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Члан 5.

На основу чл. 35. и 36. стaв 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади, („Службени лист Аутономне покрајине
Војводине”, број 37/14), у вези с чланом 9. став 1. и чланом 13.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2016. годину („Службени лист Аутономне покрајине
Војводине”, број 54/15), Покрајинска влада, на седници одржаној
18. фебруара 2016. године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА
ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА ЗА ПОДРШКУ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО
И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА У АУТОНОМНОЈ
ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се поступак и критеријуми за доделу средстава Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова за 2016. годину, у оквиру раздела Покрајинског
секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова (у
даљем тексту: Секретаријат) за подршку предузетницима, микро и
малим правним лицима у Аутономној покрајини Војводини.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове одлуке износе 75.000.000,00 динара.
Средства су планирана у члану 10. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину
(„Службени лист Аутономне покрајине Војводине”, број 54/2015),
раздео 15 – Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање
и равноправност полова, Програм 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде, Програмска активност 1001 – Подршка
развоју предузетништва, малих и средњих предузећа.
Члан 3.
Средства из члана 2. ове одлуке могу се доделити предузетницима, микро и малим правним лицима са седиштем на територији
Аутономне покрајине Војводине, за субвенционисање трошкова
набавке опреме и машина, ради подстицања развоја привреде и
предузетништва, у износу од 500.000,00 до 2.000.000,00 динара.
Средства ће се доделити по правилима којима је уређена додела државне помоћи за категорију мале државне помоћи – de
minimis државна помоћ.
Члан 4.
Додела средстава реализоваће се путем јавног конкурса који
расписује Секретаријат. Јавни конкурс објављује се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, у јавном гласилу
које покрива целу територију Аутономне покрајине Војводине и
на интернет страници Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs .

Јавни конкурс садржи податке о акту на основу којег се расписује
јавни конкурс, о висини укупних средстава која се додељују по јавном
конкурсу, циљеве јавног конкурса, рок за његов завршетак, податке о
кругу могућих учесника на јавном конкурсу, начин и рок за подношење пријава, податке о обавезној документацији која се подноси уз
пријаву, као и друге податке важне за спровођење јавног конкурса.
Приликом конкурисања на јавни конкурс за доделу средстава,
предузетници, микро и мала правна лица обавезни су да доставе
следећу документацију:
- попуњен образац пријаве, који ће бити објављен на званичној интернет страници Секретаријата;
- предрачун или понуду за набавку неопходне опреме или
машине;
- потписану и оверену писмену изјаву о раније примљеним државним помоћима de minimis, које су подносиоцу пријаве додељене у текућој години, као и у претходне
две фискалне године, у смислу члана 97. став 1. Уредбе о
правилима за доделу државне помоћи;
- уверење надлежне организационе јединице пореске управе о томе да је подносилац пријаве измирио све доспеле обавезе јавних прихода, закључно са 31. децембром
2015. године;
- доказ о регистрованој предузетничкој радњи, односно о
уписаној привредној делатности;
- средство обезбеђења – гаранција банке.
Члан 6.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису поднете на утврђеном обрасцу, пријаве које нису поднела овлашћена
лица и које нису предмет јавног конкурса – неће се разматрати.
Пријаве подносилаца којима су додељивана средства на основу
конкурса Секретаријата, а који нису у утврђеном року доставили
извештај о наменском утрошку средстава – неће се разматрати.
Члан 7.
Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи комисија коју образује покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту: покрајински секретар). Комисија има три члана, ради и одлучује у пуном саставу
и о свом раду води записник.
Члан 8.
Комисија процењује и вреднује пристигле пријаве према следећим критеријумима:
- улагање у развој производних делатности;
- удео сопствених средстава за суфинансирање набавке
опреме и машина;
- повећање запослености;
- значај делатности за развој и унапређивање привреде и
предузетништва у Аутономној покрајини Војводини;
- подстицање женског предузетништва;
- подстицање запошљавања особа са инвалидитетом.
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Члан 9.

Члан 3.

Комисија сачињава листу вредновања и рангирања пријава
предузетника, микро и малих правних лица на јавни конкурс
применом критеријума из члана 8. ове одлуке и доставља покрајинском секретару на одлучивање. Одлуку о додели средстава
доноси покрајински секретар у року који не може бити дужи од
60 дана од дана истека за подношење пријава. Износ одобрених
средстава може бити мањи од тражених средстава. Одлука о додели средстава објављује се на интернет страници Секретаријата
www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Радна група има председника, заменика председника и четрнаест чланова.

Члан 10.
Секретаријат и корисник средстава закључују уговор којим
се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних
страна.
Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да Секретаријату доставе извештај о реализацији и коришћењу средстава.
Средства из става 2. овог члана подлежу контроли буџетске инспекције Аутономне покрајине Војводине и корисник средстава
по конкурсу дужан је да омогући несметану контролу наменског
и законитог коришћења средстава.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-212/2016
Нови Сад, 18. фебруар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

115.
На основу члана 26. став 2. и чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ“, број 37/2014), а у вези са Покрајинском скупштинском
одлуком о Програму развоја АП Војводине 2014-2020 године са
акционим планом за реализацију приоритета програма развоја
АП Војводине 2014-2020 („Службени лист АПВ”, број: 13/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. фебруара 2016. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
Члан 1.
Образује се Радна група за израду годишњег плана образовања
одраслих у 2016 години у Аутономној покрајини Војводини (у
даљем тексту: Радна група), као повремено радно тело Покрајинске владе.
Члан 2.
Задаци Радне групе су да:
- сагледа стање у области образовања одраслих у Аутономној покрајини Војводини;
- утврди циљеве годишњег плана образовања одраслих и
да утврди приоритетне области деловања;
- сачини годишњи план образовања одраслих у Аутономној покрајини Војводини и достави Покрајинској влади
на разматрање и усвајање;

Члан 4.
За председника Радне групе именује се:
- Војин Јованчевић, помоћник покрајинског секретара за
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
За заменика председника Радне групе именује се:
- Јелена Бјелобаба, самостална стручна сарадница I у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице,
За чланове Радне групе именују се:
1. Дијана Бенка Росић, директорка Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине,
члан координационог тела за реализацију програма развоја АП Војводине,
2. Весна Пиперски Туцаков, подсекретарка Покрајинског
секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,
3. Јелена Радаковић, помоћница покрајинског секретара за
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,
4. Мирјана Мунџић Крнчевић, помоћница покрајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова,
5. Мирјана Крањац, помоћница покрајинског секретара за
привреду, запошљавање и равноправност полова,
6. Мухарем Халиловић, помоћник покрајинског секретара
за здравство, социјалну политику и демографију,
7. Драгица Новковић, самостална стручна сарадница I – наченица одељења у Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију,
8. Верица Нађалин, самостална стручна сарадница I за економски развој – шефица одсека у Покрајинском секретаријату за финансије,
9. Светлана Обрадов, самостална стручна сарадница I за
буџет у Покрајинском секретаријату за финансије,
10. Јасна Потран, самостална стручна сарадница I - шефица
одсека у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице,
11. Светлана Кнежевић, самостална стручна сарадница I у
Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице,
12. Горан Драгосављевић,самостални стручни сарадник II
– покрајински просветни инспектор у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице,
13. Мерлида Константиновић, самостална стручна сарадница I
за образовање, васпитање и ученички стандард Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице и члан координационог тела за реализацију програма развоја АП Војводине
14. Милица Гагић, самостална стручна сарадница II за развој образовања и васпитања и ученичког стандарда Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу
и националне мањине-националне заједнице,
Члан 5.
Радна група се састаје по потреби, а најмање једном месечно.
На начин рада Радне групе примењују се одредбе Пословника о
раду Покрајинске владе.
Члан 6.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Радне групе, обавља Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.
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Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном oбјављивања у „Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 02-9/2016
Нови Сад, 18. фебруар 2016. године

Број 7 - Страна 127

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

116.
На основу члана 10. Одлуке о оснивању Установе – Центра
за привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист
АПВ”, број 4/2008) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. фебруара
2016. године, д о н е л а ј е

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског фонда за развој пољопривреде („Службени лист АП Војводине”, број
3/2001) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска
влада, на седници одржаној 18. фебруара 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2016. годину, који је донео Савет Фонда, на
89. седници одржаној 1. фебруара 2016. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 025-5/2016
Нови Сад, 18. фебруар 2016. године

РЕШЕЊЕ
I
Доноси се Програм рада Установе – Центар за привредно-технолошки развој Војводине за 2016. годину.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 023-16/2016
Нови Сад, 18. фебруар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

119.
На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ”, број 6/2014),
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на
седници одржаној 18. фебруара 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

117.
На основу члана 10. Одлуке о оснивању Установе – Центра за
привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист АПВ”,
број 4/08) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. фебруара 2016. године,
д о н е л а је

I
Даје се сагласност на Финансијски план Центра за породични
смештај и усвојење Нови Сад за 2016. годину, који је усвојио Управни одбор Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад,
на IV седници одржаној 10. фебруара 2016. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-37/2016
Нови Сад, 18. фебруар 2016. године

РЕШЕЊЕ
I
Доноси се Финансијски план Установе – Центaр за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар–децембар
2016. године.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

120.

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

На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског фонда за развој пољопривреде („Службени лист АПВ”, број 03/2001) и
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. фебруар 2016. године,
д о н е л а је

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

РЕШЕЊЕ

II

Број: 402-36/2016
Нови Сад, 18. фебруар 2016. године
Председник

I
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Даје се сагласност на Финансијски план Покрајинског фонда за
развој пољопривреде за 2016. годину, који је донео Савет Фонда,
на 89. седници одржаној 1. фебруара 2016. године.
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18. фебруар 2016.

II

РЕШЕЊЕ

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

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-34/2016
Нови Сад, 18. фебруар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

121.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), Одлуке о 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 18. фебруара 2016. године, д о н е л а је

У Надзорни одбор Специјалне болнице за неуролошка
обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић” Стари
Сланкамен, именују се:
- за председницу:
Јована Бекић, дипл. правница из Новог Сада, адвокатски
приправница, представница оснивача;
- за чланове:
1. Тања Пјевац, дипл. економисткиња из Инђије, Општина
Инђија, представница оснивача;
2. Јелена Млађан, дипл. економисткиња из Инђије, Општина Инђија, представница оснивача;
3. др Милица Лончаревић, докторка медицине, специјалисткиња физикалне медицине и рехабилитације, из Земуна, из реда запослених;
4. др Нада Марић, докторка медицине, специјалисткиња
физикалне медицине и рехабилитације, из Земуна, из
реда запослених.
Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период
од четири године.

РЕШЕЊЕ

II

I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Специјалне
болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др
Боривоје Гњатић” Стари Сланкамен:
- председница:
Душанка Јанковић, дипломирана правница из Инђије,
представница оснивача;
- чланови:
1. Славица Марјановић Ђукановић, дипломирана правница из Инђије, представница оснивача;
2. Милена Леро, дипломирана економисткиња, из Новог
Сланкамена, представница оснивача;
3. др Драгица Олајџија, докторка медицине, специјалисткиња физијатрије, из Београда, из реда запослених;
4. др Нада Марић, докторка медицине, специјалисткиња
физикалне медицине и рехабилитације, из Земуна, из
реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-102/2016
Нови Сад, 18. фебруар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

122.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), Одлуке о 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 18. фебруара 2016. године, д о н е л а је

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-103/2016
Нови Сад, 18. фебруар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

123.
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, 63/13испр, 108/13, 142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015), члана 8. ст 4. и 5.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ”, број 54/2015) и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада , на
седници одржаној 18. фебруара 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
за 2016. годину, 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, економскa класификацијa 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се
Разделу 12-Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Програм 0201 Развој науке и технологије, Програмска активност 1012 Подршка развоју научно-истраживачке делатности,
функционална класификација 140-Основно истраживање, извор
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација
463 Трансфери осталим нивоима власти, 4631 Текући трансфери
осталим нивоима власти, износ од 1.800.000,00 динара (словима:
једанмилионосамстотинахиљададинара и 00/100) за намену односно сврху која је непланирана, а апропријација није одобрена
у довољном износу за реализацију исте.

18. фебруар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, по основу употребе
средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према
буџетским класификацијама из става 1. овог решења, намењено је
Универзитету у Новом Саду--Фонд „Др Зоран Ђинђић“ за доделу
награде „Др Зоран Ђинђић за младог научника и истраживача“ и
награде „Др Зоран Ђинђић за најбољи дипломски рад, завршни
рад на мастер академским студијама или магистарски рад из области филозофских и социолошких наука“ за 2016. годину.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој и Покрајински секретаријат за финансије.
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Бечу (Аустрија) у износу од 400.000,00 динара и на такмичењу
у симулацији суђења пред Међународним судом правде (Telders
International Law Moot Court Competition) који се одржава од 19. до 21.
маја 2016. године у Хагу (Холандија) у износу од 500.000,00 динара.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
науку и технолошки развој у складу са законом, преузеће обавезу
на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико
другачије није законом прописано.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
науку и технолошки развој у складу са законом, преузеће обавезу
на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико
другачије није законом прописано.

5. Изреку овог решења објавити у ‘’Службеном листу АП
Војводине.

5. Изреку овог решења објавити у ‘’Службеном листу АП
Војводине’’.

