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ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

На основу чл. 35. и 36. став 2 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине”, брoj: 37/2014),
члана 10, а у вези са чланом 11. Покрајинске скупштинске одлуке
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл.
лист АП Војводине”, брoj: 69/2016), Покрајинска влада, на седници одржаној 11. јануара 2017. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ПОСТУПКУ ИЗБОРА, КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР
И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА
КОЈЕ ФИНАНСИРА
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У 2017. ГОДИНИ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се поступак избора, критеријуми за
избор и начин реализације пројеката који се финансирају из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Управа), обезбеђених у буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2017. годину у оквиру Програма 1505 –
Регионални развој, који садржи следеће програмске активности:
1. Програмска активност 1004 – Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине;
2. Програмска активност 1005 – Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја;
3. Програмска активност 1006 – Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре;
4. Програмска активност 1007 – Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности;
5. Програмска активност 1008 – Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите;
6. Програмска активност 1009 – Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа;
7. Програмска активност 1010 – Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда;
8. Програмска активност 1011 – Подршка пројектима у области развоја спорта.
Члан 2.
Под пројектима у смислу ове одлуке подразумевају се пројекти од
интереса за Аутономну покрајину Војводину (у даљем тексту: АП
Војводина), дефинисани одредбом члана 3. Покрајинске скупштинске одлуке о образовању Управе за капитална улагања Аутономне
покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 54/2014).
Реализацију пројеката из члана 1. ове одлуке финансираће Управа у складу с ликвидним могућностима буџета АП Војводине и
на начин прописан Покрајинском скупштинском одлуком о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, и овом одлуком.

Члан 3.
Поступак доделе средстава и избор пројеката који ће се финансирати обавља се путем јавног конкурса који расписује и спроводи Управа.
Члан 4.
Јавни конкурс се објављује на начин утврђен Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2017. годину, и садржи: назив акта на основу ког се расписује јавни
конкурс; висину укупних средстава предвиђених за доделу по јавном
конкурсу; намену за коју се средства могу користити; могуће учеснике
на јавном конкурсу; услове за учешће на јавном конкурсу и документацију која се подноси уз пријаву; начин подношења пријава на јавни
конкурс; критеријуме за оцену пријава; рок за подношење пријава и
друге податке који су од важности за спровођење јавног конкурса.
ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС
Члан 5.
Пријава на јавни конкурс подноси се на обрасцу пријаве предлога пројекта на начин који је прописан јавним конкурсом. Уз
пријаву се доставља документација предвиђена јавним конкурсом.
Садржину и форму обрасца пријаве из става 1. овог члана прописује директор Управе.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА
Члан 6.
Пројекти се оцењују на основу група критеријума и појединачних критеријума.
Групе критеријума су:
-

степен општег утицаја и значај пројекта;
степен финансијске оправданости пројекта;
степен одрживости пројекта;
степен ризика и изводљивост пројекта.

У оквиру групе критеријума ‒ степен општег утицаја и значај
пројекта, укупан број бодова који се може доделити је 30.
У оквиру групе критеријума – степен финансијске оправданости пројекта, укупан број бодова који се може доделити је 20.
У оквиру групе критеријума – степен одрживости пројекта,
укупан број бодова који се може доделити је 20.
У оквиру групе критеријума – степен ризика и изводљивост
пројекта, укупан број бодова који се може доделити је 30.
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Члан 7.

