајн
број: „50” замењује се бројем: „45”

Инжењерство заштите животне средине
број: „3” замењује се бројем: „0”
у реду:

у реду:
Инжењерство заштите животне средине
број: „50” замењује се бројем: „20”

Инжењерство заштите на раду
број: „2” замењује се бројем: „0”
у реду:

у реду:
Инжењерство третмана и заштите вода
број: „10” замењује се бројем: „5”

Мехатроника
број: „3” замењује се бројем: „0”
у реду:

у реду:
Геодезија и геоматика
број: „30” замењује се бројем: „51”
у табели ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, ДОКТОРСКЕ
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у реду:
Машинство

Математика у техници
број: „3” замењује се бројем: „2”
у реду:
Геодезија и геоматика
број: „2” замењује се бројем: „3”

број: „5” замењује се бројем: „1”

у реду:

у реду:

Анимација у инжењерству
број: „1” замењује се бројем: „0”

Техничка механика

Члан 2.

број: „1” замењује се бројем: „0”

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

у реду:

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Енергетика, електроника и телекомуникације
број: „10” замењује се бројем: „14”

Број: 612-14/2016
Нови Сад, 7. децембар 2016. године

у реду:
Рачунарство и аутоматика
број: „10” замењује се бројем: „15”
у реду:
Грађевинарство
број: „3” замењује се бројем: „5”
у реду:
Архитектура
број: „5” замењује се бројем: „8”

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.

1257.
На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), а у вези
с чланом 8 . Одлуке о награђивању даровитих ученика основних и
средњих школа („Службени лист АПВ”, број 17/05), Покрајинска
влада, на седници одржаној 7. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
О БРОЈУ ДИПЛОМА И НАГРАДА
КОЈЕ ЋЕ СЕ ДОДЕЛИТИ
ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА
И ЊИХОВИМ МЕНТОРИМА

7. децембар 2016
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Списак са именима награђених ученика и њихових ментора,
саставни је део овог решења.

I
УТВРЂУЈЕ СЕ број диплома и награда које ће се доделити даровитим ученицима основних и средњих школа из Аутономне
покрајине Војводине и њиховим менторима и то:

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

- осам специјалних диплома с новчаним наградама даровитим ученицима;
- 65 дипломa с новчаним појединачним наградамa даровитим ученицима;
- 76 диплома и 74 новчане награда њиховим менторима,
- две дипломe оркестру,
- једна диплома хору,
- једна диплома екипи и
- 157 похвала ученицима.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 17-3/2016
Нови Сад, 7. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.

На основу Одлуке о награђивању даровитих ученика основних и средњих школа („Службени лист АПВ“, број 17/05),
Комисија за награђивање даровитих ученика и ученица основних и средњих школа, на седници одржаној 1. новембра 2016. год,
након разматрања свих предлога, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДА И ПОХВАЛА
НАЈУСПЕШНИЈИМ
ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА
који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи и иностранству у области науке, технике, уметности и спорта у
2015/2016. школској години и њихови ментори
I
СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ
Лауреати који су постигли врхунске резултате у току 2015/2016. на такмичењима у више области

Ученици:

Ментор:

1.

ИГОР ПИЈЕВАЦ – наука
Гимназија „Јован Јовановић Змај”
Нови Сад

САЊА ЛОЗИЋ

2.

ДАНИЦА ЗЕЧЕВИЋ – наука
Регионални центар за таленте „Михајло Пупин”
Панчево

БОБАН МАРИНКОВИЋ

3.

МАРКО ШУШЊАР – наука
Регионални центар за таленте „Михајло Пупин”
Панчево

НАТАША ЧАЛУКОВИЋ

4.

БОГДАН РАЈКОВ – наука
Гимназија „Јован Јовановић Змај”
Нови Сад

ТОМАС НЕМЕШ

5.

НИКОЛА СПАСИЋ – наука
Гимназија „Јован Јовановић Змај”
Нови Сад

МАРКО САВИЋ

6.

КРИСТИНА ЗИМА – музика
МШ,,Исидор Бајић”
Нови Сад

ЈУДИТ НИДЕРХОЛЦЕР ЈОСИФОСКА

7.

ИЛОНА БОГНАР – српски језик
Карловачка гимназија
Сремски Карловци

др ЈЕЛЕНА РАТКОВ КВОЧКА

8.

ТЕОДОРА ВУЈКОВ – балет
Балетска школа у Новом Саду
Нови Сад

ЈЕЛЕНА АЛИМПИЈЕВИЋ
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II
НАГРАДЕ
МАТЕМАТИКА

Ученик/ученица:

Ментор/менторка:

1.

АЛЕКСА КОНСТАНТИНОВ
Регионални центар за таленте „Михајло Пупин”
Панчево

СОЊА ЧУКИЋ

2.

МИХАЈЛО СИМИЋ
ОШ „Јован Јовановић Змај”
Панчево

МИОМИР СТАНИВУКОВИЋ

3.

НИКОЛА ПАВЛОВИЋ
Гимназија „Јован Јовановић Змај”
Нови Сад

ПЕТАР ЂАПИЋ

4

ТИЈАНА ЈАКШИЋ
Гимназија ,,Урош Предић”
Панчево

МИЛУТИН КОЈИЋ

5.

НИКОЛА БУЛАТОВИЋ
Гимназија ,,Урош Предић”
Панчево

ВЕЛИКА ВУЧУРОВИЋ

6.

ИГОР ЕНГИ
ОШ ,,Иван Милутиновић”
Суботица

КОНУСЕЛА БАЧИЋ

7.

ЗДРАВКО БЈЕЛИЋ
Гимназија ,,Сава Шумановић”
Шид

ЉИЉАНА МИЋИЋ

ФИЗИКА

Ученик/ученица:

Ментор/менторка:

1.

МАРТА БОШЊАК
Регионални центар за таленте „Михајло Пупин”
Панчево

ЗОРИЦА АЛЕКСИЋ

2.

НИКОЛА ДУГОШИЈА
ОШ „Јован Јовановић Змај”
Сремска Митровица

БРАНИСЛАВА БЛАЈВАЗ

3.

МОМИР СТАНИШИЋ
ОШ ,,Светозар Марковић Тоза”
Нови Сад

ТАТЈАНА ПИВНИЧКИ НИКОЛИН

4.

СЛАВКО КРСТИЋ
Митровачка гимназија
Сремска Митровица

МАРИЈА КУРУЦИЋ

5.

НИКОЛА БЕБИЋ
Гимназија „Јован Јовановић Змај”
Нови Сад

ИВАНА БОГДАНОВИЋ
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ИНФОРМАТИКА

1.

Ученик/ученица:

Ментор/менторка:

МИЛОШ ГОЛУБ
Гимназија ,,Светозар Марковић”
Нови Сад

МИЛАН МИЛИВОЈЕВИЋ

ХЕМИЈА

1.

Ученик/ученица:

Ментор/менторка:

АНДРЕЈА КУКУРУЗАР
Гимназија,, Вељко Петровић”
Сомбор

ИВАНА ВУЈОШЕВИЋ

БИОЛОГИЈА

1.

Ученик/ученица:

Ментор/менторка:

МАРИЈА РИСТИЋ
Гимназија „Јован Јовановић Змај”
Нови Сад

МИЛКИЦА КРАСНИЋ

ИСТОРИЈА

Ученик/ученица:

Ментор/менторка:

1.

ЛУКА ВОЈНОВИЋ
ОШ ,,2. октобар”
Зрењанин

ДУШАН НОВАКОВ

2.

МИЛИЦА ВАСИЛЕВСКИ
ОШ ,,Младост”
Вршац

НАТАША ПАВЛОВИЋ ПОПОВ

3.

ЈОВАНА РАДАК
ОШ ,,Жарко Зрењанин”
Кикинда

ЈЕЛЕНА ДУМИТРОВ

4.

ВЕСЕЛИН ВРАЧАР
ОШ ,,Бранко Радичевић”
Панчево

ЂЕНЂИ ВАРГА

5.

ДАРИО БОЖИЋ
Гимназија ,,Исидора Секулић”
Нови Сад

ПРЕДРАГ БЕРЕШ

6.

МИЛИЦА ЂОРЂЕВИЋ
ОШ,,Сава Максимовић”
Мраморак

ЈЕЛЕНА ДИВНИЋ

ФИЛОЗОФИЈА

1.

Ученик/ученица:

Ментор/менторка:

СОЊА ЈОВИЧИЋ
Гимназија „Јован Јовановић Змај”
Нови Сад

ДАНИЈЕЛА ГРУЈИЋ
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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Ученик/ученица:

Ментор/менторка:

1.

МИЛИЦА ВУЈИЋ
ОШ ,,Душан Јерковић”
Рума

ГОСПА СТАНОЈЕВИЋ

2.

ЈОВАНА ТОДОРОВИЋ
Зрењанинска гимназија
Зрењанин

др НАТАЛИЈА ЛУДОШКИ

3.

БРАНИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВИЋ
Гимназија „Јован Јовановић Змај”
Нови Сад

МИРЈАНА ГРДИНИЋ

4.

МИЛОВАН МИЛОВАНОВИЋ
Гимназија „Јован Јовановић Змај”
Нови Сад

ЈАСМИНА ПИВНИЧКИ

5.

СОЊА ПАРАБУЦКИ
Гимназија „Јован Јовановић Змај”
Нови Сад

-

6.

СОФИЈА ФИЛИПОВ
Гимназија ,,Урош Предић”
Панчево

АЛЕКСАНДРА МИХАЈЛОВИЋ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Ученик/ученица:

Ментор/менторка:

1.

СОФИЈА БЕЉИН ИВАНИЋ
ОШ ,,Младост”
Вршац

МИЛА ЂУРИЧИН

2.

КСЕНИЈА ДОШЕН
Карловачка гимназија
Сремски Карловци

МИЛАН ЂУРИЧИЋ

3.

ВЛАДИМИР БУЈАК
ОШ ,, Жарко Зрењанин”
Нови Сад

ИСИДОРА ДРЉАЧА

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК

1.

Ученик/ученица:

Ментор/менторка:

ЈАН ФАРКАШ
ОШ,, Млада покољења”
Ковачица

МАРИЈА КОТВАШОВА

РУМУНСКИ ЈЕЗИК

1.

Ученик/ученица:

Ментор/менторка:

АНЕЛИЈА БАБУЦ
ОШ ,,Свети Георгије”
Уздин

ЈЕЛЕНА КОЖОКАР
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ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

1.

Ученик/ученица:

Ментор/менторка:

МИЛИЦА ЈОЦИЋ
Зрењанинска гимназија
Зрењанин

ДРАГАНА КАРИЋ

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК

Ученик/ученица:

Ментор/менторка:

1.

SZEMESI LAURA
ОШ ,, Моша Пијаде”
Пачир

ŽUŽANA SENTI ROSZA

2.