Број: 401-746/2016-2
Нови Сад, 18. фебруар 2016. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-746/2016-1
Нови Сад, 18. фебруар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

124.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015),
члана 8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист
АПВ”, број 54/2015) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада , на седници одржаној 18. фебруара 2016.
године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 08 - Покрајински секретаријат за финансије,
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се
Разделу 12-Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Програм 2005 Високо образовање, Програмска активност
1002 Подршка раду високообразовних установа, функционална
класификација 940-Високо образовање, извор финансирања 01
00 Приходи из буџета, економске класификације 463 Трансфери
осталим нивоима власти, 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, износ од 900.000,00 динанара (словима: деветстотинахиљададинара и 00/100), због недовољно планираних средстава
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог Решења.
2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским
класификацијама из става 1. овог решења, намењено је Правном факултету Универзитетa у Новом Саду за суфинансирање трошкова
учешћа екипа Правног факултета на међународним такмичењима
у симулацији суђења то: на такмичењу из области арбитражног решавања трговинских спорова (Willem C. Vis International Comercial
Arbitration Moot) које се одржава од 19.до 24. марта 2016. године у

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

125.
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, 63/13испр, 108/13, 142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015), члана 8. ст 4. и 5.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ”, број 54/2015) и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада , на
седници одржаној 18. фебруара 2016. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео
08 - Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска
резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991
Средства резерве, одобрава се Разделу 12-Покрајински секретаријат
за науку и технолошки развој, Програм 2005 Високо образовање,
Програмска активност 1002 Подршка раду високообразовних установа, функционална класификација 940 Високо образовање 01
00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери
осталим нивоима власти, 4631 Текући трансфери осталим нивоима
власти, износ од 550.000,00 динара (словима: петстотинапедесетхиљададинара и 00/100), због недовољно планираних средстава на
апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог Решења.
2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, по основу употребе
средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према
буџетским класификацијама из става 1. овог решења, намењено
је Правном факултету Универзитетa у Новом Саду за суфинансирање трошкова учешћа екипе Правног факултета на светском
такмичењу у симулацији суђења пред Међународним кривичним
судом у Хагу које се одржава од 22. до 27. маја 2016. године.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
науку и технолошки развој у складу са законом, преузеће обавезу
на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико
другачије није законом прописано.

Страна 130 - Броj 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

5. Изреку овог решења објавити у ‘’Службеном листу АП
Војводине’’.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-746/2016-3
Нови Сад, 18. фебруар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

126.
На основу члана 33. став 1. тачка 22. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУз 353/2009), члана 102. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење и 68/15), члана 16., 21., 23., и 24. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС“
број 72/09), члана 37. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/2014 и 54/14др.одлука), покрајински секретар за образовање, прописе, управу
и националне мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИКA
МУЗИЧКА КУЛТУРА, за седми разред основне школе на русинском језику, аутора Лидије Пашо и рецензената Татиане Барна,
Ирине Олејар и Саше Грунчића, као уџбеника за наставни предмет Музичка култура за седми разред основне школе, писан ћириличним писмом, на русинском језику, издавачке куће ЈП Завод
за уџбенике Београд, почев од школске 2016/2017. године.

др Самуела Человског и рецензената проф. др Јанка Рамача, мгр.
Габриеле Губа Пхд и Јарослава Микловица, као уџбеника за наставни предмет Историја за седми разред основне школе, писан
латиничним писмом, на словачком језику, издавачке куће ЈП Завод за уџбенике Београд, почев од школске 2016/2017. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-192/2015-01
Дана: 10. 02. 2016. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály,
(Михаљ Њилаш, с.р.)

128.
На основу члана 33. став 1. тачка 22. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУз 353/2009), члана 102. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење и 68/15), члана 16., 21., 23., и 24. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС“
број 72/09), члана 37. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/2014 и 54/14др.одлука), покрајински секретар за образовање, прописе, управу
и националне мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ

II

I

Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-200/2015-01
Дана: 10. 02. 2016. године

18. фебруар 2016.

Покрајински секретар
Nyilas Mihály,
(Михаљ Њилаш, с.р.)

127.
На основу члана 33. став 1. тачка 22. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУз 353/2009), члана 102. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење и 68/15), члана 16., 21., 23., и 24. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС“
број 72/09), члана 37. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/2014 и 54/14др.одлука), покрајински секретар за образовање, прописе, управу
и националне мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИК ИСТОРИЈА – ДОДАТАК ИЗ НАЦИОНАЛНЕ ИСТОРИЈЕ СЛОВАКА, за седми разред основне школе на словачком језику, аутора

ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИК ИСТОРИЈА – ДОДАТАК ИЗ НАЦИОНАЛНЕ ИСТОРИЈЕ РУМУНСКОГ НАРОДА, за седми разред основне школе на румунском
језику, аутора Мирче Марана и рецензената др Ђура Харди, Родике Алмажан и Петру Бокшана, као уџбеника за наставни предмет
Историја за седми разред основне школе, писан латиничним писмом, на румунском језику, издавачке куће ЈП Завод за уџбенике
Београд, почев од школске 2016/2017. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-187/2015-01
Дана: 10. 02. 2016. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály,
(Михаљ Њилаш, с.р.)

129.
На основу члана 33. став 1. тачка 22. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУз 353/2009), члана 102. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење и 68/15), члана 16., 21., 23., и 24. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС“

18. фебруар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

број 72/09), члана 37. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/2014 и 54/14др.одлука), покрајински секретар за образовање, прописе, управу
и националне мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИКA
МУЗИЧКА КУЛТУРА, за седми разред основне школе на румунском језику, аутора Лери Менгера и рецензената проф. др Јон
Лелеа, др Еуђен Чинча и Јонел Магде, као уџбеника за наставни
предмет Музичка култура за седми разред основне школе, писан
латиничним писмом, на румунском језику, издавачке куће ЈП Завод за уџбенике Београд, почев од школске 2016/2017. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

131.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине –националне заједнице, на основу члана 15, члана 16. став 1. и 5. и чланa 37. став 4. Покрајинске скупштинске oдлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 и
54/2014- др. одлука), а у вези са чланом 79. став 1. тачка 1. Закона
о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл.
гласник РС”, бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије број ИУз-353/2009) и члана 11. и 12. Правилника о сталним судским тумачима („Сл.гласник РС”, број 35/2010), доноси
РЕШЕЊЕ
Марина Личен, из Новог Сада, Стевана Мусића 18, разрешава
се дужности сталног судског тумача за немачки, енглески, француски и словеначки језик и брише се из регистра сталних судских
тумача за територију Аутономне покрајине Војводине.
РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број:74-11/89 од 14.12.2015. године

Број: 128-61-188/2015-01
Дана: 10. 02. 2016. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály,
(Михаљ Њилаш, с.р.)

130.
На основу члана 33. став 1. тачка 22. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУз 353/2009), члана 102. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење и 68/15), члана 16., 21., 23., и 24. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС“
број 72/09), члана 37. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/2014 и 54/14др.одлука), покрајински секретар за образовање, прописе, управу
и националне мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИК ИСТОРИЈА – ДОДАТАК: МАЂАРСКИ НАРОД У СРЕДЊЕМ ВЕКУ,
за шести разред основне школе на мађарском језику, аутора Ангеле Харди Иршаи и рецензената др Агнеш Озер, Габриеле Шароши и Арпада Пача, као уџбеника за наставни предмет Историја
за шести разред основне школе, писан латиничним писмом, на
мађарском језику, издавачке куће ЈП Завод за уџбенике Београд,
почев од школске 2016/2017. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-198/2015-01
Дана: 10. 02. 2016. године
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Покрајински секретар
Nyilas Mihály,
(Михаљ Њилаш, с.р.)

Покрајински секретар
Nyilas Mihály
(Михаљ Њилаш,с,р,)

132.
На основу чл. 16. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/2014) а
у вези са чланом 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист
АПВ”, број: 53/14, 54/14 – исправка, 29/15-ребаланс и 42/15-ребаланс), покрајински секретар за енергетику и минералне сировине
доноси
ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА
ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА
ПРИМЕНЕ ТОПЛОТНИХ ПУМПИ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ/
ХЛАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ПОКРЕНУТОГ
ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНУРСУ ОБЈАВЉЕНОГ
ДАНА 30.09.2015.ГОДИНЕ
Овом одлуком обуставља се поступак за доделу бесповратних
подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката
примене топлотних пумпи за загревање/хлађење објеката јавне
намене покренут по расписаном јавном конкурсу који је објављен
30.септембра 2015. године у „Службеном листу АП Војводине“,
број: 41/2015, у дневном листу „Данас“ и интернет презентацији
Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине.
ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ЕНЕРГЕТИКУ И
МИНЕРAЛНЕ СИРОВИНЕ
БРОЈ:115-401-4491/2015-01-1
ДАТУМ:11.фебуара 2016.године

133.
На основу чл. 16. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/2014) а у вези
са чланом 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ”,
број: 53/14, 54/14 – исправка, 29/15-ребаланс и 42/15-ребаланс),
покрајински секретар за енергетику и минералне сировине доноси
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ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА
ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И НЕПРОФИТНИХ
ИНСТИТУЦИЈА У 2015. ГОДИНИ, ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
САЗНАЊА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА,
КАО И УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА НА
ПОДРУЧЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ
ПОКРЕНУТОГ ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНУРСУ
ОБЈАВЉЕНОГ ДАНА 30.09.2015.ГОДИНЕ
Овом одлуком обуставља се поступак за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање
пројеката невладиних организација и непрофитних институција
у 2015. години, за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју
Аутономне покрајине Војводине о ефикасном коришћењу енергије покренут по расписаном јавном конкурсу који је објављен
30.септембра 2015. године у „Службеном листу АП Војводине“,
број: 41/2015, у дневном листу „Данас“ и интернет презентацији
Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине.
ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ЕНЕРГЕТИКУ И
МИНЕРAЛНЕ СИРОВИНЕ
БРОЈ:115-401-724/2013-01-1/2015
ДАТУМ:11.фебуара 2016.године

134.
На основу чл. 16. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/2014) а
у вези са чланом 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист
АПВ”, број: 53/14, 54/14 – исправка, 29/15-ребаланс и 42/15-ребаланс), покрајински секретар за енергетику и минералне сировине
доноси
ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА
ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА
РЕКУЛТИВАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ КОПОВА БЕЗ
ТИТУЛАРА
ПОКРЕНУТОГ ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНУРСУ
ОБЈАВЉЕНОГ ДАНА 30.09.2015.ГОДИНЕ
Овом одлуком обуставља се поступак за доделу бесповратних
подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката рекултивације напуштених копова без титулара покренут по
расписаном јавном конкурсу који је објављен 30.септембра 2015.
године у „Службеном листу АП Војводине“, број: 41/2015, у дневном листу „Данас“ и интернет презентацији Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине.
ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ЕНЕРГЕТИКУ И
МИНЕРAЛНЕ СИРОВИНЕ
БРОЈ:115-401-4495/2015-01-1
ДАТУМ:11.фебуара 2016.године

135.
На основу чл. 16. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/2014) а
у вези са чланом 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист
АПВ”, број: 53/14, 54/14 – исправка, 29/15-ребаланс и 42/15-ребаланс), покрајински секретар за енергетику и минералне сировине
доноси

18. фебруар 2016.

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА
ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА
КОРИШЋЕЊА БИОМАСЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА ПОКРЕНУТОГ ПО
РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНУРСУ ОБЈАВЉЕНОГ ДАНА
30.09.2015.ГОДИНЕ
Овом одлуком обуставља се поступак за доделу бесповратних
подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката коришћења биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама покренут по расписаном јавном конкурсу који
је објављен 30.септембра 2015. године у „Службеном листу АП
Војводине“, број:41/2015, у дневном листу „Данас“ и интернет
презентацији Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине.
ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ЕНЕРГЕТИКУ И
МИНЕРAЛНЕ СИРОВИНЕ
БРОЈ:115-401-4523/2015-04-1
ДАТУМ:11.фебуара 2016.године

136.
На основу чл. 16. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/2014) а
у вези са чланом 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени
лист АПВ”, број: 53/14, 54/14 – исправка, 29/15-ребаланс и
42/15-ребаланс), покрајински секретар за енергетику и минералне
сировине доноси
ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА
ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА
КОРИШЋЕЊА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ
ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ У ОБЈЕКАТИМА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ ПОКРЕНУТОГ ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ
КОНУРСУ ОБЈАВЉЕНОГ ДАНА 30.09.2015.ГОДИНЕ
Овом одлуком обуставља се поступак за доделу бесповратних
подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката
коришћења соларне енергије за припрему топле потрошне воде
у објекатима јавне намене покренут по расписаном јавном конкурсу који је објављен 30.септембра 2015. године у „Службеном
листу АП Војводине“, број: 41/2015, у дневном листу „Данас“ и
интернет презентацији Покрајинског секретаријата за енергетику
и минералне сировине.
ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ЕНЕРГЕТИКУ И
МИНЕРAЛНЕ СИРОВИНЕ
БРОЈ:115-401-4522/2015-01-1
ДАТУМ:11.фебуара 2016.године

137.
На основу члана 43. и 50. Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености (“Сл. гласник РС”, бр. 36/, 88/10 и 38/15),
члана 53. Правилника о начину и критеријумима спровођења
мера активне политике запошљавања („Сл.гласник РС“, бр.
12/12), члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2016. годину (“Сл.лист АПВ“, бр. 54/15), у складу са
Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини
за 2016. годину, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту: Секретаријат),
дана 18.02.2016. године расписује