У оквиру група критеријума, Управа за сваки јавни конкурс посебно утврђује појединачне критеријуме за оцену пројеката и доделу средстава, у зависности од специфичности предмета јавног
конкурса и одређује број бодова за појединачне критеријуме.
Број бодова који се додељују појединачним критеријумима не
може прећи укупан број бодова за групу критеријума којој припада појединачан критеријум.
Члан 8.
Као појединачни критеријуми у оквиру групе критеријума – степен општег утицаја и значај пројекта, користе се нарочито: значај
пројекта, повезаност пројекта са стратешким документима, степен
развијености општине на чијој се територији пројекат реализује,
међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројекта, степен
утицаја пројекта на животну средину и здравље људи и други.
Као појединачни критеријуми у оквиру групе критеријума –
степен финансијске оправданости пројекта, користе се нарочито:
степен суфинансирања пројекта, однос трошкова и очекиваних
резултата и други.
Као појединачни критеријуми у оквиру групе критеријума –
степен одрживости пројекта, користе се нарочито: финансијска
одрживост, институционална одрживост и други.
Као појединачни критеријуми у оквиру групе критеријума
– степен ризика и изводљивост пројекта, користе се нарочито:
степен припремљености пројекта, процена ризика, ограничења,
изводљивост пројекта и други.
КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНИ ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
Члан 9.
Директор Управе образује Комисију за стручни преглед и оцену поднетих пријава предлога пројеката (у даљем тексту: Комисија) решењем којим се утврђују задаци и састав Комисије.
Комисија има председника и најмање два члана и њихове заменике, који се именују из редова запослених у Управи.
Техничке и административне послове за потребе Комисије
обавља секретар Комисије.
Чланови Комисије по потреби могу да буду и стручна лица из
области за коју је расписан јавни конкурс.
Комисија се образује за сваки јавни конкурс посебно.
Чланови Комисије не смеју да буду у сукобу интереса.
Члан 10.
Комисија обавља стручни преглед, вреднује и рангира предложене пројекте у складу са условима и критеријумима наведеним
у јавном конкурсу и доставља директору Управе предлог одлуке
о додели средстава за финансирање са образложењем предлога.
Комисија оцењује предложене пројекте на обрасцу чију садржину и форму прописује директор Управе.
ОДЛУЧИВАЊЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛИ
СРЕДСТАВА
Члан 11.
Одлуку о додели средстава за финансирање пројеката са образложењем доноси директор Управе, на предлог Комисије, у року од
20 дана од дана истека рока за подношење пријава на јавни конкурс.
Одлука директора је коначна.

11. јануар 2017.

Одлука о додели средстава објављује се на интернет страницама
Управе и Покрајинске владе наредног дана од дана доношења исте.
РЕАЛИЗАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА
Члан 12.
На основу одлуке о додели средстава, Управа и Корисник
средстава закључиће уговор којим ће да регулишу своја међусобна права и обавезе, начин спровођења пројекта и друга права и
обавезе битне за реализацију пројекта.
Корисник средстава решењем одређује координатора за
праћење реализације пројекта.
Корисник средстава припрема акциони план за спровођење пројекта на обрасцу чију саджину и форму прописује директор Управе.
Члан 13.
Управа прегледа достављену документацију и уколико документација није потпуна и исправна, Управа има право да оспори
део потраживања или потраживање у целости, о чему Корисника
средстава обавештава писаним путем у року од 7 дана од дана
пријема документације.
Корисник средстава обавезан је да за реализацију пројекта достави податке о називу и броју текућег рачуна.
Средства, на рачун Корисника средстава из става 1. овог члана, Управа преноси најкасније у року до 45 дана, који почиње да
тече од наредног дана од дана уредно достављене документације
утврђене актом Управе, а у складу са ликвидним могућностима
буџета Аутономне покрајине Војводине.
Члан 14.
Корисник средстава је у обавези да по пријему средстава на рачун, средства одмах пренесе добављачу и да о томе обавести Управу, уз достављање доказа о извршеном преносу средстава у року
од три радна дана од дана извршеног преноса средстава од стране
Управе, осим ако посебним прописом није одређен други рок.
Уколико Корисник средстава не поступи у складу са ставом 1.
овог члана, Управа ће обуставити даље финансирање пројекта, о
чему ће писаним путем обавестити Корисника средстава.
Члан 15.
Средства које Управа додели за финансирање пројеката подлежу контроли примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава
коју обавља служба буџетске инспекције АП Војводине.
Корисник средстава дужан је да служби буџетске инспекције
АП Војводине омогући несметану контролу наменског и законитог коришћења средстава.
Уколико у поступку контроле наменског и законитог коришћења средстава, служба буџетске инспекције АП Војводине
утврди да Корисник средстава ненаменски и/или незаконито користи додељена средства, Управа ће раскинути уговор једностраном изјавом.
У случају из става 3. овог члана, Корисник средстава дужан
је да изврши повраћај пренетих средстава са законском затезном
каматом.
Члан 16.
Корисник средстава дужан је да Управи доставља периодичне
кварталне извештаје и завршни извештај о реализацији пројекта
на обрасцу извештаја чију садржину и форму прописује директор
Управе.
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Корисник средстава дужан је да Управи омогући несметан и
непосредан увид, као и приступ целокупној документацији и самој реализацији пројекта.
Корисник средстава дужан је да Управи омогући евалуацију
пројекта након завршетка пројекта у циљу процене постигнутих
резултата и ефеката пројекта.
Члан 17.
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Члан 21.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 031-1/2017
Нови Сад, 11. јануар 2017. године