KITTI VOJTER
Гимназија за талентоване ученике ,, Деже Костолањи”
Суботица

AGNES KORHECZ

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

1.

Ученик/ученица:

Ментор/менторка:

ЛЕОНА НАЂИВАН
Медицинска школа
Зрењанин

ДАНИЈЕЛ КИШ

СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ

1.

Ученик/ученица:

Ментор/менторка:

ТЕОДОРА НОВАКОВИЋ
ОШ ,,Петро Кузмјак”
Руски Крстур

МАРИЈА БАЉИНТ

РУСИНСКИ ЈЕЗИК

1.

Ученик/ученица:

Ментор/менторка:

СОЊА БАЉИЦКИ
ОШ ,,Петро Кузмјак”
Руски Крстур

КСЕНИЈА ШОВШ

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

1.

Ученик/ученица:

Ментор/менторка:

НИКОЛИНА ЈОРГИН
Карловачка гимназија
Сремски Карловци

ТАТЈАНА ПИШТИГЊАТ
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ТЕХНИКА

Ученик/ученица:

Ментор/менторка:

1.

МАРИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋ
ОШ ,,Јован Јовановић Змај”
Панчево

ИЛИЈА ВЕСЕЛИНОВИЋ

2.

ДЕЈАН БОГДАНОВИЋ
Средња техничка школа
Сомбор

МАРИЈА ЈАНДРИЋ

3.

СТЕФАН МИХАЈЛОВ
ОШ ,,Мирослав Мика Антић”
Панчево

МЛАДЕН СТЕФАНОВИЋ

4.

ВУК ГОЛУБОВИЋ
ОШ ,,Доситеј Обрадовић”
Омољица

МИОДРАГ ТАСИЋ

5.

НИКОЛА РАКОЊАЦ
ОШ ,,Мирослав Мика Антић”
Панчево

МЛАДЕН СТЕФАНОВИЋ

6.

ЕКИПА
ЕТШ ,,Михајло Пупин”
Нови Сад

ИГОР ИВАНОВ

7.

ДИМИТРИЈЕ МАРТИНОВИЋ
Хемијско технолошка школа
Суботица

СВЕТОЗАР ТОКОВИЋ

МУЗИКА

Ученик/ученица:

Ментор/менторка:

1.

ЛУКА КОЈИЋ
МШ ,,Јосиф Маринковић”
Зрењанин

ВЕРА ВАРГА

2.

САНДРА ЈАНКОВИЋ
ОМШ ,,Јосип Славенски”
Нови Сад

ГАЛИНА СУБОТИН

3.

ХЕДВИГ ОРШОВАИ
мш ,,Петар Коњовић”
Сомбор

МАРИЈА ЈЕЛОВАЦ

4.

ТАРА ВУКАДИНОВИЋ
МШ ,,Петар Кранчевић”
Сремска Митровица

МАРГИТА ВУЈОВИЋ

5.

ЛАНА ЗОРЈАН
МШ ,,Исидор Бајић”
Нови Сад

ЧАБА ЗИМА

6.

КАТАРИНА МИЛУТИНОВИЋ
МШ ,,Петар Кранчевић”
Сремска Митровица

МИЛАН ЧИЗМИЋ

7.

МАРИЈА СОКОЛОВИЋ
МШ ,,Јосиф Маринковић”
Вршац

МИРОСЛАВА ГОБЕЉИЋ

8.

НЕДЕЉКО БАЊАНИН
МШ ,,Исидор Бајић”
Нови Сад

НАДА ВЈЕШТИЦА

9.

МАРКО БАСАРА
МШ ,,Исидор Бајић”
Нови Сад

НАДА ВЈЕШТИЦА

7. децембар 2016.

7. децембар 2016
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10.

МАРИЈА АНТУНОВИЋ
МШ ,,Исидор Бајић”
Нови Сад

ДРАГАН МИРОВИЋ

11.

МАТИЈА РАИЧЕВИЋ
МШ ,,Исидор Бајић”
Нови Сад

ЂУРО ПЕТЕ

12.

ЂОРЂЕ ГРБА
МШ ,,Јован Бандур”
Панчево

САНЕЛА БЛАГОЈЕВИЋ

13.

ИВАНА ДАМЈАНОВ
МШ ,,Јосиф Маринковић”
Зрењанин

ДИЈАНА БУГАРСКИ МИКЕЉИН

ХОРОВИ, ОРКЕСТРИ И ГРУПЕ

Ментор/менторка:

1.

ОРКЕСТРИЋ
ОШ ,,Јан Колар”
Селенча

ЈУРАЈ СУЂИ

2.

Тамбурашки оркестар ,,Невен”
МШ ,,Јован Бандур“
Панчево

МИХАЈЛО ЈОВИЋ

3.

Камерни женски хор
МШ ,,Јосиф Маринковић”
Вршац

ОЛГА ШИНКОВИЋ

ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО

Ученик/ученица:

Ментор/менторка:

1.

FURSTNER NINA
ОШ ,, Мирослав Антић”
Палић

ĐERĐ BOROŠ

2.

BRIGITA HORVAT
ЕмАрт
Суботица

ЕМИЛИЈА ГРУБАНОВ МАРТИНЕК

БАЛЕТ

Ученик/ученица:

Ментор/менторка:

1.

ДЕЈАНА БАЈИЋ
Балетска школа у Новом Саду
Нови Сад

ДОБРИЛА НОВКОВ

2.

СТАША КУКИЋ
Балетска школа у Новом Саду
Нови Сад

ЈЕЛЕНА АЛИМПИЈЕВИЋ

3.

МИЛИЦА МУЧИБАБИЋ
Балетска школа у Новом Саду
Нови Сад

СНЕЖАНА АЂАНСКИ

4.

КАТАРИНА ЗЕЦ
Балетска школа у Новом Саду
Нови Сад

САЊА ТОДОРОВИЋ ВУЧКОВИЋ
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III

-

ПОХВАЛЕ
Математика: Павле Тепавчевић, Антоније Суботић, Kovač
Alex, Марко Сладојевић, Душан Иванић, Агота Кереши, Мирослав Девић, Леа Калмар, Лазар Мијатовић и Огњен Тошић
Физика: Никола Дугошија, Момир Станишић и Никола Бебић
Географија: Николија Станковић и Софија Богосављев
Информатика: Пине Тамара, Андреј Михајлов, Апро Фани,
Никола Спасић, Никола Шеховац, Иван Шевић, Дејан Станчевић, Иван Мештровић, Веселин Рогановић, Матија Петровић,
Сара Стојадиновић, Милош Лазаревић
Психологија: Зорана Бунчић
Техника: Драган Живковић, Андреа Арсеновић, Гаврило Сарић, Милош Иваниш и Ране Мунћан.
Музика: Јован Ћирић, Сара Николић, Никола Стојинов, Јелена
Никшић, Катарина Малбаша, Сергеј Скелеџија, Никола Црнобрња, Дуња Лончар, Бранка Соћанин, Нађа Комленић, Анђела
Релић, Кристина Лакић, Владимир Тот, Јован Томић, Марија
Туршијан, Оливера Митровић, Андреј Блаж, Ања Антић, Лена
Лончар, Алекса Пенић, Марија Јовановић, Дамир Прањковић,
Роберт Балинт, Александра Кинђић, Невена Ташин, Тедора
Станковић, Катарина Сладојевић, Симона Деретић, Ноеми Чеке,
Сара Гавриловић, Анђела Томић, Ивана Сакач, Мина Дамјанов,
Љиљана Протић, Јована Гардиновачки, Доротеја Ћирић, Жељана
Даниловић, Ана Матт, Урош Гргић, Марија Варагић, Катарина
Теофанов, Ана Велимир, Александра Коцић, Ивана Говорчин,
Маша Панић, Ања Плавшић, Катарина Галантић, Александар
Срдић, Ана Бајић, Оливера Рис, Мартина Хрубења, Драгана
Станимиров, Невена Татомировић, Јована Филиповић, Марко
Алексић, Зорана Момић, Денис Жишко, Милан Перишић, Јелена Бошњак, Димитрије Савић, Катарина Кочиш, Анђелија Цвјетићанин, Хана Семниц, Милош Соћанин, Вера Зечевић, Марина
Церовска, Јефимија Шипка, Адам Хабрам, Ена Боричић, Јована
Марин, Теодор Клинцов , Ива Лукач, Зорана Николић, Огњен
Николајевић, Балинт Барањи, Марија Јовановић, Маријана Радмановац, Леонид Адрељан, Маја Његован, Ласло Ердеш, Мила
Антић, Димитрије Митрески, Ивана Иванић ,Лука Вујчић,
Огњен Бабин, Милица Ђурић, Кристина Јевтовић, Катарина
Бадњар, Нађа Мундић, Саша Кваић, Радош Манигода, Бранка
Петковић, Оливера Кривокућа, Душан Дакић, Петковић Дора и
Герго Брезовски.
Ликовна култура: Николина Лукић, Мирко Божић, Ивана
Цвијан, Левенте Секереш, Емили Носковић, Драган Петровић,
Вукашин Драгић, Наташа Миливојевић, Ана Пунушић, Давид
Тишма, Теодора Шћепановић, Слађана Бунић, Нина Комад, Никола Живановић и Анђела Јаћимовић и Анамаија Божиновски.
Енглески језик: Милица Дрековић и Леа Хрубења
Словачки језик: Анабела Стошић, Сара Обух
Мађарски језик: Алберт Макан, Ана Лазар и Ленке Киш
Немачки језик: Валентина Симоновић и Александра Бажо
Русински језик: Иван Чизмар, Мартина Афић, Игор Мањош и
Јана Бодвански
IV
Предлаже се Покрајинској влади да утврди број диплома и награда које ће се у 2016. години доделити даровитим ученицима и
њиховим менторима и то:

7. децембар 2016.

специјалне дипломе: 8
диплома ученицима : 65
новчане награде ученицима: 65
диплома оркестру: 2
диплома екипи :1
диплома хору: 1
диплома менторима: 76
новчана награда манторима: 74
похвале ученицима: 157

1258.
На основу члана 5. став 1 Одлуке о установљењу Годишњег
признања у области равноправности полова („Службени лист
АП Војводине”, број: 4/2005) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП
Војводине”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Годишње признање у области равноправности полова за 2015.
годину, у категорији појединац/појединка, додељује се Даници
Тодоров Јашаревић из Новог Сада, а у категорији организација
‒ Удружењу грађанки и грађана „Центар за подршку женама” из
Кикинде.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 17-5/2016
Нови Сад, 7. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.

1259.
На основу члана 12. став 2 Одлуке о оснивању Педагошког завода Војводине („Службени лист АПВ“, број: 14/03) и чл. 35. и 36.
став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места у Педагошком заводу Војводине, који је донео директор
Педагошког завода Војводине, 30. новембра 2016. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 021-1/2016
Нови Сад, 7. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.