18. фебруар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП
ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ
133-401-82/2016
I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Јавни позив за доделу субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица (даљем тексту: Јавни позив) представља
основ за доделу de minimis државне помоћи.
Средства за доделу субвенције послодавцима за запошљавање
незапослених лица пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине, у укупном износу
од 60.000.000,00 динара, обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину у оквиру
Програма 0803 – Активна политика запошљавања, програмска
активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини, економска класификација 4541 – Текуће субвенције приватним
предузећима, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета.
Субвенција за запошљавање незапослених лица (даљем тексту:
Субвенција), у једнократном износу од 140.000,00 динара по незапосленом, одобрава се послодавцима ради запошљавања незапослених
лица пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине (у даљем тексту: Филијала НСЗ).
По Јавном позиву послодавац може поднети један захтев за доделу Субвенције.
Изузетно, послодавцу се може омогућити поновно подношење
захтева и додела Субвенције по истом Јавном позиву, под условом
да за сваки захтев обезбеди средство обезбеђења које одговара
укупном износу додељених субвенција (Одељак V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА – Средства обезбеђења уговорних обавеза).
II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови за подношење захтева
Право на Субвенцију може остварити послодавац под условом:
1. да има седиште или регистровану пословну јединицу на
територији АП Војводине;
2. да није смањивао број запослених на неодређено време,
у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у случају нормалне флуктуације запослених (престанак радног односа на одређено време, остваривање права на пензију и др.);
3. да над њим није покренут стечајни, односно ликвидациони поступак;
4. да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно
социјално осигурање за запослене, за последња три месеца
која претходе месецу у коме је поднет захтев, осим уколико је
подносилац захтева новоосновани привредни субјект регистрован по основу домаћих или страних улагања, а на основу
образложеног захтева надлежног органа локалне самоуправе;
5. да је подносилац захтева над којим је вођен стечајни поступак и код кога је усвојен и у целости извршен план
реорганизације, успешно пословао најмање 12 месеци,
осим у случају образложеног захтева надлежног органа
локалне самоуправе;
6. да је подносилац захтева који је купио привредни субјект
над којим је окончан поступак стечаја или ликвидације,
успешно пословао најмање 12 месеци од дана куповине,
осим у случају образложеног захтева надлежног органа
локалне самоуправе;
7. да се незапослено лице на дан подношења захтева налази на евиденцији Филијале НСЗ;
8. да је незапосленом, за кога се тражи субвенција, радни
однос на неодређено време код подносиоца захтева или
повезаног лица, престао најмање шест месеци пре подношења захтева;
9. да достави изјаву да ли постоји закључен колективни
уговор код послодавца.
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Право на Субвенцију не могу остварити:
1. државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава, задруге и удружења;
2. подносиоци захтева који обављају делатности у области
експлоатације угља, такси превоза, мењачница, коцкања
и клађења, шумарства (шифре 02.0, 05.1, 05.2, 35.14,
35.23, 49.32, 92.0 и 96.9);
3. корисници средстава који нису испунили ранију уговорну обавезу према Националној служби за запољавање
или Секретаријату, а уговорна обавеза је истекла, као и
корисници средстава чија је ранија уговорна обавеза у
току, а установи се да је редовно не извршавају;
4. привредни субјекти у тешкоћама, у смислу члана 2. став
1. тачка 5) Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, број 13/2010, 100/2011,
91/2012, 37/2013 и 97/2013).
Документација за подношење захтева
1. захтев са бизнис планом;
2. писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis
државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду и да ли му је и по ком основу
већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове;
3. фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,
уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
4. потврда банке о промету на текућем рачуну послодавца
за последња три месеца која претходе месецу у коме је
поднет захтев;
5. фотокопија доказа о редовној уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање: обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави ППП
ПД (штампа се са портала Пореске управе), извод из
електронске базе података Пореске управе ЕБП-ПУРС,
оверен од стране послодавца и извод из банке за плаћене
доприносе за последња три месеца која претходе месецу
у коме је поднет захтев и/или уверење пореске управе о
измиреним порезима и доприносима за предузетнике;
6. завршни рачун за протеклу годину, осим уколико је подносилац захтева новоосновани привредни субјект, регистрован у текућој години, по основу домаћих или страних улагања на територији АП Војводине;
7. образложен захтев надлежног органа локалне самоуправе у случајевима наведеним под 4, 5. и 6. Услова за подношење захтева.
Секретаријат задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање.
III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
Филијала НСЗ проверава испуњеност општих услова Јавног
позива и врши рангирање примљених захтева на основу унапред
дефинисаних критеријума (оцена бизнис плана, запошљавање
теже запошљивих категорија лица - старији од 50 година, млађи
од 30 година, особе са инвалидитетом, самохрани родитељи,
Роми, избегла и расељена лица).
У случају да више послодаваца испуњава исте критеријуме,
предност у додели Субвенције имаће онај послодавац код ког постоји потписан колективни уговор.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о додели Субвенције, на основу Предлога директора Филијале НСЗ и Сагласности директора Покрајинске службе за запошљавање, доноси покрајински секретар за привреду, запошљавање
и равноправност полова (у даљем тексту: Покрајински секретар).
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Покрајински секретар, директор Филијале НСЗ и подносилац
захтева, у року до 30 дана од дана доношења одлуке закључују
уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу
кога се врши исплата субвенције.
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Документација за закључивање уговора:
- доказ о заснивању радног односа на неодређено време за
лице које се запошљава (уговор о раду и пријава на обавезно социјално осигурање);
- фотокопија картона депонованих потписа,
- фотокопија картона депонованих потписа за наменски
рачун отворен код Управе за трезор, уколико је послодавац регистрован као привредно друштво (ДОО, АД, ОД
и командитно друштво);
- одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза;
- писани пристанак корисника средстава и жиранта за
прикупљање и обраду података о личности.

У случају замене лица, лице које је замена мора бити на евиденцији незапослених пре реализације замене лица, али не и у
моменту подношења захтева.
Корисник средстава дужан је да току уговорне обавезе
делатност обавља на територији АП Војводине.
У случају да корисник средстава не реализује обавезе
дефинисане уговором, дужан је да врати средства за
нереализовани део уговорне обавезе, увећан за износ законске
затезне камате од дана уплате средстава.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Средства обезбеђења уговорних обавеза су:
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
1. за одобрена средства у износу до 280.000,00 динара – две
истоветне бланко личне менице корисника средстава са
једним жирантом, са меничним овлашћењима,
2. за одобрена средства у износу од 280.001,00 до 700.000,00
динара – две истоветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта, са меничним овлашћењима (уколико корисник средстава није у могућности да
обезбеди менице као средство обезбеђења за износе до
700.000,00 динара, може приложити гаранција банке у
вредности износа субвенције, са роком важења 30 месеци).
• за одобрена средства у износу од 700.001,00 динара и више – две истоветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта, са меничним
овлашћењима и додатно средство обезбеђења - гаранција банке у вредности износа субвенције, са роком важења 30 месеци.
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
1. за одобрена средства у износу до 700.000,00 динара – две
истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима или гаранција банке у вредности износа субвенције,
са роком важења 30 месеци;
2. за одобрена средства у износу од 700.001,00 динара и
више – две истоветне бланко соло менице, са меничним
овлашћењима и додатно средство обезбеђења - гаранција
банке у вредности износа субвенције, са роком важења
30 месеци.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко
лице које самостално обавља делатност (предузетник).
Менице, у складу са Законом о платном промету („Сл.лист
СРЈ“, бр. 03/02 и 05/03 и „Сл.глсаник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 и
31/11) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења
регистра меница и овлашћења („Сл.гласник РС“, бр. 56/11), подносилац захтева мора извршити упис меница у Регистар меница
и овлашћења.
Послодавац може, на неодређено време, запослити лице за које
је поднео захтев за добијање Субвенције, одмах након подношења
захтева, а пре доношења одлуке, што не представља гаранцију за
добијање Субвенције.
VI ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
Корисник средстава дужан је да:
1. заснује радни однос, односно закључи уговор о раду са
незапосленим лицем у складу са законом, на неодређено
време, са пуним радним временом, с тим да радни однос
траје најмање 12 месеци од дана заснивања радног односа;
2. редовно исплаћује зараде и измирује обавезе по основу
пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање и
доставља доказе о уплати истих;
3. обавести Филијалу НСЗ о свакој промени која је од утицаја на реализацију уговора.

18. фебруар 2016.

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној
Филијали НСЗ, према седишту послодавца или организационе
јединице у којој се реализује програм, лично или путем поште,
на типском обрасцу који се може добити у свакој организационој
јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.spriv.
vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs
Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.
Све додатне информације могу се добити у организационим
јединицама НСЗ.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у „Дневник“-у до
утрошка средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 01.
октобра 2016. године.

138.
На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености (“Сл.гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и
38/15), члана 53. Правилника о начину и критеријумима спровођења мера активне политике запошљавања („Сл.гласник РС“,
бр. 12/12), члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
АП Војводине за 2016. годину (“Сл.лист АПВ“, бр. 54/15), у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини за 2016. годину, Покрајински секретаријат за привреду,
запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту: Секретаријат), дана 18.02.2016. године расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2016.
ГОДИНИ
133-401-81/2016
I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Јавни позив за доделу субвенције незапосленим лицима за
самозапошљавање представља основ за добијање de minimis државне помоћи.
Средства за доделу субвенција за самозапошљавање незапослених
лица, у укупном износу од 40.000.000,00 динара, обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016.
годину у оквиру Програма 0803 – Активна политика запошљавања,
програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП
Војводини, економска класификација 4541 – Текуће субвенције приватним предузећима, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета.
Субвенција за самозапошљавање (даљем тексту: Субвенција)
додељује се незапосленом лицу пријављеном на евиденцију Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине (у даљем тексту: Филијала НСЗ), у једнократном износу од
160.000,00 динара, а у циљу обављања новорегистроване делатности на територији АП Војводине.
Уколико се више незапослених лица удружи у складу са законом свако појединачно подноси захтев за самозапошљавање и
остваривање права на Субвенцију.

18. фебруар 2016.
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II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

- фотокопија решења о ПИБ-у;
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- средство обезбеђења уговорних обавеза - две истоветне
бланко трасиране менице корисника средстава са једним
жирантом и меничним овлашћењeм;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- две фотокопије картона депонованих потписа за посебан
наменски рачун отворен код Управе за трезор, уколико
је регистровано привредно друштво (ДОО, АД, ОД и командитно друштво);
- фотокопија личне карте корисника средстава;
- фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности од статуса жиранта и
- писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за прикупљање и обраду података о личности.

Услови за подношење захтева
Право подношења захтева за доделу Субвенције остварује незапослено лице под условом да је:
1. на дан подношења захтева пријављено на евиденцију
Филијале НСЗ и
2. завршило обуку из предузетништва по плану и програму
обуке у организацији Националне службе за запошљавање или друге одговарајуће организације.
Право на Субвенцију не може се остварити у следећим случајевима:
- за обављање делатности индивидуалног пољопривредног газдинства, задруге и удружења,
- за обављање делатности у области експлоатације угља,
такси превоза, мењачница, коцкања и клађења - шифре
02.0, 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6,35.14, 35.23, 49.32,
92.0 и 96.09;
- уколико је лице већ остварило право на исплату новчане
накнаде у једнократном износу за самозапошљавање;
- уколико је лице за исту намену већ користило Субвенцију
Националне службе за запошљавање или Секретаријата.
Документација за подношење захтева
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de
minimis државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду и да ли му је и по
ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ.
Секретаријат задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
Филијала НСЗ проверава испуњеност општих услова Јавног
позива и врши рангирање примљених захтева на основу оцене
бизнис плана по унапред дефинисаним критеријумима. Приоритет у додели субвенција утврђује се на основу оцене бизнис плана
и делатности коју ће лице обављати.
Предност при рангирању има лице које припада категорији
теже запошљивих незапослених лица - млађи од 30 година, старији од 50 година, особе са инвалидитетом, самохрани родитељи,
жртве насиља у породици, корисници социјалне помоћи, Роми,
избегла и расељена лица и лица из породица у којима су оба
супружника незапослена.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Коначну одлуку о додели Субвенције, на основу Предлога
директора Филијала НСЗ и Сагласности директора Покрајинске
службе за запошљавање, доноси покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту: Покрајински секретар).
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Покрајински секретар, директор филијале НСЗ и подносилац
захтева, у року до 60 дана од дана доношења одлуке о одобравању
Субвенције, закључују уговор којим се уређују међусобна права и
обавезе и на основу ког се врши исплата Субвенције.
Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар
(уколико није наведен датум отпочињања делатности у
решењу о упису у регистар, потребно је доставити и решење о отпочињању делатности);
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Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко
лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).
Лице може регистровати делатност након подношења захтева, а пре доношења одлуке, што не представља гаранцију за добијање Субвенције.
Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности најкасније до датума потписивања уговора.
VI ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
Корисник средстава Субвенције дужан је да:
1. регистровану делатност обавља на територији АП Војводине, најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања
обављања делатности и
2. редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса
за обавезно социјално осигурање, најмање 12 месеци и
достави доказе о уплати истих и
3. обавести Филијалу НСЗ о свакој промени која је од утицаја на реализацију уговора.
У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати износ средства за нереализовани део уговорне обавезе, увећан за износ законске затезне камате
од дана уплате средстава.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту
пребивалишта, односно боравишта, лично или путем поште, на
прописаном обрасцу, који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.
spriv.vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs
Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.
Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у „Дневник“-у до
утрошка средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 01.
октобра 2016. године.