Корисник средстава дужан је да обезбеди видљивост и препознатљивост пројекта у складу са захтевом Управе.
Корисник средстава дужан је да сваку презентацију и медијски
наступ у вези с пројектом усклади и координира са Управом.
Корисник средстава обавезан је да приликом свих јавних иступања, израде публикација и објављивања о пројектима који
се финансирају средствима Управе, наведе да је у финансирању
учествовала Аутономна покрајина Војводина, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.
Члан 18.

38.
На основу члана 7. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке
о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад („Службени лист АП Војводине”, број: 51/16) и члана 32. тачка 6, чл. 35. и
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 11. јануара 2017. године, д о н е л а је

Корисник средстава покреће и спроводи поступак јавне набавке
за потребе реализације пројекта у складу са Законом о јавним набавкама и другим важећим прописима за потребе реализације пројекта.
Пре покретања поступка јавне набавке, Корисник средстава
обавезан је да Управи достави неопходну документацију која се
односи на поступак јавне набавке, извод из плана набавки, извод
из финансијског плана и осталу потребну документацију утврђену актом Управе и да пре покретања поступка јавне набавке захтева и добије сагласност Управе за покретање поступка.
Сагласност за покретање поступка јавне набавке Управа даје у
року од 10 од дана уредно достављене документације од стране
Корисника средстава.
Корисник средстава може тек по добијању сагласности Управе
да покрене законом прописан поступак јавне набавке.
Пре објављивања позива за подношење понуда у поступку
јавне набавке, Корисник средстава обавезан је да прибави сагласност Управе на конкурсну документацију.

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање
„Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад, за 2017. годину, који је
донео Надзорни одбор Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад, на 8. седници одржаној 26. децембра 2016. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 023-78/2016
Нови Сад, 11. јануар 2017. године

Корисник средстава може тек по добијању сагласности Управе
да објави позив за подношење понуда и конкурсну документацију
за јавну набавку.
У конкурсној документацији за јавну набавку Корисник средстава може да предвиди авансно плаћање у износу до 30% од уговорене вредности.
Корисник средстава обавезан је да у конкурсној документацији
за јавну набавку предвиди одговарајућа средства финансијског
обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза
у поступку јавне набавке и испуњење својих уговорних обавеза
(озбиљност понуде, повраћај авансног плаћања, добро извршење
посла, отклањање недостатака у гарантном року).
За евентуалне измене уговора о јавној набавци Корисник средстава је обавезан да прибави сагласност Управе.
Члан 19.
Управа има право да задржи 10% вредности одобрених средстава до испуњења свих обавеза од стране Корисника средстава
с циљем заштите интереса Управе и поштовања услова из ове одлуке и уговора о додели средстава.
Члан 20.
Управа ће пре закључивања уговора о додели средстава, чија
је вредност већа од пет милиона динара, да прибави мишљење
Правобранилаштва Аутономне покрајине Војводине.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

39.
На основу члана 28. став 1 тачка 3. Покрајинске скупштинске
одлуке о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад
(„Службени лист АПВ”, број: 51/16) и члана 32. тачка 9, чл. 35. и
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 11. јануара 2017. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Ценовник услуга Јавног предузећа за
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод
за урбанизам Војводине” Нови Сад, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање
и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад, на 8.
седници, одржаној 26. децембра 2016. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
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42.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 023-79/2016
Нови Сад, 11. јануар 2017. године

11. јануар 2017.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

40.