7. децембар 2016
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РЕШЕЊЕ

На основу члана 10. став 2 Одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ”, број:
6/2014) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. децембра 2016. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

I
Даје се сагласност на Измене Финансијског плана Музеја
Војводине за 2016. годину, које је усвојио Управни одбор Музеја
Војводине, на 8. седници одржаној 11. октобра 2016. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, за 2016. годину,
које је усвојио Управни одбор Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, на седници одржаној 22. новембра 2016. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 451-80/2016
Нови Сад, 7. децембар 2016. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-128/2016
Нови Сад, 7. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.

1263.
На основу члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број: 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. децембра 2016. године, донела је

1261.

РЕШЕЊЕ

На основу члана 15. став 1 Покрајинске скупштинске одлуке о
оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист
АПВ”, број: 21/2010 и 29/2012) и 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 7. децембра 2016. године, д о н е л а је

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Позоришног музеја Војводине за 2016. годину, које је усвојио Управни одбор Позоришног музеја Војводине, на 3. седници одржаној
17. новембра 2016. године.

РЕШЕЊЕ

II

I

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

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Војвођанског симфонијског оркестра за 2016. годину, које је донео
Управни одбор Војвођанског симфонијског оркестра, на 2. седници одржаној 24. октобра 2016. године.
II

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 451-83/2016-15
Нови Сад, 7. децембар 2016. године

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
1264.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-122/2016
Нови Сад, 7. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.

1262.
На основу члана 32. тачка 6, 35. и 36. став 6 Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 5. Покрајинске
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број: 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. децембра 2016. године, донела је

На основу члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број: 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Позоришног музеја Војводине за 2016. годину, које је усвојио Управни
одбор Позоришног музеја Војводине, на 3. седници одржаној 17.
новембра 2016. године.
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7. децембар 2016.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

Број: 022-771/2016
Нови Сад, 7. децембар 2016. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 451-83/2016-16
Нови Сад, 7. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.

1265.
На основу чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014),
а у вези са Одлуком о преузимању права и обавеза оснивача над
установом социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Бачкој Паланци („Службени лист АПВ”, број: 7/02) и
чланом 12. став 1 Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/2011), Покрајинска влада, на седници одржаној
7. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку о петим допунама Статута Геронтолошког центра Бачка Паланка, коју је донео Управни одбор
Геронтолошког центра Бачка Паланка, на седници одржаној 29.
септембра 2016. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-647/2016
Нови Сад, 7. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.

1266.
На основу члана 130. став 3 и члана 135. став 1 Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 107/05, 72/09 –
други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14,
96/15 и 106/15), Одлуке о оснивању Опште болнице Суботица,
Суботица, услед поделе Здравственог центра Суботица („Службени лист АПВ”, брoj: 17/07 и 21/10), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 7. децембра 2016. године, д о н е л а је

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.

1267.
На основу члана 130. став 3 и члана 134. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15
и 106/15), Одлуке о оснивању Опште болнице Суботица, Суботица, услед поделе Здравственог центра Суботица („Службени лист
АПВ”, број: 17/07 и 21/10), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став
6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Др сци. мед Слободан Пушкар, доктор медицине, специјалиста
интерне медицине – кардиологије, именује се за вршиоца дужности директора Опште болнице Суботица, Суботица, на период
од шест месеци.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-772/2016
Нови Сад, 7. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.

1268.
На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке о оснивању Опште болнице Суботица, Суботица, услед поделе Здравстеног центра Суботица („Службени лист АПВ”, брoj:
17/07 и 21/10), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 7.
децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

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

Др Горану Бићанину, доктору медицине, специјалисти неурохирургије, престаје дужност директора Опште болнице Суботица, Суботица, на коју је именован Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-637/2012 од 5. децембра 2012. године,
због истека мандата.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

- председница:
Отилиа Киш, професорка хемије из Суботице, представница оснивача;
- чланови:
1. Игор Ковачевић, мастер економиста из Суботице, представник оснивача;
2. Борис Вугделија, мастер економиста из Суботице, представник оснивача;

7. децембар 2016
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3. Сања Бурзан, докторка медицине, спец. гинекологије и
акушерства из Суботице, представница оснивача;
4. др Зоран Сигмунд, доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства из Суботице, из реда запослених.

ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 7.
децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-776/2016
Нови Сад, 7. децембар 2016. године
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I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Опште болнице
Суботица, Суботица:
- председник:
Бранко Тот, правник из Суботице, представник оснивача;

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.

- члан:

Рајко Врбица, дипл. економиста из Суботице, представник оснивача.
II

1269.
На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14 и 96/15 106/15), Одлуке о оснивању Опште болнице Суботица, Суботица, услед поделе Здравстеног центра Суботица („Службени лист АПВ”, брoj:
17/07 и 21/10), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 7.
децембра 2016. године, д о н е л а је

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-778/2016
Нови Сад, 7. децембар 2016. године

РЕШЕЊЕ
1271.

I
У Управни одбор Опште болнице Суботица, Суботица, именују се:
- за председника:
Предраг Радивојевић, дипл. грађ. инж. из Београда, Градска управа Суботица, представник оснивача;
- за чланове:
1. Десанка Ђекић, ек. техничарка из Суботице, доо Палић
Суботица, Хотел Патрија, представница оснивача;
2. Милун Маринковић, пензионер из Суботице, представник оснивача;
3. Отилиа Киш, професорка хемије из Суботице, Хемијско
технолошка школа Суботица, представница оснивача;
4. Оливера Мехић, струковна медицинска сестра из Суботице, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке о оснивању Опште болнице Суботица, Суботица, услед поделе Здравственог центра Суботица („Службени лист АПВ”, брoj:
17/07 и 21/10), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 7.
децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
У Надзорни одбор Опште болнице Суботица, Суботица, именују се:
- за председника:
Никола Милићевић, дипл. економиста и инж. технологије из Суботице, доо „Миња”, представник оснивача;
- за чланa:
Светлана Рагуж, дипл. економисткиња из Суботице,
Управа царина, Царинарница Суботица, представница
оснивача.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-777/2016
Нови Сад, 7. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.

1270.
На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке о оснивању Опште болнице Суботица, Суботица, услед поделе Здравстеног центра Суботица („Службени лист АПВ”, брoj:
17/07 и 21/10), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 Покрајин-

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-779/2016
Нови Сад, 7. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.
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7. децембар 2016.

1272.

1274.

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, 93/14, 96/15 и 106/15), 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 7. децембра 2016. године, д о н е л а је

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05), Одлуке о преузимању
права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за
смештај корисника Геронтолошки центар „Срем” у Руми („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 тачке 9. и 12. и 36. став
6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. децембра 2016. године, д о н е л а је

РЕШЕЊЕ

I

I

Даница Јеремић, дипломирана социјална радница из Руме, разрешава се дужности директорке Геронтолошког центра „Срем” у
Руми, на коју је именована Решењем Владе Аутономне Покрајине
Војводине, број: 022-536/2013 од 7. августа 2013. године.

Проф. др Слободан Гребелдингер, доктор медицине, специјалиста дечје хирургије и васкуларне хирургије, разрешава се дужности директора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, на коју је именован Решењем Покрајинске владе
број: 022-279/2016 од 13. априла 2016. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-773/2016
Нови Сад, 7. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.

1273.
На основу члана 130. став 3 и 134. 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, 93/14, 96/15 и 106/15), 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 7. децембра 2016. године, д о н е л а је

РЕШЕЊЕ

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-759/2016
Нови Сад, 7. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.

1275.
На основу члана 125. и 133. став 4 Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права
и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај
корисника Геронтолошки центар „Срем” у Руми („Службени лист
АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 тачке 9. и 12. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

РЕШЕЊЕ

Др Зоран Славујевић, специјалиста ортопедске хирургије са
трауматологијом, из Хртковаца, именује се за вршиоца дужности
директора Геронтолошког центра „Срем” у Руми.

I

II

Проф. др Јадранка Јовановић Привродски, докторка медицине,
спец. педијатрије, неурологије и психијатрије развојног доба и
клиничке генетике, именује се за вршиоца дужности директора
Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине,
на период од шест месеци.

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

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-760/2016
Нови Сад, 7. децембар 2016. године

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
1276.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-774/2016
Нови Сад, 7. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05), Одлуке о преузимању
права и обавеза оснивача над Установом социјалне заштите за
смештај корисника СОС Дечје село „Др Милорад Павловић” у
Сремској Каменици („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32.

7. децембар 2016
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став 1 тачке 9. и 12. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) а у вези
чл. 126. став 1 тачка 6. и 133. став 4 („Службени гласник РС”, број:
24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. децембра 2016.
године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Доц. др Срђан Егић, дипломирани политиколог из Новог Сада,
разрешава се дужности директора Установе за децу и омладину
Дечје село „Др Милорад Павловић” Сремска Каменица, на коју је
именован Решењем Покрајинске владе, број: 022-432/2014 од 30.
маја 2014. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-741/2016
Нови Сад, 7. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.

1277.
На основу члана 125. и 133. став 4 Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права
и обавеза оснивача над Установом за децу и омладину СОС Дечје
село „Др Милорад Павловић” у Сремској Каменици („Службени
лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 тачке 9. и 12. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
7. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

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
06 Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање
и односе с верским заједницама, Програм 1901 Сарадња државе
са црквама и верским заједницама, Програмска активност 1002
Подршка раду црквама и верским заједницама, функционална
класификација 840 Верске и остале услуге заједнице, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa
481 Дотације невладиним организацијама, 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама, износ од 5.500.000,00 динара
(словима: пет милиона пет стотина хиљада динара и 00/100), због
недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у
износу и распореду према буџетским класификацијама из става
1. овог решења, реализоваће се путем јавног Конкурса за суфинансирање програма и пројеката заштите и остваривања верских
слобода.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат
за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
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”.

I
Мирко Јанкелић, дипломирани социјални радник из Кикинде,
именује се за вршиоца дужности директора Установе за децу и
омладину Дечје село „Др Милорад Павловић” Сремска Каменица.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-746/2016-95
Нови Сад, 7. децембар 2016. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-742/2016
Нови Сад, 7. децембар 2016. године

Број 67 - Страна 2057

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.

1278.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13‒испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др.закон и 103/15), члана
8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ”,
број: 54/2015, 54/2016 ‒ ребаланс и 64/2016-ребаланс ) и члана 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. децембра 2016. године, д о н о с и

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.