139.
На основу члана 43. и 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, број
36/2009, 88/2010 и 38/15), члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину (“Сл.лист АПВ“,
бр. 54/2015), у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини за 2015. годину, Покрајински секретаријат за привреду запошљавње и равноправност полова (у даљем
тексту: Секретаријат), дана 18.02.2016. године расписује
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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ
133-401-84/2016
I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање
и равноправност полова, у складу са Покрајински акционим
планом запошљавања у АП Војводини за 2016. годину, у циљу
радног ангажовања незапослених лица као и ради остваривања
одређеног друштвеног интереса.
Јавни рад спроводи извођач јавног рада кога одређује Секретаријат на основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада у складу са расположивим финансијским средствима, је четири месеца.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће
се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.
Средства за спровођења јавних радова, у укупном износу од
49.200.000,00 динара, обезбеђена су Покрајинском скупштинском
одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину у оквиру Програма 0803 – Запошљавање и уређење система рада и радно-правних
односа, програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини, економска класификација 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама, извор финансирања
01 00 Приходи из буџета.
II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
Јавни радови на територији АП Војводине могу се организовати и спроводити у областима:
- Социјалних и хуманитарних делатности,
- Одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- Oдржавања и заштите животне средине и природе.
III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
- исплату накнаде за обављен посао по основу уговора о
привременим и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 18.000,00 динара по
лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу.
Утврђени износ накнаде за обављен посао се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање,
обрачунатих у складу са законом.
- накнаду дела или укупних трошкова доласка и одласка са рада лица укључених у јавне радове, у висини до
1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања.
- накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спровођења , у висини:
· 1.000,00 динара по лицу, за јавне радове који трају
месец дана;
· 1.500,00 динара по лицу, за јавне радове који трају
два месеца;
· 2.000,00 динара по лицу, за јавне радове који трају
три и четири месеца.
IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и
незапослене особе са инвалидитетом имају:
• удружења која имају статус правног лица, односно уписана у Регистар који води Агенција за привредне регистре.

18. фебруар 2016.

Услови за подношење пријаве:
• да уредно попуне пријаву за спровођење јавног рада;
• да имају седиште на територији АП Војводине;
• да ангажују незапослено лице које се на дан подношења захтева налази на евидецији филијале Националне
службе за запошљавање на територији АП Војводине (у
даљем тексту: Филијала НСЗ),
• да подносилац/извођач нема нереализованих уговорних
обавеза према Секретаријату, Националној служби за запошљавање или локалној самоуправи.
Подносилац захтева за спровођење јавног рада, као извођача
јавног рада може ангажовати, без накнаде, послодавце из приватног или јавног сектора.
Документација за подношење пријаве
• пријава за јавне радове на прописаном обрасцу,
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,
• фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и обнављања
јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне
средине и природе (максимално три фотографије за сваку локацију).
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу провере документације и бодовања коју врши Филијала НСЗ.
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова, на основу
Предлога директора Филијале НСЗ и Сагласности директора Покрајинске службе за запошљавање, доноси покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем
тексту: Покрајински секретар), у року од 30 дана од дана закључења Јавног конкурса.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Секретаријат, Филијала НСЗ и подносилац пријаве јавног
рада, у року од 15 дана од дана доношења Одлуке, закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• нови термин план, уколико је у поступку разматрања
пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција
броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
• спецификација средстава/материјала за рад у складу са одобреним средствима за трошкове спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном пословном рачуну и картон
депонованих потписа,
• средство обезбеђења уговорних обавеза - две бланко
соло менице, са меничним овлашћењем, регистроване у
банци;
• потврда о пријему Захтева за регистрацију менице;
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника средстава и
• уговор о пословној сарадњи подносиоца пријаве и
послодавца - извођача јавног рада (уколико постоји).
V ОБАВЕЗЕ ПОДНОСИОЦА
Подносилац јавног рада у обавези је да:
• незапослено лице ангажовано на спровођењу јавног рада
задржи најмање у дужини трајања уговорене обавезе. У
случају престанка ангажовања, послодавац је у обавези да, у року од 15 дана од дана престанка ангажовања,
ангажује друго незапослено лице за преостало време
трајања уговора;
• организује заштиту и безбедност на раду ангажованих,
у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне
послове јавног рада;
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• месечно:
1. врши исплату накнаде за обављен посао, увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, у законским роковима на текући рачун лица;
2. врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са
рада ангажованим лицима на спровођењу јавног рада;
3. Филијали НСЗ доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за ангажована
лица на спровођењу јавног рада;
4. Филијали НСЗ доставља доказе о утрошку пренетих
средстава за трошкове исплате накнаде ангажованим
лицима, одласка и доласка са рада и спровођења јавног
рада;
• Филијали НСЗ и Секретаријату омогући контролу
реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
• Филијали НСЗ, након завршетка спровођења јавног
рада достави фото документацију о току и стању после реализованог јавног рада;
• обавести Филијалу НСЗ о свим променама које су од
значаја за реализацију уговора у року од осам дана
од дана настанка промене и
• у случају замене лица које је ангажовано у јавном
раду, лице које је замена мора бити на евиденцији
незапослених на дан ангажовања, али не мора бити
у моменту започињања јавног рада.
У случају да подносилац јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати неоправдани део исплаћених
средства, увећан за законску затезну камату од датума преноса
средстава, у складу са уговором.
VI ОБАВЕЗЕ СЕКРЕТАРИЈАТА
Секретаријат се обавезује да на текући рачун Подносиоца изврши уплату средстава, и то:
1. износ средстава за трошкове спорвођења јавног рада –
након потписивања уговора и
2. месечно, износ средстава за трошкове накнаде за
обављен посао са припадајућим порезима и доприносима и трошкове одласка и доласка са рада, након достављања обрачуна и захтева за исплату.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка,
непосредно или путем поште надлежној Филијали НСЗ, на
прописаном обрасцу, који се може добити у свакој организационој
јединици Национaлне службе за запошљавање или преузети на
сајту www.spriv.vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs
Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.
Све додатне информације могу се добити
организационој јединици Националне службе.

у

свакој

Јавни конкурс траје до 03.03.2016. године.

140.
На основу члана 59. Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Службени гласник РС“, број
36/2009, 88/2010 и 38/2015), а у складу са чланом 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину
(“Сл.лист АПВ“, бр. 54/2015) и Покрајинским акционим планом
запошљавања у АП Војводини за 2016. годину, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова (у
даљем тексту: Секретаријат), дана 18.02.2016. године расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016.ГОДИНИ
133-401-83/2016
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I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимања за која
су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног испита, а ради оспособљавања за самосталан рад у струци,
без заснивања радног односа.
Средства за реализацију програма стручне праксе, у укупном
износу од 33.000.000,00 динара, обезбеђена су Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину у
оквиру Програма 0803 – Запошљавање и уређење система рада и
радно-правних односа, програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини, економска класификација
4541 – Текуће субвенције приватним предузећима, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета.
Програм стручне праксе траје најдуже 12 месеци, у складу са
општим или посебним законом.
Послодавац може поднети захев за стручно оспособљавање
једног незапосленог лица.
Лице које се стручно оспособило краће од времена потребног
за полагање стручног испита, може се укључити у програм за
преостали период потребан за стицање услова за полагање стручног испита.
Током трајања стручне праксе Секретаријат преузима обавезу
да послодавцу, који припада приватном сектору и регистрован је
за производну делатност исплати:
1. Новчану накнаду у нето месечном износу од 16.000,00
динара за лица са најмање стеченим четворогодишњим
високим образовањем и
2. Износ за исплату припадајућих пореза и доприноса.
II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА
Право учешћа имају послодавци који:
• припадају приватном сектору, односно да је удео приватног капитала 100% у власничкој структури;
• да има регистровану производну делатност;
• да има седиште на територији АП Војводине;
• да редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених;
• да има одговарајућег ментора за стручно оспособљавање
лица;
• да је измирио раније уговорне обавезе према Секретаријату и Националној служби за запошљавање, осим за
обавезе чија је реализација у току;
• да ангажује незапослено лице које се води на евиденцији
филијале Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине (у даљем тексту: Филијала НСЗ), које
нема радног искуства у струци (односно које има искуство
краће од времена потребног за полагање стручног испита)
и које има пребивалиште на територији АП Војводине и
• да није корисник програма по јавном позиву из 2015.године.
Документација за подношење захтева:
• захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу;
• извод из Агенције за привредне регистре, не старије од 6
месеци;
• пореска пријава о обачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање за зараде/накнаде,
за последњи месец који претходи месецу у ком је поднет
захтев, оверена од стране Пореске управе.
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању спровођења програма Стручна пракса
доноси се на основу провере документације и бодовања које врши
Филијала НСЗ.
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Одлуку о одобравању спровођења програма Стручна пракса,
на основу Предлога директора Филијале НСЗ и Сагласности директора Покрајинске службе за запошљавање, доноси покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова
(у даљем тексту: Покрајински секретар), у року од 30 дана од дана
закључења Јавног конкурса.
IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Секретаријат, Филијала НСЗ и Послодавац, у року од 15 дана од
дана доношења Одлуке, а након закључења уговора између послодавца и изабраног лица, закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
• уговор са изабраним лицем које се стручно оспособљава
и усавршава - датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења Одлуке;
• средство обезбеђења уговорних обавеза - две бланко соло
менице, са меничним овлашћењем, регистроване у банци;
• картон депонованих потписа;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну отвореном
код Управе за трезор, уколико је послодавац регистрован као привредно друштво (ДОО, АД, ОД и командитно
друштво).
V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
Послодавац је у обавези да:
• Незапослено лице оспособи за самосталан рад у струци;
• Незапослено лице стручно оспособљава најмање у дужини трајања уговорне обавезе;
• У току стручног оспособљавања, односно након протека сваког месеца, Филијали НСЗ, достави извештај о присутности
лица и редовној исплати новчане надокнаде и уплате доприноса за случај повреде на раду или професионалне болести;
• Обезбеди лицу услове за полагање стручног испита;
• Изда потврду о обављеној стручној пракси уз извештај о
извршеним активностима у току стручне праксе;
• Обавести Филијалу НСЗ о свим променама које су од
значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана
настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац
може да изврши замену другим незапосленим лицем које
испуњава услове утврђене јавним конкурсом, односно да се
налази на евиденцији НСЗ у моменту замене, а за преостало време
дефинисано уговором.
Уколико не изврши замену лица, Послодавац мора извршити
повраћај средстава за нереализовани део уговорне обавезе са
законском затезном каматом од дaна уплате средстава.
VI ОБАВЕЗЕ СЕКРЕТАРИЈАТА
Секретаријат се обавезује да на текући рачун Послодавца
изврши уплату средстава у једнократном износу, након
потписивања уговора између Секретаријата, Филијале НСЗ и
Послодавца и достављања средства обезбеђења уговорне обавезе.
Евентуалну разлику у износима пореза и доприноса, насталу
у току реализације програма исплаћује послодавац, без права на
рефундацију.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев се подноси непосредно или путем поште надлежној
Филијали НСЗ, на прописаном обрасцу који се може добити
у Националној служби за запошљавање или преузети са сајта
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и www.nsz.gov.rs
Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.
Све додатне информације могу се добити
организационој јединици Националне службе.
Јавни конкурс траје до 03.03.2016. године.

у

свакој

18. фебруар 2016.

141.
На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број 37/2014) и
члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
Покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ”, број
54/2015) Покрајински секретаријат за привреду,запошљавање и
равноправност полова, р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА ПРИВРЕДНИХ
СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ
И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ
КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2016.
ГОДИНЕ
БРОЈ: 133-401-514/2016-03
У циљу унапређења конкурентности војвођанске привреде на
европском и домаћем тржишту, као и подршке организацијама
од интереса за привредни развој АП Војводине, Покрајински
секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова,
у оквиру програмске активности 1002, економска класификација
4541 Текуће субвенције приватним предузећима, извор
финансирања 01 00 – Приходи из буџета, са укупним износом од
3.700.000,00 динара, рефундираће трошкове учешћа привредних
субјеката са подручја АП Војводине на сајмовима у Европи и
међународним сајмовима у Републици Србији, који се одржавају
у периоду јануар - јун 2016. године.
Услови Конкурса
1. Право учешћа на Конкурсу имају мали и средњи привредни субјекти и предузетници, који се баве производном и туристичком делатношћу, који ће у периоду јануар - јун 2016. године, излагати на сајмовима у Европи и
међународним сајмовима у Републици Србији ( у даљем
тексту: излагачи).
Право учешћа на Конкурсу имају излагачи: који нису у
тешкоћама; само за један наступ на сајму (једна пријава); само за
прво учешће на одређеном сајму.
По овом Конкурсу рефундираће се до 50% следећи трошкови
излагача на сајмовима:
• трошкови закупа, опремања и вођења штанда;
• трошкови припреме и штампања пропагандног материјала за наступ на наведеном сајму.
Максимални износи рефундације за сајмове износе:
• до 50% цене закупа, опремања и вођења штанда по
излагачу, а највише до 400.000,00 динара за сајмове у
Европи и 250.000,00 динара за међународне сајмове у
Републици Србији.
• до 50% цене припреме и штампања пропагандног материјала, а највише до 50.000,00 динара за сајмове у Европи и 30.000,00 динара за међународне сајмове у Републици Србији.
2. Пријаве на Конкурс подносе се на обрасцу, који се може
преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs, и са припадајућом документацијом, достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, са назнаком на лицу коверте:
‘’Не отварати - пријава на Конкурс за сајмове’’, поштом
или лично преко писарнице покрајинских органа.
3. Рок за подношење пријаве за учешће на сајму у периоду
јануар-јун 2016. је 27.02.2016. године.
4. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати, као ни пријаве излагача који нису испунили раније уговорену обавезу а уговорена обавеза је истекла,
према Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова.