На основу члана 10. став 2 Одлуке о оснивању Гаранцијског
фонда Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“
, број: 17/03 и 3/06) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“ , број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 11. јануара
2017. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 9. став 2 Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АП Војводине”, број: 13/09 и 2/10)
и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14 од
23.9.2014. године), Покрајинска влада, на седници одржаној 11.
јануара 2017. године,
д о н е л а је

Даје се сагласност на Финансијски план Гаранцијског фонда
Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, који је усвојио
Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 27. децембра 2016. године.

РЕШЕЊЕ

II

I

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

Даје се сагласност на Финансијски план Фонда „Европски
послови” Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, који
је усвојио Управни одбор Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине, на 38. седници одржаној 5. јануара 2017.
године.

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-10/2017
Нови Сад, 11. јануар 2017. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-4/2017
Нови Сад, 11. јануар 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

43.
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе – Центра
за привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист
АПВ“, број: 4/2008), чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број:
37/2014),Покрајинска влада, на седници одржаној 11. јануара 2017.
године, д о н е л а је

41.

РЕШЕЊЕ

На основу члaна 9. став 2 Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АП Војводине”, број: 13/09 и 2/10)
и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14 од
23.9.2014. године), Покрајинска влада, на седници одржаној 11.
јануара 2017. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

I
Даје се сагласност на Програм рада Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине за 2017. годину, који је донео
Управни одбор Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине, на 2. седници одржаној 28. децембра 2016. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

I
Даје се сагласност на Програм рада Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, који је донео
Управни одбор Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине
Војводине, на 38. седници, одржаној дана 5. јануара 2017. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 023-81/2016
Нови Сад, 11. јануар 2017. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 025-3/2017
Нови Сад, 11. јануар 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

44.
На основу члана 9. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке о
оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени
лист АПВ”, број: 2/10) и чл. 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
11. јануара 2017. године, д о н е л а је

11. јануар 2017

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊЕ
I

РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Програм заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2017. годину, који је донео Управни одбор Покрајинског завода за заштиту
природе, Нови Сад, на X седници, одржаној 13. децембра 2016.
године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 023-75/2016
Нови Сад, 11. јануар 2017. године
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Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

45.
На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010), члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 11. јануара 2017. године,
д о н е л а је

I
У Управни одбор Музеја Војводине у Новом Саду, на период од
четири године, именују се:
председник:
- др Дејан Микавица, професор на Филозофском факултету у Новом Саду;
чланови:
- др Драган Станић, председник Матице српске;
- Жужана Мезеи, архивиста у Архиву Војводине;
- др Душица Бојић; директор Историјског музеја Србије у
Београду;
- др Сузана Остојић Кујунџић, председница Буњевачког
националног савета;
- Снежана Добрић, историчарка и кустос, из реда запослених;
- мр Јован Коледин, археолог и виши кустос, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-768/2016
Нови Сад, 11. јануар 2017. године

РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности чланови Управног одбора Музеја
Војводине у Новом Саду:
- др Бранка Кулић, председница, историчарка уметности;
- мр Драган Јовановић, археолог;
- Дарко Крчмар, дипл. политиколог за међународне односе;
- Саша Љевар, професор историје;
- Атила Пфајфер, историчар;
- Снежана Добрић, историчарка, кустос;
- мр Јован Коледин, археолог, виши кустос.