1279.
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, 68/15 ‒ др. закон и 103/15),
члана 8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист
АПВ”, бр. 54/2015, 54/2016 и 64/2016) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада , на седници одржаној 7. децембра 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
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– 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
09 Покрајинском секретаријату за oбразовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице, Програм 2003 Основно образовање, Програмска активност 1006 Модернизација
инфраструктуре основних школа, функционална класификација
910 Предшколско и основно образовање, извор финансирања 01
00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери
осталим нивоима власти укупан износ од 35.613.374,39 динара
(словима: тридесет пет милиона шесто тринаест хиљада триста
седамдесет четири динара и 39/100) од чега: 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, 6.503.242,39 динара (словима:
Економска
класификација

7. децембар 2016.

шест милиона петсто три хиљаде двеста четрдесет два динара
и 39/100) и 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти
29.110.132,00 (словима: двадесет девет милиона сто десет хиљада сто тридест два динара и 00/100), због недовољно планираних
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2.
овог решења.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за oбразовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из става 1. овог решења, намењено је:

Износ у динарима

Намена

Назив школе

Место

3.000.000,00

за финансирање санације
санитраних чворова у основној
школи

Основна школа „Михајло Пупин”

Ветерник

2.703.642,39

за финансирање санације кровног
покривача основне школе

Основна школа „Петефи Шандор”

Бечеј

799.600,00

за финансирање трошкова
санације подова у школском
објекту

Основна школа „Иво Андрић”

Будисава

4631 Текући трансфери
осталим нивоима власти

Укупно 4631

6.503.242,39

Економска
класификација

Износ у динарима

Намена

Назив школе

Место

9.000.000,00

за финансирање наставка радова
на изградњи нове школске зграде

Основна школа „Добросав
Радосављевић Народ”

Мачванска
Митровица

5.000.000,00

за финансирање санације објекта
основне школе

Основна школа „Карас Каролина”

Хоргош

4632 Капитални
трансфери осталим
нивоима власти

895.842,00

Укупно 4632

за финансирање санације
санитарног чвора уз фискултурну Основна школа „Братство-јединство”
салу основне школе

Бајша

3.824.250,00

за финансирање трошкова
санације крова објекта школе
објекту – издвојено одељење Јарак

Основна школа „Јован Јовановић
Змај”

Сремска
Митровица

5.363.552,00

за финансирање трошкова
изградње гасне котларнице у
објекту школе – објект издвојеног
одељења „Ади Ендре” у Торди

Основна школа „Никола Тесла”

Банатско
Карађорђево

5.026.488,00

за финансирање трошкова замене
фасадне столарије – прозора и
врата на школском објекту

Основна школа „Јован Јовановић
Змај”

Србобран

29.110.132,00

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за oбразовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
oбразовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице 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: 401-746/2016-96
Нови Сад, 7. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.

7. децембар 2016

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1280.
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, 68/15 ‒ др.закон и 103/15), члана
8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ”,
број 54/2015, 54/2016 и 64/2016) и члана 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада , на седници одржаној 7. децембра 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
Економска
класификација
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499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу
09 Покрајинском секретаријату за oбразовање, прописе, управу
и националне мањине – националне заједнице, Програм 2004
Средње образовање, Програмска активност 1005 Модернизација
инфраструктуре средњих школа, функционална класификација
920 Средње образовање, извор финансирања 01 00 Приходи из
буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери осталим нивоима власти укупан износ од 10.786.711,00 динара (словима: десет
милиона седамсто осамдесет шест хиљада седамсто једанаест
динара и 00/100) од чега: 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, 6.000.000,00 динара (словима: шест милиона динара
и 00/100) и 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти
4.786.711,00 (словима: четири милиона седамсто осамдесет шест
хиљада седамсто једанаест динара и 00/100), због недовољно
планираних средстава на апропријацији за реализацију намене
из тачке 2. овог решења.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за oбразовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из става 1. овог решења, намењено је:

Износ у динарима

Намена

Назив школе

Место

6.000.000,00

за финансирање поправке крова
на школи

Електротехничка и грађевинска
школа „Никола Тесла“

Зрењанин

Намена

Назив школе

Место

4631 Текући трансфери
осталим нивоима власти

Укупно 4631

6.000.000,00

Економска
класификација

Износ у динарима

4632 Капитални
трансфери осталим
нивоима власти
4.786.711,00
Укупно 4632

за финансирање замене столаријеСредња школа „Светозар Милетић”
прозора на објекту средње школе

Нови Сад

4.786.711,00

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за oбразовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
oбразовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице 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: 401-746/2016-97
Нови Сад, 7. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.

1281.
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, 68/15 ‒ др.закон и 103/15), члана

8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ”, бр.
54/15, 54/16 и 64/15) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 7. децембра 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
09 Покрајинском секретаријату за oбразовање, прописе, управу
и националне мањине – националне заједнице, Програм 2007
Подршка у обазовању ученика и студената, Програмска активност 1006 Модернизација инфраструктуре установа ученичког
стандарда, функционална класификација 960 Помоћне услуге
образовању, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери осталим нивоима власти,
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4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, 7.119.972,50
динара (словима: седам милиона сто деветнаест хиљада девет
стотина седамдесет два динара и 50/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке
2. овог решења.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за oбразовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из става 1. овог решења, намењено је Дому ученика средњих школа у Суботици, за финансирање трошкова измештања трафостанице која се налази у објекту Дома ученика.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за oбразовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
oбразовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице 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: 401-746/2016-98
Нови Сад, 7. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић.с.р.

1282.
На основу члана 24. став 2. и члана 39. став 3. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
АПВ“, број 37/2014, 54/2014 – други пропис и 37/2016), члана 22.
став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Сл. лист АПВ“, број 54/2015
и 54/2016) и Одлуке покрајинског секретара о спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса број 130-4014575/2016-02 од 03.11.2016. године. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2016.
ГОДИНИ, ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - ПРОЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ
У ОКВИРУ ЗАШТИЋЕНОГ ПРИРОДНОГ ДОБРА И/
ИЛИ ЊЕГОВОЈ ЗАШТИТНОЈ ЗОНИ, КАО ПОМОЋ
ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА СЛЕДЕЋЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ:
1. Идејног решења за потребе исходовања локацијских услова
2. Идејног пројекта и студије оправданости
3. Пројекта за грађевинску дозволу са припадајућим елаборатима
4. Пројекта за извођење са припадајућим фазама и планом превентивних мера у циљу:
- подстицања планског уређења и опремања простора неопходном инфраструктуром,
- стварања услова за реализацију објеката инфраструктуре (првенствено саобраћајнице) на подручјима заштићених природних добара од изузетног значаја (Национални парк Фрушка Гора, Специјални резервати природе) и
њиховој зони заштите, и
- стварања просторних услова приступачности и повези-
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вања значајних дестинација (културна или природна добра) са урбаним срединама.
Право учешћа на конкурсу и обезбеђена средства
1. Укупан износ планираних средстава за доделу по овом јавном
конкурсу је 8.000.000,00 динара.
2. Износ средстава које додељује Секретаријат на име суфинансурања појединачне циљне групе не може прећи износ од
1.500.000,00 динара.
3. Право на доделу средстава има јединица локалне самоуправе
са територије Аутономне покрајине Војводине која је у буџету
за 2016. годину обезбедила део сопствених средстава за израду техничке документације за коју конкурише.
4. Јединица локалне самоуправе може конкурисати за средства
за израду техничке документације чија је израда планирана у
2016. и 2017.години.
5. Јединица локалне самоуправе може конкурисати за суфинансирање израде техничке документације која се искључиво
финансира из буџетских средстава.
Начин подношења пријаве на конкурс
Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адресу:
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне
средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад са назнаком „Пријава на конкурс за доделу средстава jeдиницама локалне
самоуправе за израду техничке документације“ или непосредно
на писарници покрајинских органа (контакт особе за пријаве су
Софија Шумаруна и Александра Маринчић)на телефон: 021/456-851 и 021/456-622,
e-mail: sofija.sumaruna@vojvodina.gov.rs и
	     aleksandra.marincic@vojvodina.gov.rs
Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, послате путем факса или електронске поште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати.
Потребна документација
1. Пријава на конкурс доставља се Секретаријату на обрасцу
који је објављен на интернет сајту Секретаријата (www.
екоurb.vojvodina.gov.rs.)
2. У пријави је потребно навести све тражене податке.
3. Пријаву на јавни конкурс подноси јединица локалне самоуправе у писменој форми на јединственом обрасцу.
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да достави:
- исказану процену финансијских средстава потребних за
израду техничке документације;
- доказ о спроведеном поступку јавне набавке, уколико је
спроведен, и Уговор са одабраним израђивачем техничке докуметације;
- уколико поступак јавне набавке за израду техничке документације, који је предмет конкурса, још увек није спроведен, надлежни орган ЈЛС треба да достави изјаву да ће
спровести поступак у складу са Законом о јавним набавкама;
- оверену фотокопију ПИБ обрасца;
- оверену фотокопију картона депонованих потписа,
- изјаву да су подаци наведени у пријави тачни,
- оверени извод из Одлуке о буџету јединице локалне самоуправе за 2016. годину са назнаком где су у буџету јединице локалне самоуправе планирана средства на име
сопственог учешћа на изради техничке документације
Критеријуми за доделу средстава
Критеријуми за доделу средстава су:
1. приоритетност пројекта;
2. број становника јединице локалне самоуправе;
3. значај пројекта за развој јединице локалне самоуправе, ширег
окружења и развој АП Војводине;
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4. степен развијености јединице локалне самоуправе према важећој Уредби о утврђивању јединствене листе развијености
региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину („Сл.
гласник РС“ број 104/2014);
5. расположива буџетска средства која је јединица локалне самоуправе определила на име сопственог учешћа у суфинансирању израде техничке документације
Бодовање критеријума ће се извршити у складу са Одлуком покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине о
спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса.
Рокови за спровођење конкурса
- достављање пријава: од дана објављивања у дневном
листу „Данас“ 10.11.2016. до 30.11.2016. године,
- доношење одлуке о додели средстава и објављивање
резултата јавног конкурса на сајту Секретаријата:
09.12.2016. године,
- рок извршења уговорене обавезе јединице локалне самоуправе је до 01.12.2017. године,
- након реализације уговорене обавезе јединица локалне
самоуправе је у обавези да приложи детаљан извештај
о реализацији активности и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како
би оправдала наменско и законито коришћење средстава.
- рок достављања извештаја о наменском утрошку средстава: 15 дана од дана извршења уговорене обавезе, а
најкасније 15 дана од дана истека рока за извршење уговорене обавезе.
Начин доношења одлуке о додели средстава:
1. Средства се додељују путем јавног конкурса за доделу средстава који објављује Секретаријат у „Службеном листу АПВ“,
у дневном листу „Данас“ и на интернет сајту Секретаријата
(www.екоurb.vojvodina.gov.rs.).
2. Јавни конкурс ће спровести Комисијa за спровођење јавног
конкурса, којa ће бити образованa посебним решењем.
3. О поднетим пријавама на конкурс одлучује покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине на основу
ранг листе сачињене од стране Комисијe за спровођење јавног
конкурса.
4. Након донете одлуке којом се одобравају средства за суфинансирање израде техничке документације, подносилац пријаве
се позива да потпише уговор са Секретаријатом, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна.
5. Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета АП Војводине за 2016. годину.
Пoкрајински секретар
Владимир Галић,с.р.
1283.
На основу члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину (‘’Службени лист
АПВ’’, број 54/2015 и 54/2016-ребаланс) и члана 43. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист
АПВ’’, број 37/2014, 54/2014 – др. одлука и 37/2016) покрајински
секретар доноси:
ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП
ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА
И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2016. ГОДИНУ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилник о додели бесповратних средстава локалним само-
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управама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог
друштва (у даљем тексту: Правилник), прописује се циљ, намена
средстава, конкурс за доделу средстава; право учешћа на конкурсу; обавезна документација; висина доделе средстава; поступање
са пријавама; одлучивање; критеријуми за доделу средстава;
закључивање уговора; праћење извршавања уговора и друга питања.
Средстава у износу од 24.861.894,76 динара обезбеђена су
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број
54/2015 и 54/2016-ребаланс) у оквиру Програма 0703 – Телекомуникације и информационо друштво , Прогрaмска активност 1001
– Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва, 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима
власти, извор финансирања 01 02 Приходи из буџета – накнаде и
други приходи по посебним законима.
Покрајински Секретаријат за привреду и туризам (у даљем
тексту: Секретаријат) задужен је за реализацију овог Програма.
ЦИЉ
Члан 2.
Циљ конкурса је подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва у локалним самоуправама на
територији АП Војводине.
НАМЕНА
Члан 3.
Бесповратна средства која се додељују могу се користити за суфинансирање реализације следећих пројеката:
1) Успостављање хотспот локација у локалним самоуправама
у АП Војводини које ће грађанима омогућити слободан приступ
интернету
Локалне самоуправе могу конкурисати са највише 5 хотспот локација. Средства су опредељена са циљем да омогуће грађанима
коришћење једне или више хотспот локација за јавни бесплатан
приступ интернету. Локална самоуправа је дужна да уз пријаву
на конкурс достави идејно решење или главни пројекат, као и да
обезбеди све неопходне услове и сагласности за успостављање
хотспот локација. Бесповратна средства се могу користити искључиво за успостављање хотспот локација. Локална самоуправа
је дужна да успостављене локације одржава у функционалном
стању. Хотспот локација у смислу овог конкурса је: главни трг,
шеталиште, парк, отворени простор аутобуске и железничке
станице, јавни простор испред општинске управе, здравствене
установе, јавна плажа, јавна туристичка локација, јавна места од
истoријског и културног значаја и друге значајне локације.
2) Успостављање система видео надзора на раскрсницама
ради побољшања безбедности саобраћаја и грађана – градска видеонадзорна мрежа
Локалне самоуправе могу конкурисати за успостављање система видео надзора на раскрсницама са надзорним центром.
Локална самоуправа је дужна да уз пријаву на конкурс достави идејно решење или главни пројекат, обезбеди све неопходне
услове и сагласности за успостављање градске видеонадзорне
мреже, омогући успостављање надзорног центра, као и везу са
надлежном полицијском управом. Локална самоуправа је дужна
да успостављени систем видеонадзора одржава у функционалном
стању.
3) Успостављање система видео надзора у васпитно-образовним установама ради повећања безбедности ученика
Локалне самоуправе могу конкурисати за увођење система видео надзора у највише две васпитно-образовне установе. Систем
видеонадзора по овој тачки конкурса је могуће имплементирати
у основне и средње школе, као и предшколске установе. Локална самоуправа је дужна да уз пријаву на конкурс достави идејно
решење или главни пројекат, сагласност образовне установе за
реализацију пројекта као и да омогући успостављање надзорног
центра у образовној установи.
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КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Члан 4.
Бесповратна средства се додељују на основу Јавног конкурса
за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области
електронских комуникација и информационог друштва (у даљем
тексту: Јавни конкурс).
Текст Јавног конкурса се објављује у ‘’Службеном листу АП
Војводине’’ и на интернет страници Секретаријата www.spriv.
vojvodina.gov.rs као и у једном од дневних гласила које се дистрибуира на целој територији АП Војводине.
Члан 5.
Обавезни елементи текста Јавног конкурса су:
1) Укупна висина средстава која се додељује;
2) Намена средстава;
3) Услови учешћа на Јавном конкурсу и документација која се
подноси;
4) Рок за пријаву на конкурс;
5) Доношење одлуке;
6) И други подаци који су од значаја за реализацију Јавног конкурса.