18. фебруар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

5. Одлука о додели средстава по истеку Конкурса објавиће
се на сајту Секретаријата, након чега су Корисници средстава организовани као привредно друштво (ДОО, АД,
ОД и командитно друштво) у обавези да пре закључења
Уговора, отворе посебан наменски рачун код Управе за
трезор. Уговори са Корисницима средстава закључиваће
се до износа одобрених средстава и оправданих трошкова.
6. Рефуднација ће се извршити према достављеној документацији у складу са критеријумима. Правдање средстава треба да садржи: број рачуна са ЈБ КЈС бројем, код
Управе за трезор; извештај са ефектима наступа и периодично извештавање; спецификацију укупних трошкова
по категоријама из конкурса (са бројем, износом и датумом рачуна и извода); рачуне и изводе о плаћању са интерном овером да је веран оригиналу; изјава овлашћеног потписника да привредни субјект први пут учествује
на наведеном сајму и да су сви наведени подаци тачни;
примерак пропагандног материјала са одштампаним Лого-ом Секретаријата.
Све додатне информације могу се добити на телефон 021/4874489.

142.
На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/2014) и члана
10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за
2016. годину („Службени лист АПВ“, број 54/2015 ), Покрајински
секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова,
расписује
Ј А В Н И    К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ, број: 133-401-513/2016-03
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пројеката које финансира ЕУ од стране ЕК (бар једанпут), да су
регистровани и акредитовани, као факултет у саставу универзитета чије је седиште на територији АПВ, или као висока школа,
или као висока школа струковних студија чије је седиште на територији АПВ.
Задаци установа:
• Да организује три дводневна семинара са најмање по десет учесника по семинару, (угоститељи који обављају
угоститељску делатност као претежну делатност или је
иста евидентирана у Регистру туризма и пружају услуге смештаја, имаји седиште на територији АП Војводине и који су укључени у рад туристичких кластера у АП
Војводини). На сваком семинару морају бити различити привредни субјекти (субјекти којима је додељен одговарајући сертификат на претходним семинарима који су
суфинансирани средствима Покрајинског секретаријата
за привреду, запошљавање и равноправност полова могу
учествовати на семинарима али се не рачунају у квоту од
најмање по десет учесника по семинару) .
• да по обављању семинара организује проверу знања и
успешним учесницима изда одговарајуће сертификате .
2. Право учешћа на Конкурсу за тачку 2. циљева финансирања
имају правни субјекти у приватној својини (установа) који се
баве едукацијом у области управљања пројектима у области туризма и поседују одговарајуће референце у датој области: да су
организовали бар два семинара из области развоја интегралног
туристичког производа на каналима који се налазе на територији
АПВ са најмање десет учесника по семинару, да у тиму имају бар
једног предавача који је био ангажован на пројектима развоја интегралног туристичког производа на каналима који се налазе на
територији АПВ, да су регистровани и акредитовани, као факултет у саставу универзитета чије је седиште на територији АПВ,
или као висока школа, или као висока школа струковних студија
чије је седиште на територији АПВ.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, додељује бесповратна средства обезбеђенa
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, Програм 1507, Програмска
активност 1001 развој туристичког потенцијала АП Војводине
– 454 – субвенције приватним предузећима - 4541 – текуће субвенције приватним предузећима, ради реализације пројеката из
области туризма у износу од 2.000.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета.

Задаци установа:
• Да организује три дводневна семинара са најмање по
десет учесника по семинару, (представници локалних
самоуправа, туристичких организација, привредних
субјеката, кластера и удружења грађана који имају
седиште на тероторији АП Војводини). На сваком
семинару морају бити различити субјекти.
• да по обављању семинара организује проверу знања и
успешним учесницима изда одговарајуће сертификате,

Јавни позив за доделу средстава представља основ за добијање
де минимис државне помоћи.

3. Право учешћа на Конкурсу за тачку 3. циљева финансирања
имају, угоститељи (микро, мала и средња правна лица и предузетници) који обављају угоститељску делатност као претежну
делатност или је иста евидентирана у Регистру туризма чије је
седиште на територији АПВ за потребе унапређења пословања
у смислу имплементације софтвера за евидентирање корисника
услуга и њихово праћење и анализу, за књиговодство, пословну
подршку.

Циљеви финансирања су унапређење квалитета услуга у туристичким објектима на територији Аутономне покрајине Војводине, привлачење средстава из ЕУ фондова и унапређење пропагандних активности које имају за циљ повећање рецептивног
туризма у АПВ, кроз субвенционисање активности које се односе
на:
1. Организовање обука, едукација угоститеља у области
привлачења средстава из ЕУ фондова у виду семинара
2. Подршка активностима на идентификацији субјеката заинтересованих за одрживи развој канала Војводине у
виду семинара
3. Увођење информационих и комуникационих технологија у пословање
Услови конкурса:
1. Право учешћа на Конкурсу за тачку 1. циљева финансирања
имају правни субјекти у приватној својини (установа) који се
баве едукацијом у области управљања пројектима у области туризма и поседују одговарајуће референце у датој области: да су
организовали бар два семинара из области управљања пројектима са најмање десет учесника по семинару, да у тиму имају бар
једног предавача који је био ангажован на изради или оцењивању

Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а
висина тражених средстава не може бити већа од 400.000,00
динара за тачку 1. и тачку 2. циљева финансирања, односно
не може бити већа од 200.000,00 динара за тачку 3. циља
финансирања.
Подносилац апликације за тачку 3. циља финансирања је у
обавези да у реализацији пројекта учествује са минимум 60%
сопствених средстава.
Предност приликом одлучивања за одобравање средстава
за тачку 3. циља финансирања у делу информатичког
осавремењивања имаће привредни субјекти који послују у
оквиру туристичких дестинација туристичких тематских целина
у општинама и градовима од значаја за туризам АП Војводине и
који су укључени у рад туристичких кластера у АП Војводини.
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Туристички привредни субјекти који нису испунили претходну
уговорну обевезу према Секретаријату, до објављивања овог
конкурса биће изузета од права на доделу средстава.
Пријаве на конкурс подносе се на конкурсним обрасцима,
који се могу преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs и са
припадајућом документацијом, достављају у затвореној коверти
на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање
и равноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла
Пупина 16, са назнаком на лицу коверте: «Не отварати – пријава
на Конкурс из области туризма – субвенције 4541 », поштом или
лично преко писарнице покрајинских органа.
5. Рок за подношење пријаве на Конкурс је до 26. 02. 2016.
године.
6. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.
7. Одлука о додели средстава по истеку Конкурса објавиће
се на сајту Секретаријата, након чега су Корисници средстава
организовани као привредно друштво (ДОО, АД, ОД и
командитно друштво) у обавези да пре закључења Уговора,
отворе посебан наменски рачун код Управе за трезор.
8. Средства гаранције уредног извршавања обавеза су две
истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити у
Секретаријату на телефоне: 487 46 69, 487 45 80, 456 790, 487 43 02

143.
На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, 37/2014) и члана 10.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016.
годину („Службени лист АПВ“, број 54/2015), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова,    р а
списује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ
САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ AП ВОЈВОДИНЕ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ
ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА
ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ
број: 133-401-518/2016-03
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова , додељује бесповратна средства обезбеђенa
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за
2016. годину, Програм 1507, Програмска активност 1001 - развој
туристичког потенцијала АП Војводине, функционална класификација 473 – туризам, 463 – трансфери осталим нивоима власти
и 4632- капитални трансфери осталим новоима власти у износу
од 15.000.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 Приходи
из буџета.
НАМЕНА КОНКУРСА:
Средства су намењена за реализацију пројеката којима се финансира унапређење здравственог туризма применом термоминералне воде и пелоида у циљу унапређења здравствених туристичких тематских целина.
Висина тражених средстава не може бити већа од 5.000.000,00
динара (словима: петмилионадинара).
ЦИЉ КОНКУРСА:
· Унапређење конкурентности војвођанске туристичке понуде на домаћем и иностраном тржишту кроз јачање капацитета здравственог туризма у АП Војводини.

18. фебруар 2016.

УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. Право учешћа на Конкурсу имају локалне самоуправе са
територије АП Војводине.
2. Подносилац може аплицирати само са једним пројектом.
Предност при одлучивању о додели средстава имају локалне
самоуправе:
1. које у одређеној фази имају започете активности на
пројектима из здравственог туризма применом термоминералне воде и пелоида ,
2. које приликом реализације развојних пројеката сарађују
са акредитованим развојним агенцијама
3. које на својој територији имају Центре за рехабилитацију – бање.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ:
1. Попуњен конкурсни образац;
2. Одлука органа локалне самоуправе о реализацији и суфинансирању пројекта;
3. Идејни пројекат;
4. Опис пројекта уз фото документацију.
Пријаве за Конкурс подносе се на конкурсном обрасцу који се
може преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs, и са припадајућом документацијом, достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад,
са назнаком: „Не отварати-Конкурс ОПШТИНЕ-ЗДРАВСТВЕНИ
ТУРИЗАМ“, поштом или преко писарнице покрајинских органа.
Рок за подношење пријаве на Конкурс је до 26. фебруара 2016.
године .
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за
привреду, запошљавање и равноправност полова.
Одлука о додели средстава биће објављена на сајту Секретаријата.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити позивом на
бројеве 021/487 4669, 456 790, 487 4580.

144.
На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број 37/2014) и члана
10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ”, број
54/2015) Покрајински секретаријат за привреду,запошљавање и
равноправност полова, р а с п и с у ј е
КОНКУРС
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ СРЕДСТАВА
ОРГАНИЗАТОРИМА РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ
САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И ИЗЛОЖБИ
У АП ВОЈВОДИНИ
БРОЈ: 133-401-515/2016-03
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова са укупним износом од 2.100.000,00 динара,
обезбеђених Одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ”, број 54/2015)
активност1003 , економска класификација 451 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу
од 500.000,00 динара, економска класификација 481 – дотације
невладиним организацијама у износу од 1.400.000,00 динара,
463- трансфери осталим нивоима власти у износу од 200.000,00
динара, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, рефундираће трошкове организације регионалних међународних сајамских манифестација и изложби у АП Војводини.

18. фебруар 2016.
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Услови Конкурса
1. Право учешћа на Конкурсу имају регионалне привредне коморе, општине и јавна предузећа са територије АП Војводине и
организатор „Тесла феста 2016“ и „Туристичке берзе 2016“.
2. По овом Конкурсу рефундираће се до 50% укупних трошкова организовања сајамске манифестације и то за доле наведене
категорије:
· трошкови закупа простора у коме се организује
сајамска манифестација;
· трошкови израде, техничког опремања и вођења
штандова (искључује се набавка основних средстава);
· трошкови медијске промоције сајма, припреме и
штампања пропагандног материјала за организацију
сајма, рефундираће се у износу од 20% од одобреног
износа по кориснику.
Напомена: трошкови репрезентације се искључују из правдања
одобрених средстава.
3. Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, на обрасцу Пријаве са
прилозима, најкасније до 27.02.2016. године.
Наведена Пријава може се добити у Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, Булевар
Михајла Пупина 16, Нови Сад, 2. спрат, соба број 5, или преузети
са сајта Покрајинског секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs
4. Пријаве које се доставе после наведеног рока и пријаве са
непотпуном документацијом неће бити разматране.
5. Одлука о додели средстава по истеку Конкурса објавиће се
на сајту Покрајинског секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs,.
Након завршетка сајамске манифестације и оправданих трошкова, са Корисницима средстава закључиваће се уговори до износа
одобрених и оправданих средстава.
6. Рефуднација ће се извршити према достављеној документацији у складу са критеријумима. Правдање средстава треба да садржи: број жиро рачуна за уплату средстава; извештај са оствареним
ефектима; спецификацију укупних трошкова по категоријама из
конкурса (са бројем, износом и датумом рачуна и извода); рачуне и
изводе о плаћању са интерном овером да је веран оригиналу; изјава
овлашћеног потписника да су сви наведени подаци тачни; примерак
пропагандног материјала са одштампаним Лого-ом Секретаријата,
фотографије и други докази да је давалац средстава Секретаријат.
Све додатне информације могу се добити на телефон 021/4874489.