47.
На основу члана 1. Покрајинске скупштинске oдлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010), члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 11. јануара 2017. године,
донела је

II

РЕШЕЊЕ

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

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-767/2016
Нови Сад, 11. јануар 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

46.
На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010), члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 11. јануара 2017. године,
д о н е л а је

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланова Надзорног одбора Музеја Војводине у Новом Саду:
- Синиша Јокић, председник, историчар;
- Александра Дицков, дипломирана економисткиња;
- Љубица Отић, историчарка.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-765/2016
Нови Сад, 11. јануар 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.
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48.

50.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске oдлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010), члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 11. јануара 2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 130. став 3 и 134. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон,
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15),
Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку,
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту
(„Службени лист АПВ”, број: 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 11. јануара 2017. године, д о н е л а је

I

РЕШЕЊЕ

У Надзорни одбор Музеја Војводине у Новом Саду, на период
од четири године, именују се:

I

Немања Старовић, историчар, за председника;
• Весна Црепуља, дипломирана економисткиња;
• Љубица Отић, историчарка, музејска саветница, из реда
запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-766/2016
Нови Сад, 11. јануар 2017. године

Др Јован Миловановић, доктор медицине, спец. психијатрије,
именује се за вршиоца дужности директора Специјалне болнице
за психијатријске болести „Свети Врачеви” Нови Кнежевац, на
период од шест месеци.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-31/2017
Нови Сад, 11. јануар 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

49.
На основу члана 130. став 3 и 135. став 1 Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15
и 106/15), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над
здравственим установама које на подручју АП Војводине пружају
болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту („Службени лист АПВ”, број: 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 11. јануара 2017. године,
д о н е л а је

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

51.
На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку,
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту
(„Службени лист АПВ”, брoj: 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 11. јануара 2017. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

РЕШЕЊЕ

Разрешавају се дужности у Управном одбору Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви″, Нови Кнежевац:

I
Др Јованки Петровић, докторки медицине, спец. психијатрије,
престаје дужност директорке Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви” Нови Кнежевац, на коју је
именована Решењем Владе Аутономне покрајине Војводине, број:
022-7/2013 од 9. јануара 2013. године, због истека мандата.

- чланови:
1. Душанка Томић, наставница руског језика из Новог Кнежевца, представница оснивача;
2. Дамир Недељков, дипл. економиста из Новог Кнежевца,
представник оснивача.
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Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-30/2017
Нови Сад, 11. јануар 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Број: 022-32/2017
Нови Сад, 11. јануар 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

11. јануар 2017

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

52.
На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку,
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту
(„Службени лист АПВ”, брoj: 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 11. јануара 2017. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбор Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви″ Нови Кнежевац, именују се:
- за чланове:
1. Боса Перкучин, висока струковна медицинска сестра из
Новог Кнежевца, представница оснивача;
2. Владимир Ранков, проф. физичког васпитања из Новог
Кнежевца, представник оснивача.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-33/2017
Нови Сад, 11. јануар 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