7. децембар 2016.

Са назнаком на лицу коверте „НЕ ОТВАРАТИ“ и „ПРИЈАВА НА
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА“ поштом или лично преко писарнице покрајинских органа.
ВИСИНА ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Члан 9.
Подносилац захтева може поднети пријаву по свим тачкама
конкурса:
1) За успостављање хотспот локација тражена средства не могу
бити већа од 100.000,00 динара по хотспот локацији;
2) За успостављање система видеонадзора на раскрсницама тражена средства не могу бити већа од 1.500.000,00 динара;
3) За успостављање система видео надзора у васпитно-образовним установама тражена средства не могу бити већа од
300.000,00 динара по васпитно-образовној установи.
Наведени износи су са ПДВ-ом.
Локална самоуправа је у бавези да обезбеди минимално 10% од
укупног износа тражених средстава.
Рок за реализацију пројеката је најкасније до 01. јула 2017. године.

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

ПОСТУПАЊЕ СА НЕПОТПУНИМ ПРИЈАВАМА

Члан 6.

Члан 10.

Право учешћа на Конкурсу имају локалне самоуправе са територије
Аутономне Покрајине Војводине.

Неће се разматрати:
1) неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након истека
рока предвиђеног у конкурсу);
2) недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису предвиђени конкурсом, односно оне које се не односе на конкурсом предвиђене намене);
3) непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, пријаве које су непотписане,
са непопуњеним рубрикама, попуњене графитном оловком,
пријаве послате факсом или електронском поштом (e-mail),
пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу, без одговарајућих обавезних попуњених података у пријави, које садрже неразумљиве и нечитке податке и слично), пријаве уз које
није приложена потребна, тражена документација;
4) пријаве подносилаца који су користили средства Покрајинског
секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, као правног претходника Секретаријата за привреду и
туризам, а у уговореном року нису испунили уговорне обавезе
према Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање
и равноправност, односно Покрајинском секретаријату за
привреду и туризам, поднели финансијске и друге обавезне
извештаје о утрошку додељених средстава.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНОМ
КОНКУРСУ
Члан 7.
На конкурс се обавезо подноси следећа документација:
 опуњена, потписана и печатом оверена пријава за учешће на
1) П
Јавном конкурсу (образац 01);
2) Идејно решење или главни пројекат;
3) Одлука градског/општинског већа о реализацији и износу суфинансирања пројекта;
4) Попуњена, потписана и печатом оверена изјава подносиоца
захтева да нема неизмирених обавеза према Секретаријату, по
основу раније потписаних уговора, чији је рок за реализацију
истекао (образац 02).
5) Уверење Пореске управе да су измирени доспели порези и
доприноси и уверења надлежне локалне самоуправе да су
измирене обавезе по основу изворних локалних прихода, не
старији од 30 дана од дана објављивања конкурса;
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).
Техничке препоруке за успостављање хотспот локација и система видеонадзора представљају саставни део овог Правилника и
објавиће се уз Јавни конкурс.
Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према
потреби, затражи додатну документацију и информације.
Члан 8.
Пријаве на јавни конкурс се подносе искључиво на конкурсним
обрасцима који су саставни део Јавног конкурса и који се могу
преузети на сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са
прописаном документацијом достављају у затвореној коверти на
следећу адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам,
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА И ОДЛУЧИВАЊЕ
Члан 11.
Покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту:
Покрајински секретар) решењем образује посебну конкурсну
Комисију за преглед пријава са приложеном документацијом,
оцењивање и израду предлога за доделу средстава (у даљем
тексту: Комисија).
Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секретаријату, а могу бити ангажовани и стручњаци из области за коју је
расписан Јавни конкурс.
Покрајински секретар разматра предлоге Комисије и доноси
Одлуку о додели средстава корисницима.
Подносиоцима пријаве на Јавни конкурс може бити додељен мањи
износ од тражених средстава.
Одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.
Одлука о додели средстава корисницима објављује се на званичној
интернет адреси Секретаријата (www.spriv.vojvodina.gov.rs).

7. децембар 2016
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Члан 18.

Приликом доношења одлуке о дедели средстава крајњим корисницима, врши се разматрање пристиглих пријава, уз примену
следећих критеријума:
1) локалне самоураве које нису користили средства Секретаријата за ове намене могу имати предност код доношења одлуке о
дедели средстава.
2) висина сопственог учешћа;
3) значај предметне локације и намене средстава и
4) развијеност локалне самоуправе.

Правилник ступа на снагу даном доношења, а његове одредбе примењиваће се на суфинансирање пројеката из области електронских
комуникација и информационог друштва путем расписивања Јавног
конкурса.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Члан 13.
Одлуком о дедели средстава утврдиће се појединачни износи
средстава по кориснику.
На основу Одлуке о додели средстава закључиће се уговор
којим се регулишу међусобна права и обавезе.
ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРА
Члан 14.
Корисник средстава је обавезан да Секретаријату поднесе
наративни-описни и финансијски извештај, са приложеном пратећом документацијом о реализацији пројекта о наменском и законитом утрошку средстава, најкасније у року од 15 дана од рока
утврђеног за реализацију пројекта.
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 (документацију о спроведеном поступку јавних набавки, изводе из Управе
за трезор, фактуре, уговоре и другу финансијску документацију)
овереном од стране овлашћених лица.
Обавезно је приложити, уз финансијски извештај, копију
грађевинске дозволе или копију решења о одобрењу за извођење
радова за које није потребна грађевинска дозвола за сваку локацију, као и фотографије реализованог пројекта.
Секретаријат задржава право да од Корисника средстава, према потреби, затражи додатну документацију и информације.
Члан 15.
Аднимистративну контролу Извештаја спроводи Секретријат,
контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја са приложеним документима.
Покрајински секретар може решењем да образује посебну комисију састављену из редова запослених у секретаријату и из редова стручњака ради непосредне контроле реализације пројекта.
Члан 16.
Средства из буџета АП Војводине која су предмет уговора,
подлежу контроли примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава, која обавља служба буџетске инспекције АП Војводине.
Корисници средстава дужни су да служби буџетске инспекције
омогуће несметану контролу наменског и законитог коришћења
средстава по предмету уговора.
Члан 17.
Корисници средстава по Јавном конкурсу дужни су да код свих
јавних публикација и објављивања о активностима, мерама и
програмима које се суфинансирају по Јавном конкурсу наведу да
је у суфинансирању истог учестовавала АП Војводина, Покрајински Секретаријат.

ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
И ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Иван Ђоковић,с.р.
ТЕХНИЧКЕ ПРЕПОРУКЕ
ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ХОТСПОТ ЛОКАЦИЈА И СИСТЕМА
ВИДЕО НАДЗОРА
I. ОСНОВНА ПОЛАЗИШТА
Цеколупна инсталација wireless hotspot решења и система
видео надзора ослања се на претпоставку постојања оптичких,
xDSL, кабловских или wireless линкова којима се обезбеђује
приступ интернет саобраћају, повезивање приступних тачака у
јединствен систем, као и даљински приступ систему видео надзора.
Претпоставка је да се инсталација обавља на местима од
општег интереса у граду (паркови, шеталишта, центар града,
школска дворишта, раскрснице и слично)
Број неопходних access pointa, камера или брзине интернет
приступа ће зависити од локације на којој се опрема инсталира
те од очекиваног броја корисника бесплатног WiFi интернета.
Препорука је да се за 20 истовремено повезаних WiFi hotspot корисника обезбеди интернет приступ од минимум 4 Мbps, а за 100
корисника минимум 20 Мbps. Препоручује се централизовани
интернет приступ за све wireless приступне тачке у граду.
У случају да треба обезбедити покривеност већих површина
WiFi сигналом, препорука је да се инсталира више access pointa
међусобно повезаних МESH технологијом. Корисници приступају мрежи преко 802.11 b/g/n стандарда и нелиценцираног
фреквенцијског опсега 2.4 GHz. Евентуални MESH линкови употребљавају 802.11а/n стандард, 5 GHz опсег (5,5 – 5,7GHz), нелиценциран.
Препоручена је инсталација система видео надзора у зонама од
општег интереса у граду са нагласком на повећање сигурности
у саобраћају, школским двориштима. Систем видео надзора би
требало да буде изведен са свим неопходним елементима (NVR/
DVR, камере, осветљивачи, UPS и слично). Целокупну инсталацију требало би извести у складу са позитивним законским прописима.
II. ПРЕПОРУЧЕНЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ХОТСПОТА
Могућност временског ограничења приступа интернету по
поједином кориснику (нпр. трајање једног спајања од 30 минута)
Могућност ограничавања брзине приступа по кориснику: минимална брзина по кориснику хотспота је 256 kbit/s, а максимална
брзина по кориснику 512 kbit/s.
Могућност несметаног приступа за најмање 20 истовремених
бежичних корисника по једном access pointu.
Могућност коришћења јединственог SSID (назива WiFi мреже)
на свим приступним тачакама (пожељна је подршка креирања вишеструких SSID-ова у случају кориштења wireless access pointa
у неке друге сврхе (паркинг контролу, даљинско очитавање и
слично)
Потребно је омогућити основне сигурносне (firewall) и QoS
функционалности (заштита од DоS напада у оба смера, равномерна расподела доступног интернета за све кориснике, детекција и
ограничавање P2P (peer-tо-peer) саобраћаја, обезбедити приватност корисника и слично)
Могућност централизованог управљања, надгледања, евидентирања (логовања), добијања статистичких података (број корисника, тип саобраћаја, оптерећеност линкова и слично)
Могућност редирекције приликом почетка коришћења hotspot
сервиса (нпр. на неки туристички садржај у граду)
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Енергетски приступ од 230 V на свакој локацији. Соларно напајање на местима где приступ електричне енергије није могуће
или није исплативо извести.
За аccеss pointе је пожељно да буду инсталирани у анти-вандал
кућишта отпорна на атмосферске утицаје, са степеном заштите
IP 66. За бежичне тачке пожељно коришћење екстерних антена
(секторских и омни). Одабир антене зависи од места на којем се
access point инсталира. Приликом инсталације водити рачуна да
у зону покривања не упадају стамбене зграде са већим бројем резиденцијалних корисника.
III. ПРЕПОРУЧЕНЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ СИСТЕМА
ВИДЕО НАДЗОРА
Препоручује се инсталација камера високе резолуције базиране на IP технологији (нпр. 2Мp IP камера) за раскрснице.
Препоручује се инсталација камера високе резолуције (нпр 600
TVL) за образовне установе
Kамере би требале да имају могућност јасног снимања и у условима ниске осветљености-камере треба да имају дан-ноћ функцију
На местима где је недовољна осветљеност у току ноћи, препорука је кориштење IP осветљивача. Одабир IP осветљивача ускладити са простором који се снима (угао и распон) као и објективом
који је инсталиран на камери.
Камере требају да буду отпорне на атмосферске утицаје, степен заштите IP 66, у кућишту намењеном за спољну монтажу са
грејачима и вентилаторима.
Препорука је да се целокупни видео материјал складишти на
локални NVR (или DVR). Складишни (storage) простор NVR-а
требало би да обезбеди снимање видео материјала са свих камера
у трајању од минимум 7 дана.
Препорука је да се омогући даљински приступ систему у циљу
централизованог мониторинга од стране полиције или неке друге
ауторизоване сигурносне службе за раскрснице. Линкове непоходне за мониторинг обезбедити преко постојећих xDSL, оптичких или wireless линкова.
Уколико васпитно-образовна установа има више радних јединица свака од њих ће се сматрати засебним захтевом.
ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
И ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Иван Ђоковић,с.р.

1284.
На основу члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину (‘’Службени лист
АПВ’’, број 54/2015 и 54/2016-ребаланс) и члана 43. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист
АПВ’’, број број 37/2014, 54/2014 – др. одлука и 37/2016), а сходно
члану 4. Правилника о додели бесповратних средстава локалним
самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање
пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва у 2016. години број: 144-401-4737/2016-02 од 16
новембра 2016. године,
Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем
тексту: Секретаријат), расписује:
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП
ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ
ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА
И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2016. ГОДИНУ
Број: 144-401-4737-01/2016-02
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, (у даљем тексту Секретаријат) додељује
бесповратна средства у укупном износу од 24.861.894,76 динара,
обезбеђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину у оквиру Програма
0703 – Телекомуникације и информационо друштво , Прогрaмска
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активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва, 4632 – Капитални трансфери
осталим нивоима власти, извор финансирања 01 02 Приходи из
буџета – накнаде и други приходи по посебним законима.
Циљ конкурса је подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва ради повећања броја запослених
и подизања конкурентности привреде АП Војводине.
НАМЕНА СРЕДСТАВА
1. Хотспот локација у општинама и градовима у АП Војводини
које ће грађанима омогућити слободан приступ интернету
Средства су опредељена са циљем да омогуће грађанима коришћење једне или више хотспот локација за јавни бесплатан
приступ интернету. Локална самоуправа је дужна да уз пријаву
на конкурс достави идејни или главни пројекат, као и да обезбеди све неопходне услове и сагласности за успостављање хотспот
локација. Бесповратна средства се могу користити искључиво за
успостављање хотспот локација. Локална самоуправа је дужна да
успостављене локације одржава у функционалном стању. Хотпост
локација у смислу овог конкурса је: главни трг, шеталиште, парк,
отворени простор аутобуске и железничке станице, јавни простор
испред општинске управе, здравствене установе, јавна плажа, јавна
туристичка локација, јавна места од истoријског и културног значаја и друге значајне локације.
2. Система видео надзора на раскрсницама ради побољшања
безбедности саобраћаја и грађана – градска видеонадзорна мрежа
Средства су намењена за успостављање система видео надзора
на раскрсницама са надзорним центром. Локална самоуправа је
дужна да уз пријаву на конкурс достави идејни или главни пројекат, обезбеди све неопходне услове и сагласности за успостављање
градске видеонадзорне мреже, омогући успостављање надзорног
центра, као и везу са надлежном полицијском управом. Локална
самоуправа је дужна да успостављени систем видеонадзора одржава у функционалном стању.
3. Система видео надзора у васпитно-образовним установама
ради повећања безбедности ученика
Систем видеонадзора по овој тачки конкурса је могуће имплементирати у основне и средње школе, као и предшколске установе. Локална самоуправа је дужна да уз пријаву на конкурс достави
идејни или главни пројекат, сагласност образовне установе за реализацију пројекта као и да омогући успостављање надзорног центра у образовној установи.
ВИСИНА СРЕДСТАВА
Подносилац захтева може аплицирати по свим тачкама конкурса:
1) За успостављање хотспот локација тражена средства не могу
бити већа од 100.000,00 динара по хотспот локацији;
2) За успостављање система видеонадзора тражена средства не
могу бити већа од 1.500.000,00 динара;
3) За успостављање система видео надзора у васпитно-образовним установама тражена средства не могу бити већа од 300.000,00
динара по васпитно-образовној установи.
Локалне самоуправе могу конкурисати са највише 5 хотспот локација, 1 локацијом за видео надзор на раскрсницама и 2 локације
за видео надзор у васпитно-образовним установама. Поменути износи су са ПДВ-ом.
УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право учешћа на Конкурсу имају локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине Војводине.
Рок за подношење пријава је 16. децембар 2016. године.
Локалне самоуправе су дужне да сву опрему добијену овим
конкурсом одржавају у функционалном стању.
У циљу побољшања функционалности хотспот локација и
система видеонадзора Секретаријат ће на својој страници (www.
spriv.vojvodina.gov.rs) објавити техничке препоруке.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ
На конкурс се обавезно подноси следећа документација:
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1) Попуњена, потписана и печатом оверена пријава за учешће на
Јавном конкурсу (образац 01);
2) Идејни или главни пројекат;
3) Одлука градског/општинског већа о реализацији и износу суфинансирања пројекта;
4) Попуњена, потписана и печатом оверена изјава подносиоца
захтева да нема неизмирених обавеза према Секретаријату, по основу раније потписаних уговора, чији је рок за реализацију истекао
(образац 02).
5) Уверење Пореске управе да су измирени доспели порези и
доприноси и уверења надлежне локалне самоуправе да су измирене обавезе по основу изворних локалних прихода, не старији од 30
дана од дана објављивања конкурса;
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).
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о додели средстава доноси Покрајински секретар за
привреду и туризам на предлог комисије.
Одлука о додели средстава биће објављена на сајту Секретаријата.
Секретаријат ће, након доношења Одлуке, контактирати само
учеснике конкурса којима су средства одобрена.
Учесник конкурса којем су додељена средства закључиће уговор.
Пријаве на јавни конкурс се подносе искључиво на конкурсним
обрасцима који су саставни део Јавног конкурса а могу се преузети на сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са прописаном документацијом достављају се у затвореној коверти на
следећу адресу:Покрајински секретаријат за привреду и туризам,
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.
Са назнаком на лицу коверте „НЕ ОТВАРАТИ“ и „ПРИЈАВА
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ
АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА“ поштом или лично преко писарнице покрајинских органа.
Неблаговремене и некомплетне пријаве се неће разматрати.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити радним
даном позивом на број 021/487- 4307.
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2016. години и помоћ маркетиншким активностима.
Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем
тексту Секретаријат) додељује бесповратна средства обезбеђена
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, Решењем Покрајинске владе
о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-746/201694 од 16.11. 2016. године, Програм 1507, Програмска активност
1001 развој туристичког потенцијала АП Војводине, Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама,
4819 Дотације осталим непрофитним институцијама у износу
од 17.000.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи
из буџета.
Циљеви
Члан 2.
Унапређење туристичког потенцијала, путем организовања
туристичких манифестација, конференција и других међународних скупова, који доприносе међународној промоцији Аутономне
покрајине Војводине и Републике Србије.
Представљање туристичких производа Војводине на међународним догађајима путем промотивних и маркетиншких активности у области туризма, које афирмишу Аутономну покрајину
Војводину и Републику Србију као туристичку дестинацију.
Промоција, маркетинг и унапређење промовисања туристичких простора на међународном плану.
Намена
Члан 3.
По Конкурсу финансираће се организовање и међународна
промоција туристичко-привредних манифестација од међународног и изузетног значаја, на територији АП Војводине у 2016.
години.
Висина бесповратних средстава
Члан 4.
Висина средстава дотације утврђује се у износу од 50% трошкова од укупне вредности пројекта, а износ не може бити мањи од
500.000,00 динара, нити већи од 10.000.000,00 динара.
ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Јавни конкурс