145.
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Општи циљ јавног конкурса је подршка здравственим установама на територији Аутономне покрајине Војводине чији је оснивач јединица локалне самоуправе, Аутономна покрајина Војводина и Република Србија у складу са Планом мреже здравствених
установа у реализацији пројеката који доприносе развоју и унапређењу квалитета здравствене заштите на територији Аутономне покрајине Војводине.
Специфични циљеви јавног конкурса су обезбеђење континуираног пружања здравствене заштите, побољшање услова рада у
здравственим установама, обезбеђење здравствене заштите која
је једнако доступна свим грађанима и очување и унапређење квалитета здравствене заштите на територији Аутономне покрајине
Војводине.
ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2016. годину („Сл. лист АП Војводине“,
54/2016), у члану 10, Раздео 24 – Управа за капитална улагања
Аутономне покрајине Војводине – Програм 1505 – Регионални
развој – Програмска активност 1008 – Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите – економска класификација
– 464 – дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, предвиђена су средства у износу од 150.000.000,00, динара
за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите.
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за
финансирање и суфинансирање пројеката који се односе на изградњу, доградњу, реконструкцију, санацију и адаптацију објеката здравствених установа, набавку медицинске опреме, набавку
немедицинске опреме, набавку санитетских возила и развој интегрисаног здравственог информационог система.
Средства која се додељују по јавном конкурсу нису намењена
за финансирање и суфинансирање пројеката који се односе на текуће и инвестиционо одржавање.
ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Право учешћа на јавном конкурсу имају здравствене установе
на територији Аутономне покрајине Војводине чији је оснивач
јединица локалне самоуправе, Аутономна покрајина Војводина
и Република Србија у складу са Планом мреже здравствених установа.
Подносилац пријаве може да поднесе више пријава на јавни
конкурс, при чему се свака пријава подноси посебно.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

На основу члана 10. и члана 24. Покрајинскe скупштинскe одлукe о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Сл.
лист АП Војводине“, 54/2015), члана 3 и 4. Одлуке о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
у 2016. години број 401-640/2016 од 11.02.2016. године („Сл. лист
АП Војводине“, 6/2016) и Решења о покретању поступка за доделу
средстава путем јавног конкурса Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број (136-401-687/2016-01/1) Управа
за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање
пројеката у области здравствене заштите.

Услов за доделу средстава по јавном конкурсу је да је реализација пројекта у складу са циљeвима и наменом јавног конкурса.
Додатни услови за доделу средстава по јавном конкурсу за
пројекте изградње, доградње, реконструкције, адаптације и санације објеката су да је техничка документација израђена у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014 и 145/2014) и да је издат важећи акт надлежног органа на
основу којег се одобрава извођење радова.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ КОНКУРС
Документација која се подноси на јавни конкурс садржи:
1. Уредно попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица образац Пријава предлога пројекта (Образац
P.Z1.01) у два примерка;
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2. Копију потврде о пореском идентификационом броју;
3. Копију потврде о регистрацији здравствене установе код
надлежног органа;
4. За пројекте који се односе на изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију објеката:
a) Копију главне свеске техничке документације у зависности од класе и намене објекта (главна свеска идејног
пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску дозволу,
главна свеска пројекта за извођење);
b) Копију изјаве вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја техничке контроле из извода пројекта за
грађевинску дозволу;
· Уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим
се одобрава извођење радова издато пре ступања на снагу Закона о изменама Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС“, бр 145/2014), потребно је доставити копије насловних страна свих делова техничке документације садржане у грађевинској дозволи, односно решењу којим се одобрава извођење радова, као и
страна са овером техничке контроле и овером надлежног органа за издавање грађевинске дозволе (уместо документације наведене под тачкaма а) и b));
c) Копију важећег акта надлежног органа на основу којег се
одобрава извођење радова;
d) Предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова,
оверен и потписан од стране одговорног пројектанта, са
нумерисаним странама, не старији од шест месеци (документ обавезно садржи датум израде);
5. За пројекте који се односе на набавку медицинске опреме, немедицинске опреме, санитетских возила и развој
интегрисаног здравственог информационог система:

18. фебруар 2016.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Критеријуми за оцену пројеката и доделу средстава су следећи:
1. Степен општег утицаја и значај пројекта се оцењује са највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: значај пројекта, повезаност пројекта са стратешким документима, степен развијености локалне самоуправе на чијој територији се реализује пројекат, међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројекта, очекивани ефекти пројекта;
2. Оправданост пројекта се оцењује са највише 20 бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: степен суфинансирања пројекта, однос трошкова и очекиваних резултата;
3. Степен одрживости пројекта се оцењују са највише 20
бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: финансијска одрживост и институционална одрживост;
4. Степен ризика и изводљивост пројекта се оцењује са
највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: процена ризика и изводљивост пројекта.
Неће се узимати у разматрање:
1. неблаговремене пријаве (пријаве поднете након истека
рока предвиђеног у јавном конкурсу);
2. недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису предвиђени јавним конкурсом, односно, оне које се не односе на конкурсом предвиђене намене);
3. неразумљиве и непотпуне пријаве (пријаве које нису
поднете на одговарајућем обрасцу, пријаве уз које није
приложена сва документација предвиђена конкурсом,
пријаве које су непотписане, са непопуњеним рубрикама, пријаве послате факсом или електронском поштом,
пријаве које садрже неразумљиве и нетачне податке).

Техничку спецификацију добара са процењеном вредношћу
добара, оверену и потписану од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве, са нумерисаним странама, не старију од шест месеци (документ обавезно садржи датум израде).

Подносилац пријаве се о недостацима пријаве обавештава писаним путем и на исту нема право жалбе.

Све копије докумената морају да буду оверене и потписане од
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве и то свака страна
сваког документа.

Поступак јавног конкурса спроводи Комисија коју образује директор Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.

Образац пријаве (P.Z1.01) се попуњава електронски и преузима
се са интернет странице Покрајинске владе www.vojvodina.gov.rs
или са интернет странице Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs.
Пријаве са приложеном документацијом се, након спроведеног
јавног конкурса, не враћају учесницима на јавном конкурсу.
РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС
Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине“, дневном листу „Данас“, на интернет страници Покрајинске владе и на интернет страници Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.
Пријава за учешће на јавном конкурсу се подноси у затвореној
коверти, затворена на начин да се приликом отварања пријаве
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, лично на писарницу Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, сваког радног дана од 8.00 до 16.00 часова или путем поште,
на адресу: УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 25 са назнаком: „Пријава на јавни конкурс број 136-401687/2016-01/2 – Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање
пројеката у области здравствене заштите – НЕ ОТВАРАТИ“.
Јавни конкурс jе отворен од 15.02.2016. дo 25.02.2016. године
до 16.00 часова.
Благовремене пријава је пријава која је примљена од стране Управе
за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у утврђеном
року, односно до 25.02.2016. године до 16.00 часова. Када је пријава
упућена поштом препоручено, дан предаје пошти сматра се даном предаје Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.

ДОДЕЛА СРЕДСТАВА

Комисија обавља стручни преглед поднетих пријава, вреднује
и рангира предложене пројекте у складу са условима и критеријумима наведеним у јавном конкурсу и доставља директору Управе
предлог одлуке о додели средстава са образложењем предлога у
року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Одлуку о додели средстава са образложењем доноси директор
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у
року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Одлука о додели средстава се доставља свим учесницима на јавном конкурсу и објављује на интернет страници Покрајинске владе
и на интернет страници Управе за капитална улагања Аутономне
покрајине Војводине наредног дана од дана доношења исте.
Након доношења одлуке о додели средстава, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и Корисник средстава закључиће уговор којим се регулишу међусобна права и
обавезе уговорних страна.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све информације у вези са јавним конкурсом, могу се добити у
Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, позивом на телефон број 021.4881.795, сваког радног од 09.00 часова
до 15.00 часова у периоду од 15.02.2016. дo 25.02.2016. године, или
путем електронске поште на адресу goran.vukovic@vojvodina.gov.rs.
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
БРОЈ: 136-401-687/2016-01/2
ДАТУМ: 12.02.2016. године

Директор
Небојша Маленковић, с.р.

18. фебруар 2016.
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ИСПРАВКА

Члан 2. наведене одлуке гласи:

У „Службеном листу АПВ“ број 6 од 11. фебруара 2016. године у
Одлуци о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања
Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. години, а чија је реализација започета, односно настављена у 2015. години из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине, грешком редакције, у члану 2. није одштампана табела са
пројектима.

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

КОРИСНИК

НАЗИВ ПРОЈЕКТА
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Члан 2.
Започети пројекти из члана 1. који ће се финансирати у 2016.
години, а чије је финансирање започето у 2015. години на основу
додељених средстава у складу са Одлуком о конкурсима су:

УКУПНО
ДОДЕЉЕНА
УКУПНО
СРЕДСТВА ОД
УГОВОРЕНА
СТРАНЕ УПРАВЕ
ВРЕДНОСТ
НА ОСНОВУ
СА НАКОН
ЗАКЉУЧЕНОГ
СПРОВЕДЕНОГ
УГОВОРА О
ПОСТУПКА
ПРЕНОСУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
СРЕДСТАВА

УЧЕШЋЕ
КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА

РЕАЛИЗОВАНА
СРЕДСТВА ОД
СТРАНЕ УПРАВЕ
ДО 31.12.2015.
ГОДИНЕ

ПРЕОСТАЛЕ
ОБАВЕЗЕ
УПРАВЕ У 2016.
ГОДИНИ

Унапређење пружања
комуналних услуга
1004 ПОДРШКА
као кључног
ПРОЈЕКТИМА
предуслова одрживог
У ОБЛАСТИ
ОПШТИНА АДА економског развоја
ВОДОПРИВРЕДЕ И
изградње секундарне
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
канализационе мреже
СРЕДИНЕ
на територији Прве и
Друге МЗ Ада

40.000.000,00

38.174.450,28

5.817.786,22

24.187.798,90

8.168.865,16

1004 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
ОПШТИНА
ВОДОПРИВРЕДЕ И
БАЧКА ТОПОЛА
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

Реконструкција и
изградња водоводне
мреже у насељу
Карађорђево

6.094.000,00

6.247.218,00

624.721,80

0,00

5.622.496,20

1004 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
ВОДОПРИВРЕДЕ И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

ОПШТИНА
БАЧКИ
ПЕТРОВАЦ

Изградња и повезивање
бунара Б6 на
изворишту Врбара у
Бачком Петровцу

13.041.932,20

11.875.372,20

1.579.424,50

0,00

10.295.947,70

1004 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
ВОДОПРИВРЕДЕ И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

ОПШТИНА
ЖАБАЉ

Изградња
канализационе мреже
у општини Жабаљ - 1.
фаза - завршетак радова

71.251.434,36

86.816.977,66

0,00

26.045.093,30

45.206.341,06

1004 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
ВОДОПРИВРЕДЕ И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

ОПШТИНА
ЖАБАЉ

Изградња потисног
гравитационог
цевовода употребљених
вода до ППОВ у
Ђурђеву

130.604.887,68

109.450.334,33

0,00

32.835.100,30

76.615.234,03

1004 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
Изградња атмосферске
У ОБЛАСТИ
ГРАД ЗРЕЊАНИН канализације Таковске
ВОДОПРИВРЕДЕ И
улице
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

41.654.680,22

32.727.809,64

6.545.561,93

0,00

26.182.247,71
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1004 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
ВОДОПРИВРЕДЕ И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Набавка посуда за
сакупљање комуналног
отпада за домаћинства

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

1004 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
ВОДОПРИВРЕДЕ И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Водоводна мрежа
насеља Чортановци 3.
етапа изградње

13.305.671,21

13.305.671,21

0,00

3.326.417,80

9.979.253,41

1004 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
ВОДОПРИВРЕДЕ И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

ОПШТИНА
КАЊИЖА

Санација дела
водоводне мреже
Кањижа -замена азбестцементних цеви

13.669.331,48

14.948.087,81

1.494.808,78

4.100.799,44

9.352.479,59

1004 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
ВОДОПРИВРЕДЕ И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

ОПШТИНА
НОВИ
КНЕЖЕВАЦ

Набавка подземних
контејнера

9.763.200,00

0,00

0,00

0,00

9.763.200,00

1004 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
ВОДОПРИВРЕДЕ И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

ОПШТИНА
НОВИ
КНЕЖЕВАЦ

Реконструкција
водоводне мреже у
насељу Сигет

2.355.230,88

1.948.350,00

97.417,50

0,00

1.850.932,50

1004 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
ВОДОПРИВРЕДЕ И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

ОПШТИНА
НОВИ
КНЕЖЕВАЦ

Изградња система
за прикупљање и
одвођење отпадних
вода Новог Кнежевца фекална канализациона
мрежа

299.839.420,48

299.840.420,40

1.000,00

6.346.952,82

293.492.467,58

1004 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
ВОДОПРИВРЕДЕ И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

ГРАД СОМБОР

Набавка
полуподземних
контејнера за одлагање
комуналног отпада

7.898.880,00

0,00

0,00

0,00

7.898.880,00

18. фебруар 2016.