53.
На основу члана 42. став 1. тачка 16. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, бр. 99/2009 и 67/2012 – Одлука УС), чланова 15, 16, 24. и 34.
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине”, бр. 37/2014, 54/2014 - др. одлука и 37/16),
покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с
верским заједницама доноси
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА
ЗАПОСЛЕНИХ У МУЗЕЈИМА
У МУЗЕЈУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ
I
У Музеју Војводине у Новом Саду именују се председник и
чланови Комисије за полагање стручног испита запослених у музејима (у даљем тексту: Комисија):
II
У Комисију се именују:
1. за председника: Илија Комненовић, музејски саветник,
историчар; за заменика: Сузана Миловановић, музејски саветник, историчар;
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2. за сталног члана: Богдан Шекарић, виши кустос, етнолог; за заменика: Кристина Менеши, виши кустос, историчар;
3. за испитивача општег дела за предмет Уставно уређење
и прописи у области заштите културних добара: Миленко Ушћебрка, дипломирани правник, секретар Музеја
Војводине; за заменика испитивача: Ненад Војновић,
дипломирани правник, секретар Галерије Матице српске;
4. за испитивача за предмет из посебног дела за археологију: мр Тијана Станковић-Пештерац, виши кустос, археолог; за заменика испитивача: мр Јован Коледин, виши
кустос, археолог;
5. за испитивача за предмет из посебног дела за етнологију:
мр Катарина Радисављевић, музејски саветник, етнолог;
за заменика испитивача: Ана Сеч Пинћир, виши кустос, етнолог;
6. за испитивача за предмет из посебног дела за историју:
Љубица Отић, музејски саветник, историчар; за заменика испитивача: Веселинка Марковић, музејски саветник, историчар;
7. за испитивача за предмет из посебног дела за историју
уметности: Александра Стефанов, кустос, историчар
уметности; за заменика испитивача: Драгана Гарић, кустос, историчар уметности;
8. за испитивача за предмет из посебног дела за конзервацију: Ана Олајош, конзерватор саветник; за заменика
испитивача: Зорана Ђорђевић, конзерватор саветник;
9. за испитивача за предмет из посебног дела за музејску
педагогију: Владимира Станисављевић, музејски саветник, педагог; за заменика испитивача: Слађана Велендечић, кустос, педагог;
10. за испитиваче из предмета страни језик:
а) за испитивача за енглески језик: др Радмила Бодрич,
наставник језичких вештина; за заменика испитивача: др Соња Ковачевић-Филиповић, наставник
језичких вештина;
б) за испитивача за француски језик: мр Љубица Влаховић Микић, асистент; за заменика испитивача:
Клодин Мишић, виши лектор;
в) за испитивача за руски језик: Верица Јовин, виши
лектор; за заменика испитивача: Катја Јуршић Хузјан, лектор;
г) за испитивача за немачки језик: Зоран Великић,
виши лектор; за заменик испитивача: Цвијета Шмит,
лектор.
III
Стручне и административне послове за Комисију обављаће
Музеј Војводине у Новом Саду.
IV
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање о именовању чланова Комисије за полагање стручног испита запослених у музејима број 132-152-2508/2011 од 12. октобра 2011. године.
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање
и односе с верским заједницама
БРОЈ: 137-02-295/2016-06
ДАТУМ: 11. jaнуар 2016. године
Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с
верским заједницама
Мирослав Штаткић,с.р.
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
37.

38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.

Одлука о поступку избора, критеријума за избор и
реализацији пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у
2017. години;
Решење о давању сагласности на Годишњи програм
пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам
Војводине“ Нови Сад за 2017. годину;
Решење о давању сагласности на Ценовник услуга
Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2017. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине
Војводине за 2017. годину;
Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда
„Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине
за 2017. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине
за 2017. годину;
Решење о давању сагласности на Програм рада Установе – Центра за привредно – технолошки развој
Војводине за 2017. годину;
Решење о давању сагласности на Програм заштите
природних добара Покрајинског завода за заштиту
природе, Нови Сад, за 2017. годину;

Редни број
45.
46.

13

15

47.
48.
49.
50.
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51.
52.

16

Предмет

Страна

Решење о разрешењу дужности Управног одбора Музеја Војводине у Новом Саду;
Решење о именовању Управног одбора Музеја Војводине у Новом Саду;
Решење о разрешењу дужности Надзорног одбора
Музеја Војводине у Новом Саду;
Решење о именовању Надзорног одбора Музеја
Војводине у Новом Саду;
Решење о престанку дужности директорке Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац;
Решење о именовању за вршиоца дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести
„Свети Врачеви“ Нови Кнежевац;
Решење о разрешењу дужности чланова Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести
„Свети Врачеви“, Нови Кнежевац;
Решење о именовању чланова Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети
Врачеви“, Нови Кнежевац;

16

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ,
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА

16

53.

16

Решење о именовању Комисије за полагање стручног
испита запослених у музејима у Музеју Војводине у
Новом Саду

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