1285.
На основу члана 16. и члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број број
37/2014, 54/2014 – др. одлука и 37/2016), Покрајински секретар
доноси
ПРАВИЛНИК ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ
КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА
СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ОД МЕЂУНАРОДНОГ И ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА НА
ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ И ПОМОЋ
МАРКЕТИНШКИМ АКТИВНОСТИМА
БРОЈ: 144-401-4752/2016-04
Опште одредбе
Члан 1.
Овим Правилником прописује се намена средстава, поступак
додељивања средстава, критеријуми за доделу средстава и друга
питања од значаја за реализацију активности по Јавном конкурсу
за доделу бесповратних средстава непрофитним институцијама/
удружењима са територије АП Војводине за манифестације од
међународног и изузетног значаја на територији АП Војводине у

Члан 5.
Средства се додељују на основу Јавног конкурса (у даљем
тексту: Конкурс) који се објављује у дневном гласилу које покрива целу територију АП Војводине и на интернет страници
Секретаријата.
Право учешћа на Конкурсу имају непрофитне институције/удружења са територије АП Војводине (у даљем тексту Подносилац
пријаве) које својим програмима на међународном плану афирмишу и подстичу циљеве Конкурса.
Посебни услови конкурса
Члан 6.
Подносилац пријаве може аплицирати подношењем једног
пројекта, под условима да:
1. има Маркетинг план промоције манифестације на међународном нивоу;
2. у текућој години има исти или већи промет средстава преко
рачуна у односу на тражена средства;
3. у активности пројекта укључује више домаћих и међународних институција, регија или предузећа, односно међународних учесника и партнера;
4. има искуство од минимум 5 година рада на сличним пројек-
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тима, као и да има реализовано више од 5 догађаја од међународног значаја;
Непрофитне организације, које нису испуниле уговорну обавезу   према Секретаријату, немају право учешћа на Конкурсу.  
Потребна документација
Члан 7.
ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ДОСТАВЉА:
1. Попуњен конкурсни образац;
2. Детаљан Маркетинг план промоције манифестације
3. Фотокопију картона депонованих потписа из пословне банке
удружења;
4. Изјаве у прилогу пријавног обрасца:
Изјава бр. 1) о упознатости са текстом Јавног конкурса;
Изјава бр. 2) о сагласности за коришћење датих података;
Изјава бр. 3) о искуству на реализацији пројеката;
Изјава бр. 4) о досадашњем коришћењу средстава код Секретаријата;
Изјава бр. 5) о непостојању неизмирених обавеза;
Изјава бр. 6) о промету средстава на рачуну подносиоца
пријаве;
Изјава бр. 7) да се не воде судски поступци;
Обрасци изјава из тачке 4. могу се преузети са сајта Секретаријата.
Подношење пријава
Члан 8.
Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који
се могу преузети у Секретаријату или са интернет презентације
(сајта) Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs, у затвореној
коверти са назнаком ‘’НЕ ОТВАРАТИ -Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава непрофитним институцијама/удружењима са територије Аутономне покрајине Војводине за манифестације од међународног и изузетног значаја на територији
Аутономне покрајине Војводине у 2016. години и помоћ маркетиншким активностима’’.
Пријаве на Конкурс могу се поднети лично, предајом на писарници покрајинских органа управе у Новом Саду, Булевар Михајла
Пупина бр.16, или се упућују поштом.

7. децембар 2016.

тематских целина у општинама и градовима од значаја за туризам АП Војводине;
- ниво иновативности и креативности решења из пројекта у
афирмацији циљева Конкурса;
- степен утицаја и одрживост пројета/пројектних циљева након
завршетка финансијске подршке.
Члан 11.
Комисија ће одбацити или одбити:
• 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, попуњене графитном оловком,
пријаве послате факсом или електронском поштом (e-mail),
пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу, без одговарајућег обавезних попуњених података у пријави, које
садрже неразумљиве и нечитке податке и слично).
• Пријаве учесника који су користили средства Секретаријата,
а у уговореном року нису испунили уговорне обавезе према
Покрајинском секретаријату за привреду и туризам.
Уговор о додели средстава
Члан 12.
На основу Одлуке о додели средстава са Корисницима ће се
закључити уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.
Пре потписивања уговора Корисници су у обавези да отворе
наменски рачун у Управи за трезор и ЈББКС број.
Обавезе корисника средстава
Члан 13.

Покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту:
Покрајински секретар) решењем образује посебну конкурсну Комисију за преглед пријава са приложеном документацијом, оцењивање и израду предлога за доделу средстава (у даљем тексту: Комисија).
Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секретаријату, а могу бити ангажовани и стручњаци из области за коју је
расписан Јавни конкурс.
Покрајински секретар разматра предлоге Комисије и доноси Одлуку о додели средстава корисницима.
Одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.
Одлука о додели средстава корисницима објављује се на званичној интернет адреси Секретаријата.(www.spriv.vojvodina.gov.rs).

Корисник средстава обавезује се да:
- одобрена средства користи искључиво наменски;
- приликом потписивања уговора, достави средство обезбеђења
извршења уговорних обавеза и то: две истоветне бланко соло
менице са потписаним меничним овлашћењима, регистроване
код своје пословне банке;
- без одлагања обавести Секретаријат о свим околностима које
угрожавају или онемогућавају наменски утрошак средстава;
- омогући Секретаријату мониторинг над спровођењем Пројекта;
- достави Секретаријату писани финансијски извештај о наменски утрошеним средствима, фотокопије комплетне документације (изводи из трезора, рачуни, фактуре, уговори), у року
од 15 дана од дана утрошка средстава, а најкасније до дана
назначеног у уговору.
- омогући буџетској инспекцији несметану контролу наменског
и законитог коришћења средстава, која подлежу контроли примене закона у области материјално-финансијског пословања
и наменског и законитог коришћења средстава, коју обавља
буџетска инспекција Аутономне покрајине Војводине;
- код свих јавних публикација и објављивања о активностима
пројекта наведу да је пројекат финансирала Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за привреду и
туризам.

Критеријуми за доделу средстава

Праћење извршавања Уговора

Члан 10.

Члан 14.

Комисија даје предлог за доделу бесповратних средстава на основу поднете документације и критеријума:
- квалитета Маркетинг плана промоције манифестације који
испуњава све критеријме и програмске циљеве на основу
Конкурса;
- активности у оквиру туристичких дестинација и туристичких

Уговорне стране су сагласне да је Секретаријат овлашћен да
раскине Уговор и захтева наплату потраживања активирањем
положених средстава обезбеђења, као и надокнаду свих припадајућих трошкова са законском затезном каматом од дана пријема средстава, до дана повраћаја средстава, уколико Корисник
средстава:

Поступак доделе средстава
Члан 9.

7. децембар 2016
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1. не испуни обавезе утврђене уговором;
2. нетачно или непотпуно извести Секретаријат о битним околностима везаним за испуњење својих обавеза из Уговора;
3. својом кривицом не изврши у целости или изврши неблаговремено обавезе преузете Уговором;
4. ненаменски употреби средства ;
5. Секретаријату не достави писане извештаје и доказе о наменски утрошеним средствима и реализацији пројекта.
Завршна одредба
Члан 15.
Правилник ступа на снагу даном доношења.
ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Иван Ђоковић,с.р.

трансфери осталим нивоима власти, економска класификација
4632-капитални трансфери осталим нивоима власти.
Средства се додељују јавним установама1, са седиштем на територији АП Војводине, чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, односно јединица локалне самоуправе са територије АП Војводине, у циљу реализације пројеката
примене топлотних пумпи за загревање/хлађење објеката јавне
намене.
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, грађевинарство и саобраћај (у даљем тексту: Секретаријат) http://www.psemr.vojvodina.
gov.rs/, као и у једном од дневних гласила које се дистрибуира
на целој територији Аутономне Покрајине Војводине (у даљем
тексту: Конкурс).
I Право учешћа на Конкурсу и намене за које се могу користити средства