1004 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
ВОДОПРИВРЕДЕ И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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Наставак изградње
ГРАД СРЕМСКА фекалне канализације
МИТРОВИЦА
у насељеном месту
Лаћарак

11.057.416,65

18.481.272,00

8.734.249,15

4.293.430,80

5.453.592,05

1004 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
Канализациона мрежа
У ОБЛАСТИ
у улицама Серво
ГРАД СУБОТИЦА
ВОДОПРИВРЕДЕ И
Михаља, Врањска и
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
Јасеновачка на Палићу
СРЕДИНЕ

19.328.457,70

19.328.457,69

3.865.691,54

9.664.228,85

5.798.537,30

1004 ПОДРШКА
Канализација
ПРОЈЕКТИМА
употребљених вода
У ОБЛАСТИ
дуж Стражиловске,
ГРАД СУБОТИЦА
ВОДОПРИВРЕДЕ И
Каменичке, Сиришке
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
и дела Футошке у
СРЕДИНЕ
Суботици

16.835.378,00

16.835.618,04

2.862.055,07

8.417.689,00

5.555.873,97

1005 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ
И РЕГИОНАЛНОГ
ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА

ОПШТИНА
ОЏАЦИ

Наставак изградње
саобраћајнице у радној
зони у Оџацима

11.120.553,75

0,00

0,00

0,00

11.120.553,75

1005 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ
И РЕГИОНАЛНОГ
ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА

ОПШТИНА
ОЏАЦИ

Изградња
саобраћајнице у радној
зони у Оџацима

3.631.988,06

6.013.206,60

3.006.603,30

0,00

3.006.603,30

Уређење пословне
инфраструктуре у
Старчеву

19.134.948,45

0,00

0,00

0,00

19.134.948,45

Опремање радне зоне
“Румска петља”

5.115.600,00

0,00

0,00

0,00

5.115.600,00

1005 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ
ГРАД ПАНЧЕВО
И РЕГИОНАЛНОГ
ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА

1005 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ
И РЕГИОНАЛНОГ
ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА

ОПШТИНА
РУМА
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1005 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ
И РЕГИОНАЛНОГ
ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ОПШТИНА
СЕНТА

Санација кровне
конструкције хале
1 и 2 пословног
инкубатора у Сенти
и израда водоводне
и канализационе
инсталације и
хидрантске мреже на
дворишном делу

1005 ПОДРШКА
Пословно - производна
ПРОЈЕКТИМА У
хала за монтажу
ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ
ГРАД СУБОТИЦА
машинских и
И РЕГИОНАЛНОГ
електромашинских
ЕКОНОМСКОГ
елемената
РАЗВОЈА

18. фебруар 2016.

10.275.738,00

10.275.738,00

0,00

3.036.630,00

7.239.108,00

158.319.023,01

114.693.151,80

5.539.679,23

0,00

109.153.472,57

19.583.160,32

19.583.160,92

3.916.632,18

11.313.724,74

4.352.804,00

1006 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Изградња коловоза
ОПШТИНА БЕЛА
саобраћајнице улице
ЦРКВА
Сокак 2 у Врачев Гају

1006 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

ОПШТИНА БЕЛА
ЦРКВА

Изградња коловоза
улице Васка Попе у
Гребенцу, општина
Бела Црква

8.267.799,13

0,00

0,00

0,00

8.267.799,13

ОПШТИНА
БЕЧЕЈ

Изградња
саобраћајнице у улици
Речо Јаноша (од улице
Арпада Г. Балажа до
улице Алексе Шантића)
у Бачком Петровом
Селу

1.573.253,20

1.887.321,00

347.184,96

1.181.224,80

237.000,00

1006 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Појачано одржавање
државног пута првог
реда М22.1 (Д.П.
Другог реда број 102)
кроз насељено место
Инђија на деоници
од км 160+704,80
до км 161+168,42 и
раскрснице улица
Новосадске, Милана
Ракића, Ђорђа
Војновића и Филипа
Вишњића у Инђији

64.122.042,00

90.463.747,38

26.341.705,38

52.789.068,22

11.332.973,78

1006 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Појачано одржавање
дeoнице пута II-126
у насељу Инђија
(улице Занатлијска и
Дунавска)

83.353.155,54

147.394.708,91

70.233.578,80

0,00

77.161.130,11

1006 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

ОПШТИНА
МАЛИ ИЂОШ

Санација и ојачање
коловозног застора у
улици Врбашки пут

9.260.567,77

9.260.567,77

0,00

8.080.225,10

1.060.410,95

1006 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

18. фебруар 2016.
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ОПШТИНА
НОВА ЦРЊА

Унапређење
безбедности саобраћаја
у зони основне школе
„Петефи Шандор”
у Новој Црњи
имплементацијом
саобраћајно техничких мера

1.403.839,20

1.403.839,20

140.383,92

1.169.866,00

93.589,28

1006 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

ОПШТИНА
НОВИ БЕЧЕЈ

Изградња
саобраћајнице у улици
Крајишка 1 у Новом
Бечеју

9.127.102,86

9.127.102,86

910.884,86

0,00

8.216.218,00

1006 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

ГРАД НОВИ САД

Појачано одржавање
саобраћајних површина
у улици Стевана
Пешића у Ковиљу

46.646.842,36

0,00

0,00

0,00

46.646.842,36

1006 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

ГРАД ПАНЧЕВО

Реконструкција улице
Николе Ђурковића у
Старом градском језгру
у Панчеву

19.920.029,48

19.920.029,48

0,00

4.980.007,37

14.940.022,11

1006 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

ОПШТИНА
СРБОБРАН

Санација улица
Поповача Венац и
улице Банатска у
Србобрану

13.200.000,00

13.071.049,26

0,00

3.921.314,78

9.149.734,48

ГРАД СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Изградња
саобраћајница и
пешачких стаза у
стамбеном насељу
Јалија у Сремској
Митровици

13.669.386,06

22.848.120,48

11.424.060,24

4.100.815,82

7.323.244,42

ОПШТИНА
ТИТЕЛ

Техничка
документација
појачаног одржавања
улице Змај Јовине
и улице Радничке
са припадајућим
раскрсницама од улице
Браће Кркљуш до
улице Петра Драпшина
у Шајкашу

21.827.330,99

31.177.468,02

9.353.240,41

6.548.199,30

15.276.028,31

1006 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

1006 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

1006 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
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1006 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

ОПШТИНА
ЧОКА

Ојачање - санација
коловоза у улици
Партизанска у Падеју

25.536.106,00

22.439.068,46

0,00

6.731.720,54

15.707.347,92

1007 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ
И ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ

ОПШТИНА
БЕЧЕЈ

Реконструкција јавне
расвете

5.900.000,00

0,00

0,00

0,00

5.900.000,00

1007 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ
И ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ

ОПШТИНА
ВРШАЦ

Реконструкција система
грејања у Дому здравља
у Вршцу

5.960.298,00

5.822.010,00

0,00

0,00

5.822.010,00

1007 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ
И ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ

ОПШТИНА
КАЊИЖА

Санација и побољшање
енергетске ефикасности
објекта Дома културе
у Хоргошу - преправка
система грејања

12.614.592,53

13.945.784,24

1.394.578,42

6.811.704,37

5.739.501,45

1007 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ
И ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ

ОПШТИНА
НОВА ЦРЊА

Санација јавног
осветљења у насељу
Војвода Степа

6.087.247,34

0,00

0,00

0,00

6.087.247,34

1007 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ
И ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ

ОПШТИНА
НОВИ
КНЕЖЕВАЦ

Реконструкција
канделаберског
осветљења у насељу
Нови Кнежевац - I фаза

7.470.417,75

9.835.374,00

2.364.956,25

2.950.612,20

4.519.805,55

1007 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ
И ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ

ОПШТИНА
ОПОВО

Санација парковног
осветљења у
насељеним местима
Опово, Сакуле,
Сефкерин и Баранда

6.967.875,16

0,00

0,00

0,00

6.967.875,16

4.427.980,80

4.427.980,80

0,00

3.089.917,88

1.338.062,92

4.406.953,00

0,00

0,00

0,00

4.406.953,00

1007 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
Санација и побољшање
ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ ГРАД СУБОТИЦА енергетске ефикасности
И ЕНЕРГЕТСКЕ
објекта „Nepkor”
ЕФИКАСНОСТИ

1008 ПОДРШКА
ДОМ ЗДРАВЉА
ПРОЈЕКТИМА У
ДР ЈАНОШ
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
ХАЏИ БАЧКА
И СОЦИЈАЛНЕ
ТОПОЛА
ЗАШТИТЕ

Пројекат набавке
гинеколошког
ултразвучног колордоплер апарата

18. фебруар 2016.
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1008 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ДОМ ЗДРАВЉА
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
БАЧКИ
И СОЦИЈАЛНЕ
ПЕТРОВАЦ
ЗАШТИТЕ

Пројекат набавке
ултразвучног колор
доплер апарата

3.600.000,00

0,00

0,00

0,00

3.600.000,00

1008 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

СПЕЦИЈАЛНА
БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ
БОЛЕСТИ ДР
БУДИСЛАВ
БАБИЋ БЕЛА
ЦРКВА

Пројекат набавке
портабилног
ултразвучног колор доплер апарата

3.147.600,00

0,00

0,00

0,00

3.147.600,00

1008 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

ОПШТА
БОЛНИЦА
ВРШАЦ

Набавка медицинске
опреме

5.305.629,76

4.872.186,98

0,00

1.823.612,09

3.482.017,67

1008 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

ОПШТА
БОЛНИЦА
ВРШАЦ

Санација зграде
Одељења
инфектологије Опште
болнице Вршац у
Вршцу

6.031.336,56

5.244.640,56

0,00

1.573.392,17

3.671.248,39

1008 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

ОПШТА
БОЛНИЦА
ВРШАЦ

Реконструкција
инсталација грејања

16.001.340,00

16.001.340,00

0,00

4.800.402,00

11.200.938,00

1008 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

ОПШТА
БОЛНИЦА
ЂОРЂЕ
ЈОАНОВИЋ
ЗРЕЊАНИН

Пројекат набавке
мобилног РТГ система
са Ц-луком

8.580.000,00

7.612.800,00

0,00

1.903.200,00

5.709.600,00

1008 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

ОПШТА
БОЛНИЦА
ЂОРЂЕ
ЈОАНОВИЋ
ЗРЕЊАНИН

Пројекат набавке
ултразвучног колор доплер апарата

4.500.000,00

3.524.400,00

0,00

881.100,00

2.643.300,00

1008 ПОДРШКА
СПЕЦИЈАЛНА
ПРОЈЕКТИМА У
БОЛНИЦА ЗА
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
И СОЦИЈАЛНЕ
РУСАНДА МЕЛЕНЦИ
ЗАШТИТЕ

Набавка болничке
опреме

4.259.126,88

4.434.196,80

0,00

2.225.280,00

2.033.846,88

1008 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

Пројекат набавке
система за
спирометрију

460.000,00

0,00

0,00

0,00

460.000,00

ОПШТА
БОЛНИЦА
ЂОРЂЕ
ЈОАНОВИЋ
ЗРЕЊАНИН
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1008 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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СПЕЦИЈАЛНА
БОЛНИЦА ДР
БОРИВОЈЕ
ГЊАТИЋ

Набавка санитетског
возила

4.620.000,00

0,00

0,00

0,00

4.620.000,00

1008 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ДОМ ЗДРАВЉА
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
ДР МАРТОН
И СОЦИЈАЛНЕ
ШАНДОР
ЗАШТИТЕ

Набавка санитетског
возила

4.067.808,00

0,00

0,00

0,00

4.067.808,00

СПЕЦИЈАЛНА
1008 ПОДРШКА
БОЛНИЦА ЗА
Реконструкција
ПРОЈЕКТИМА У
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ Одељења психијатрије
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
БОЛЕСТИ СВЕТИ
III са партерним
И СОЦИЈАЛНЕ
ВРАЧЕВИ НОВИ
уређењем
ЗАШТИТЕ
КНЕЖЕВАЦ

30.158.639,99

36.990.000,00

0,00

4.261.851,96

25.893.000,00

1008 ПОДРШКА
Унапређење квалитета
ПРОЈЕКТИМА У
пружања здравствених
ДОМ ЗДРАВЉА
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
услуга - набавка
НОВИ САД
И СОЦИЈАЛНЕ
аутоматизованог
ЗАШТИТЕ
кераторефрактометра

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

1008 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ДОМ ЗДРАВЉА
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
НОВИ САД
И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

Унапређење квалитета
пружања здравствених
услуга - набавка радне
станице са применом у
оториноларингологији

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

1008 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР
ВОЈВОДИНЕ

Набавка апарата за
ћелијску сепарацију у
оквиру трансплантације
матичних ћелија
хематопоезе и
за спровођење
терапијске измене
плазме код болесника
са тромбозном
тромбоцитопенијском
пурпуром

6.600.000,00

0,00

0,00

0,00

6.600.000,00

1008 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР
ВОЈВОДИНЕ

Набавка Уретротом
сета - 1 ком за потребе
Клинике за урологију
Клиничког центра
Војводине

384.000,00

0,00

0,00

0,00

384.000,00

24.117.829,60

3.249.900,00

0,00

3.249.900,00

20.867.929,60

1008 ПОДРШКА
ИНСТИТУТ ЗА
ПРОЈЕКТИМА У
ЗДРАВСТВЕНУ
Набавка опреме за
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ Јединицу интензивне
И СОЦИЈАЛНЕ
И ОМЛАДИНЕ
терапије
ЗАШТИТЕ
ВОЈВОДИНЕ

18. фебруар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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1008 ПОДРШКА
ИНСТИТУТ ЗА
ПРОЈЕКТИМА У
ЗДРАВСТВЕНУ Систем мониторинга и
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ позивања медицинског
И СОЦИЈАЛНЕ
И ОМЛАДИНЕ
особља
ЗАШТИТЕ
ВОЈВОДИНЕ

2.028.096,00

0,00

0,00

0,00

2.028.096,00

Реконструкција
хирушке интензивне
јединице и
1008 ПОДРШКА
ИНСТИТУТ ЗА
дијагностичког центра
ПРОЈЕКТИМА У
ЗДРАВСТВЕНУ
- адаптација приземља
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ
и првог спрата у
И СОЦИЈАЛНЕ
И ОМЛАДИНЕ
делу Института за
ЗАШТИТЕ
ВОЈВОДИНЕ
здравствену заштиту
деце и омладине
Војводине

61.433.309,48

52.605.556,98

0,00

15.781.667,10

36.823.889,88

1008 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

38.280.000,00

38.276.000,00

0,00

30.576.000,00

7.700.000,00

1008 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ДОМ ЗДРАВЉА Набавка ултразвучног
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
СЕНТА
апарата 4Д са две сонде
И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

4.200.000,00

0,00

0,00

0,00

4.200.000,00

1008 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

ОПШТА
БОЛНИЦА
СЕНТА

Пројекат набавке
плазма стерилизатора

11.000.000,00

10.758.000,00

0,00

0,00

10.758.000,00

1008 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

ОПШТА
БОЛНИЦА
СЕНТА

Пројекат набавке
аутоклава - 3 комада

3.600.000,00

3.596.400,00

0,00

0,00

3.596.400,00

1008 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

ОПШТА
БОЛНИЦА
СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Набавка медицинске
опреме за Општу
болницу Сремска
Митровица

33.306.348,00

0,00

0,00

0,00

33.306.348,00

ОПШТА
БОЛНИЦА
ПАНЧЕВО

Набавка медицинске
опреме за Општу
болницу Панчево
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1008 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

ОПШТА
БОЛНИЦА
СУБОТИЦА

Пројекат набавке
респиратора

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

1008 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

ОПШТА
БОЛНИЦА
СУБОТИЦА

Прва фаза опремања
у циљу ИВФ центра у
Суботици

9.955.200,00

9.898.520,40

0,00

2.364.857,10

7.533.663,30

1008 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

ОПШТА
БОЛНИЦА
СУБОТИЦА

Адаптација дела
операционог блока

20.273.322,16

0,00

0,00

0,00

20.273.322,16

1008 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

ОПШТА
БОЛНИЦА
СУБОТИЦА

Пројекат
имплементације
система за
дистрибуцију,
комуникацију
и архивирање
медицинских слика
- PACS систем

7.920.000,00

7.914.000,00

0,00

2.374.200,00

5.539.800,00

1008 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

ОПШТА
БОЛНИЦА
СУБОТИЦА

Пројекат набавке
плазма стерилизатора

6.600.000,00

5.988.343,18

0,00

1.796.502,92

4.191.840,26

Имплементација
система за
компјутеризовану
радиографију

3.600.000,00

0,00

0,00

0,00

3.600.000,00

145.000.000,00

224.831.963,35

45.040.178,95

5.000.000,00

139.791.784,40

1008 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ДОМ ЗДРАВЉА
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
ЧОКА
И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

Наставак адаптације,
1009 ПОДРШКА
реконструкције и
ПРОЈЕКТИМА У
доградње зграде
ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
ГРАД СУБОТИЦА „Народно позориште
КУЛТУРНОГ, ВЕРСКОГ
-Narodno kazalište
И НАЦИОНАЛНОГ
- Nepszinhaz ” у
НАСЛЕЂА
Суботици, V фаза

18. фебруар 2016.

1010 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАЊА,
УЧЕНИЧКОГ И
СТУДЕНТСКОГ
СТАНДАРДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ТФ МИХАЈЛО
ПУПИН

Завршетак анекса
зграде Техничког
факултета “Михајло
Пупин”
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23.500.000,00

29.432.347,80

5.932.347,80

7.050.000,00

16.450.000,00

1010 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАЊА,
УЧЕНИЧКОГ И
СТУДЕНТСКОГ
СТАНДАРДА

Адаптација постојећег
ССС БОРИСЛАВ
објекта за школску
МИХАЈЛОВИЋ кухињу и ресторан за
МИХИЗ
извођење практичне
наставе

4.185.714,00

4.185.714,00

0,00

1.255.714,00

2.930.000,00

1010 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАЊА,
УЧЕНИЧКОГ И
СТУДЕНТСКОГ
СТАНДАРДА

ОШ МИЛИЦА Санација и енергетска
СТОЈАДИНОВИЋ санација фискултурне
СРПКИЊА
сале са потребним
ВРДНИК
садржајем

9.960.223,44

9.960.223,44

0,00

2.988.067,03

6.972.156,41

1010 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАЊА,
УЧЕНИЧКОГ И
СТУДЕНТСКОГ
СТАНДАРДА

ОПШТИНА
КАЊИЖА

Замена прозора и
столарије у објекту
“Наши бисери” у
Кањижи

3.510.000,00

2.535.444,96

253.544,50

760.633,49

1.521.266,97

1010 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАЊА,
УЧЕНИЧКОГ И
СТУДЕНТСКОГ
СТАНДАРДА

ДОМ УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ
ШКОЛА
НИКОЛА
ВОЈВОДИЋ

Изградња отвореног
спортског терена са
трибинама

21.600.000,00

21.600.000,00

0,00

6.480.000,00

15.120.000,00

1010 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАЊА,
УЧЕНИЧКОГ И
СТУДЕНТСКОГ
СТАНДАРДА

СПШ СТЕВАН
ПЕТРОВИЋ
БРИЛЕ

Изградња и опремање
кабинета за ветерину
и сточарство у СППШ
“Стеван Петровић
Бриле” Рума

12.856.581,57

22.453.074,54

9.596.492,97

0,00

12.856.581,57

1010 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАЊА,
УЧЕНИЧКОГ И
СТУДЕНТСКОГ
СТАНДАРДА

ОПШТИНА
СРЕМСКИ
КАРЛОВЦИ

Партерно уређење
парцеле објекта
за предшколско
образовање и
васпитање

11.128.983,60

11.128.983,60

0,00

9.830.200,26

207.807,80

30.989.925,00

30.323.923,62

0,00

20.000.000,00

10.323.923,62

1010 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАЊА,
УЧЕНИЧКОГ И
СТУДЕНТСКОГ
СТАНДАРДА

ШКОЛА ЗА
Адаптација и
ОСНОВНО
реконструкција зграде
И СРЕДЊЕ
ШОСО “Антон Скала”
ОБРАЗОВАЊЕ за децу са сметњама у
АНТОН СКАЛА
развоју
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1010 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАЊА,
УЧЕНИЧКОГ И
СТУДЕНТСКОГ
СТАНДАРДА

ТШ ИВАН
САРИЋ

Санација и адаптација
објекта школе (кров,
фасада) - прва фаза

30.682.319,28

0,00

0,00

0,00

30.682.319,28

1011 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ РАЗВОЈА
СПОРТА

ОПШТИНА
БАЧКИ
ПЕТРОВАЦ

Опремање школске
спортске хале у Бачком
Петровцу

8.446.800,00

0,00

0,00

0,00

8.446.800,00

1011 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ РАЗВОЈА
СПОРТА

ОПШТИНА
БАЧКИ
ПЕТРОВАЦ

Спортска хала у
Гложану

101.099.785,60

99.470.473,31

0,00

29.841.142,00

69.629.331,31

1011 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ РАЗВОЈА
СПОРТА

ОПШТИНА
БАЧКИ
ПЕТРОВАЦ

Изградња спортскорекреативних базена

13.535.671,37

13.835.671,37

300.000,00

4.996.891,20

8.538.780,17

Реконструкција
ОПШТИНА БЕЛА
трибина на градском
ЦРКВА
стадиону

4.260.860,00

0,00

0,00

0,00

4.260.860,00

1011 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ РАЗВОЈА
СПОРТА

1011 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ РАЗВОЈА
СПОРТА

ОПШТИНА
ВРБАС

Партерно уређење
спортске сале у
оквиру комплекса ОШ
„Бранко Радичевић” у
Равном Селу - I фаза

5.736.740,82

4.428.708,00

0,00

0,00

4.428.708,00

1011 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ РАЗВОЈА
СПОРТА

ОПШТИНА
ЖИТИШТЕ

Изградња фискултурне
сале са пратећим
садржајима - Банатско
Карађорђево

65.172.670,46

70.839.859,20

5.759.280,55

0,00

65.080.578,65

1011 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ РАЗВОЈА
СПОРТА

ОПШТИНА
КИКИНДА

Доградња спортске
хале у ОШ „Глигорије
Попов”

15.435.373,62

16.920.860,90

1.499.188,28

4.626.501,80

10.795.170,82

1011 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ РАЗВОЈА
СПОРТА

ОПШТИНА
НОВА ЦРЊА

Партерно/пејзажно
уређење комплекса
спортске хале

2.492.854,00

2.697.650,94

204.796,94

0,00

2.492.854,00
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1011 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ РАЗВОЈА
СПОРТА

1011 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ РАЗВОЈА
СПОРТА
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ОПШТИНА
НОВА ЦРЊА

Опремање спортске
хале у Српској Црњи

Пројектовање и
постављање балон хале
ГРАД ПАНЧЕВО спортске намене над
отвореним базеном ЈКП
„Младост” Панчево

Број 7 - Страна 155

3.002.400,00

3.002.400,00

300.240,00

0,00

2.702.160,00

22.380.071,89

0,00

0,00

0,00

22.380.071,89

1011 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ РАЗВОЈА
СПОРТА

ОПШТИНА
СРБОБРАН

Изградња трибина
са надстрешницом и
пешачком стазом на
стадиону у Надаљу (у
три фазе)

2.718.800,00

3.719.919,36

1.001.119,36

1.115.975,81

1.602.824,19

1011 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ РАЗВОЈА
СПОРТА

ОПШТИНА
СРЕМСКИ
КАРЛОВЦИ

Реконструкција
фискултурне сале
Основне школе „23.
Октобар”

11.805.625,92

11.805.625,92

0,00

7.557.406,35

4.248.219,57

2.186.354.738,62

2.017.708.597,65

236.483.393,79

411.037.039,61

1.633.148.081,39

УКУПНО

РЕДАКЦИЈА

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
114.

115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

Одлука о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова за подршку предузетницима, микро и малим правним лицима у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину;
Одлука о образовању Радне групе за израду годишњег
плана образовања одраслих у Аутономној покрајини
Војводини;
Решење о доношењу Програма рада Установе – Центар за привредно – технолошки развој Војводине за
2016. годину;
Решење о доношењу Финансијског плана Установе –
Центар за привредно – технолошки развој Војводине
за период јануар – децембар 2016. године;
Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2016. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
за 2016. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2016.
годину;
Решење о разрешењу председнице и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за неуролошка
обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатовић“ Стари Сланкамен;

Редни број
122.

123.
125
126

124.
125.

Предмет

Страна

Решење о именовању председнице и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за неуролошка
обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатовић“ Стари Сланкамен;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (број: 401-746/2016-1);
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (број: 401-746/2016-2);
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (број: 401-746/2016-3).

127

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

127

126.

127

127.

127

128.

127
129.
128

Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника Музичка култура за седми разред основне школе
на русинском језику;
Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника Историја – додатак из Националне историје
Словака, за седми разред основне школе на словачком језику;
Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника Историја – додатак из Националне историје Румунског народа, за седми разред основне школе на
румунском језику;
Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника Музичка култура, за седми разред основне школе на румунском језику;

128
128
129
129

130

130

130
130
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Редни број
130.

131.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Предмет

Страна

Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника Историја – додатак: Мађарски народ у средњем
веку, за шести разред основне школе на мађарском
језику;
Решење о разрешењу дужности сталног судског тумача за немачки, енглески, француски и словеначки
језик.

Редни број

131

137.

131

138.
139.

132.

140.

133.

134.

135.

136.

Предмет

Страна

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ,
ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И
МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ
Одлуку о обустави поступка за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене топлотних пумпи за загревање/ хлађење објеката јавне намене покренутог по расписаном јавном конкурсу објављеног дана
30.09.2015. године;
Одлуку о обустави поступка за доделу бесповратних
средстава за финансирање и суфинансирање реализације пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2015. години, за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју Аутономне покрајине Војводине о ефикасном коришћењу
енергије покренутог по расписаном јавном конкурсу
објављеног дана 30.09.2015. године;
Одлуку о обустави поступка за доделу бесповратних
подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката рекултивације напуштених копова без
титулара покренутог по расписаном јавном конкурсу
објављеног дана 30.09.2015. године;
Одлуку о обустави поступка за доделу бесповратних
подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката коришћења биомасе за производњу
топлотне енергије у јавним установама покренутог по расписаном јавном конкурсу објављеног дана
30.09.2015. године;
Одлуку о обустави поступка за доделу бесповратних
подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката коришћења соларне енергије за припрему топле потрошне воде у објектима јавне намене
покренутог по расписаном јавном конкурсу објављеног дана 30.09.2015. године.

18. фебруар 2016.

141.
131

142.
143.

131

132

144.

Јавни позив за доделу субвенције послодавцима за
запошљавање незапослених лица у АП Војводини у
2016. години;
Јавни позив за доделу субвенције незапосленим лицима за самозапошљавање у АП Војводини у 2016.
години;
Јавни конкурс за финансирање спровођења јавних
радова на територији АП Војводине у 2016. години;
Јавни конкурс за реализацију програма стручне праксе на територији АП Војводине у 2016. години;
Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за рефундацију трошкова учешћа привредних субјеката на сајмовима у Европи и мееђународним сајмовима у Републици Србији који се одржава у периоду јануар – јун 2016. године;
Јавни конкурс за доделу субвенција за финансирање
пројеката у области туризма у АП Војводини – текуће
субвенције;
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за
реализацију пројеката из области здравственог туризма у циљу унапређења туристичке понуде;
Конкурс за рефундацију средстава организаторима
регионалних међународних сајамских манифестација и изложби у АП Војводини.

132
134
135
137

138
139

140
140

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
145.

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање
пројеката у области здравствене заштите.

141

ИСПРАВКА
132

132

Исправка Одлуке о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. години, а чија је реализација започета, односно настављена у 2015. години
из средстава Управе за капитална улагања Аутономне
покрајине Војводине која је објављена у „Службеном
листу АПВ“ број 6 од 11. фебруара 2016. године.
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