1286.
ИСПРАВКА
У „Службеном листу АПВ“ број 65 од 25.новембра 2016. године, на страни 2026 уместо конкурса Покрајинског секретаријата
за енергетику, грађевинарство и саобраћај :“Јавни конкурс за
доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање
реализације пројеката примене топлотних пумпи за загревање/
хлађење објеката јавне намене“ , грешком је објављен конкурс
: „Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката коришћења соларне
енергије за припрему топле потрошне воде у објектима јавне намене“.
Стога се у овом броју објављује цео текст Јавног конкурса за
доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање
реализације пројеката примене топлотних пумпи за загревање/
хлађење објеката јавне намене“ .
Редакција
На основу чл. 15, 16. став 1, 24. и 41. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи (“Сл. лист АП Војводине”, бр. 37/2014
и 54/2014 – др. одлука) и чланом 18. Покрајинске скупштинске
одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи (“Сл. лист АП Војводине”, бр. 37/2016), и
чланом 4. Правилника о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката коришћења соларне енергије за припрему топле потрошне воде у објектима јавне
намене, број 143-401-4989/2016-02 од 29. новембра 2016. године,
који је донео покрајински секретар за енергетику, грађевинарство
и саобраћај, а у вези с чланом 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Сл.
лист АП Војводине”, број 54/2015 и 54/2016-ребаланс),
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Булевар Михајла Пупина број 16,
Нови Сад Дана: 30. новембра 2016. године р а с п и с у ј е
JAВНИ КОНКУРС
за
ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА
ПРИМЕНЕ ТОПЛОТНИХ ПУМПИ
ЗА ЗАГРЕВАЊЕ/ХЛАЂЕЊЕ
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Средства за суфинансирање реализације пројеката примене
топлотних пумпи за загревање/хлађење објеката јавне намене,
планирана су Финансијским планом Покрајинског секретаријата
за енергетику, грађевинарство и саобраћај за 2016. годину, као
правног следбеника Покрајинског секретаријата за енергетику
и минералне сировине, Програм 0501 Планирање и спровођење
енергетске политике, Пројекат 4010 Примена топлотних пумпи за
загревање/хлађење јавних објеката, на позицији 0585, конто 463-
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Право учешћа на конкурсу имају јавне установе са седиштем
на територији АП Војводине, чији је основач Република Србија,
Аутономна покрајина Војводина или јединица локалне самоуправе (општина/град) са територије АП Војводине.
Бесповратна подстицајна средства која се додељују могу се
користити за суфинансирање реализације пројеката примене
топлотних пумпи са коришћењем енергије воде или тла за загревање/хлађење у објектима које користе јавне установе, суфинансирањем:
1) набавке и монтаже нових постројења са топлотним пумпама
за рад у моновалентном режиму (топлотна пумпа покрива целокупне потребе за грејањем/хлађењем објекта), са пратећим
инсталацијама (цевоводи, грејна тела, арматура, бојлери, циркулационе пумпе, експанзиони судови и остала пратећа машинска и електро опрема);
2) адаптације/реконструкције постојећег система за грејање/
хлађење, уградњом топлотне пумпе за рад у бивалентном режиму (топлотна пумпа покрива основно грејно оптерећење
док систем са конвенционалним извором топлоте покрива
вршна оптерећења), са пратећом машинском и електро опремом;
У цену постројења наведених под тачкама 1) и 2) овог члана,
улазе и неопходни пратећи електро радови.
Средства која се додељују не могу се користити за:
• све врсте грађевинских радова;
• куповину половне опреме и материјала;
• порезe, укључујући и порез на додату вредност;
• царинске, увозне и остале врсте административних такси;
II Циљеви пројекта
Бесповратна подстицајна средства која се додељују користиће
се за суфинансирање реализације пројеката коришћења енергије
воде или тла применом топлотних пумпи у објектима јавних установа на територији Аутономне Покрајине Војводине, при чему
ће се добијена енергија користити за потребе грејања/хлађења
објеката, као и припрему санитарне топле потрошне воде, са
циљем:
• уградње опреме која користи обновљиве изворе енергије у
енергетске сврхе ради смањења трошкова за енергију и енергенте;
• смањења емисије штетних гасова у околину;
1

Јавне установе су установе које се оснивају ради обезбеђивања
остваривања права утврђених законом и остваривања другог законом утврђеног интереса у области: образовања, науке, културе,
физичке културе, ученичког и студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, социјалног осигурања, здравствене заштите животиња - члан 3. Закона
о јавним службама (“Сл. гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и
83/2014 - др. закон).
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афирмације коришћења обновљивих извора енергије;
сигурнијег снабдевања енергијом;
смањења зависности од увоза фосилних горива;
ревитализације постојећих система.

III Услови конкурса
Укупан износ за расподелу средстава је 20.222.126,60 динара
(словима: двадесетмилионаидвестотинедвадесетидвехиљадеистотинудвадесетишестдинара и 60/100);
1. Секретаријат додељује средства за суфинансирње пројеката у износу од максимално 80% вредности инвестиције без
ПДВ-а;
2. Максимални износ средстава која се додељују по једном
пројекту је 10.000.000,00 динара;
3. Један подносилац захтева може да конкурише само са једним
пројектом;
4. Право учешћа на конкурсу имају јавне установе са седиштем
на територији АП Војводине, чији је основач Република Србија, Аутономне покрајине Војводина или јединица локалне
самоуправе (општина/град) са територије АП Војводине;
5. Рок за подношење пријаве је 08. децембар 2016. године.
IV Н
 ачин подношења пријаве на Конкурс и обавезна документација која се подноси на Конкурс
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’’ , називом и адресом подносиоца пријаве
и називом конкурса, на адресу:
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство
и саобраћај
Булевар Михајла Пупина број 16
21000 Нови Сад
Документација која се подноси на конкурс2:
1. Попуњена, потписана и печатом оверена пријава за учешће
на конкурсу (преузима се са сајта Секретаријата, www.psemr.
vojvodina.gov.rs);
2. Потврда о регистрацији (извод из одговарајућег регистра);
3. Фотокопија решења о пореском индентификационом броју;
4. Фотокопија картона депонованих потписа;
5. Број рачуна отвореног код Управе за трезор;
6. Уверење Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних прихода, не старији
од 30 дана од дана објављивања конкурса;
7. Идејни машински и пратећи електро пројекат постројења
топлотне пумпе вода-вода или земља-вода за загревање/
хлађење објеката јавне намене или оверена фотокопија, у
складу са одредбама важећег Закона о планирању и изградњи.
Израду пројектне документације као и накнадно вођење извођења радова по пројектима за која су додељена средства,
могу да обављају само инжењери одговарајуће струке и са
одговарајућим лиценцама за обављање ових делатности;
8. 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), која треба да садржи приказ остварених уштеда и из тога изведен прост период
повраћаја инвестиције, као и ефекте на заштиту животне средине (смањење емисије CO2). Наведене вредности треба да
буду дате путем прорачуна;
2

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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9. Р
 ешење-одобрење за извођење примењених геолошких истраживања издато од стране Покрајинског секретаријата за
енергетику и минералне сировине, као правног претходника
Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и
саобраћај, или поднет захтев за одобрење извођења примењених геолошких истраживања у складу са Законом о рударству
и геолошким истраживањима («Службени гласники РС», бр.
101/2015),
10. Доказ о плаћеној накнади за геолошка истраживања за текућу
годину прописан Уредбом о начину и року плаћања накнаде
за примењена геолошка истраживања минералних и других
геолошких ресурса и накнаде за задржавање истражног простора («Службени гласники РС», бр. 10/2016),
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 кривични
поступак (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
13. Изјава о досадашњем коришћењу средстава Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, као правног
претходника Покрајинског секретаријата за енергетику,
грађевинарство и саобраћај, 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/
биће обезбеђена преостала финансијска средства за реализацију пројекта;
б) да ће се наменски и у складу са важећом законском регулативом (Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама и др.) 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 (меница, менично
овлашћење и захтев за регистрацију менице) у складу са Законом) (образци меничног овлашћења и захтева за регистрацију
менице налазе на сајту Секретаријата).
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:
• н
 еблаговремене 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 у ковертама које
нису обележене према захтеву из Правилника, 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, као правног претходника Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај,
а у случају истека уговореног рока нису поднели Покрајинском
секретаријату за енергетику и минералне сировине, односно
Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај, финансијске и друге обавезне извештаје о утрошку додељених средстава
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V Одлучивање о додели средстава
Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај (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.
Комисија сачињава предлог о додели средстава на основу Правилника о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене топлотних пумпи за
загревање/хлађење објеката јавне намене, који се налази на сајту
Секретаријата www.psemr.vojvodina.gov.rs
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 наративни-описни и финансијски извештај, на обрасцу који се налази на интернет презентацији Секретаријата, са приложеном
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пратећом документацијом 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 (документацију о спроведеном поступку јавних набавки, изводе из Управе
за трезор, 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 који се финансирају и суфинансирају по јавном
конкурсу наведу да је у финансирању и суфинансирању истих
учествовала Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај.
Све додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити у
Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај путем електронске поште: psegs@vojvodina.gov.rs.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Ненад Грбић,с.р.
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1256. Одлука о измени Одлуке о броју студената за упис
у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима
у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској
2016/2017. години;
1257. Решење о броју диплома и надрада које ће се доделити даровитим ученицима и њиховим менторима;
1258. Решење о додели годишњег признања у области равноправности полова за 2015. годину;
1259. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Педагошком заводу Војводине;
1260. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Центра за породични смештај и
усвојење Нови Сад, за 2016. годину;
1261. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Војвођанског симфонијског оркестра за 2016. годину;
1262. Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Музеја Војводине за 2016. годину;
1263. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Позоришног музеја Војводине за
2016. годину;
1264. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Позоришног музеја Војводине за
2016. годину;
1265. Решење о давању сагласности на Одлуку о петим
допунама Статута Геронтолошког центра Бачка Паланка;
1266. Решење о престанку дужности директора Опште
болнице Суботица, Суботица;
1267. Решење о именовању вршиоца дужности директора
Опште болнице Суботица, Суботица;
1268. Решење о разрешењу председнице и чланова Управног одбора Опште болнице Суботица, Суботица;
1269. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Опште болнице Суботица, Суботица;
1270. Решење о разрешењу председника и члана Надзорног
одбора Опште болнице Суботица, Суботица;
1271. Решење о именовању председника и члана Надзорног
одбора Опште болнице Суботица, Суботица;
1272. Решење о разрешењу директора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине;
1273. Решење о именовању вршиоца дужности директора
Института за здравствену заштиту деце и омладине
Војводине;
1274. Решење о разрешењу директорке Геронтолошког центра „Срем“ у Руми;
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1275. Решење о именовању вршиоца дужности директора
Геронтолошког центра „Срем“ у Руми;
1276. Решење о разрешењу директора Установе за децу и
омладину Дечје село „Др Милорад Павловић“ Сремска Каменица;
1277. Решење о именовању вршиоца дужности директора
Установе за децу и омладину Дечје село „Др Милорад
Павловић“ Сремска Каменица;
1278. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-746/2016-95;
1279. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-746/2016-96;
1280. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-746/2016-97;
1281. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-746/2016-98;
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

2043
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1282. Конкурс за доделу бесповратних средстава , за суфинансирање израде техничке докуменатције-пројеката
инфраструктуре у оквиру заштићеног природног добра и/или његовој заштитној зони;
2060
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ
1283. Правилник о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за
суфинансирање пројеката из области електронских
комуникација и информационог друштва за 2016. годину;
2061
1284. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за
суфинансирање пројеката из области електронских
комуникација и информационог друштва за 2016. годину;
2064
1285. Правилник за доделу средстава по јавном конкурсу за
доделу бесповратних средстава непрофитним институцијама/удружењима са територије АП Војводине за
манифестације од међународног и изузетног значаја
на територији АП војводине у 2016. години и помоћ
маркетиншким активностима.
2065
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
1286. ИСПРАВКА - Јавни конкурс за доделу бесповратних
подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене топлотних пумпи за загревање/хлађење објеката јавне намене
2067

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,
Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад
Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021- 487 44 27
Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

