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

Нови Сад
18. јул 2011.
Број 12

412.
На основу чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 13. јула 2011. године, д о н е л a је
ОДЛУКУ
О ПРАВУ НА КОРИШЋЕЊЕ И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА
ПРЕНОСНИХ РАЧУНАРА ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ
Члан 1.
Овим одлуком утврђује се право на коришћење и начин коришћења преносних рачунара за службене потребе изабраних,
именованих лица, покрајинских службеника на руководећим
радним местима и покрајинских службеника на извршилачким
радним местима и намештеника (у даљем тексту: корисник) у
Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, Влади Аутономне
Покрајине Војводине, Секретаријату Владе Аутономне Покрајине
Војводине, органима покрајинске управе, дирекцији, службама и
управама које оснива Влада Аутономне Покрајине Војводине, као
и Покрајинском омбудсману и Покрајинском јавном правобранилашту.
Члан 2.
Право на коришћење једног преносног рачунара за службене
потребе у органима имају:
- Председник Скупштине АП Војводине,
- Потпредседник Скупштине АП Војводине,
- Председник Владе АП Војводине,
- Потпредседник Владе АП Војводине,
- Члан Владе АП Војводине,
- Секретар Скупштине АП Војводине,
- Секретар Владе АП Војводине,
- Руководилац органа,
- Директор службе,
- Директор управе,
- Покрајински омбудсман,
- Покрајински јавни правобранилац,
- Директор дирекције.
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- Саветник председника Владе АП Војводине,
- Инспектор у покрајинском органу управе и интерни ревизор,
- Заменик покрајинског омбудсмана,
- Заменик покрајинског јавног правобраниоца.
Право на коришћење преносног рачунара из става 2. овог члана, искључује право на коришћење персоналног рачунара.
Члан 3.
Руководилац органа, има право да у складу са потребама извршења задатака и послова, додели још два преносна рачунара
запосленима у органу.
Члан 4.
Председник Скупштине АП Војводине и председник Владе АП
Војводине, имају право на преносни рачунар у динарској противвредности до 1700 евра.
Потпредседник Скупштине АП Војводине и потпредседник Владе АП Војводине, члан Владе АП Војводине, секретар
Скупштине АП Војводине, секретар Владе АП Војводине, руководилац органа, директор службе, директор управе, покрајински
омбудсман, покрајински јавни правобранилац и директор дирекције имају право на преносни рачунар, у динарској противвредности од 900 до 1200 евра.
Заменик руководиоца органа, покрајински службеник на руководећем радном месту - подсекретар, покрајински службеник на
руководећем радном месту - помоћник, шеф кабинета председника Владе АП Војводине и саветник председника Владе АП Војводине, заменик покрајинског омбудсмана и заменик покрајинског
јавног правобраниоца, имају право на преносни рачунар у динарској противвредности од 700 до 900 евра.
Инспектор у покрајинском органу управе, интерни ревизор и
запослени из члана 3. ове одлуке, имају право на преносни рачунар у динарској противвредности до 700 евра.
Наведене цене су без пореза на додату вредност.
Члан 5.

Право на коришћење преносног рачунара из става 1. овог члана, не искључује право на коришћење персоналног рачунара.

Преносни рачунар дат на коришћење може се заменити само у
случају немогућности поправке истог.

Право на коришћење једног преносног рачунара за службене
потребе у органима могу имати:

У случају нестанка преносног рачунара из пословних просторија корисника, корисник је дужан да поднесе писану пријаву о
нестанку Комисији за распоред и опремање службених зграда и
пословних просторија, која о томе одлучује.

- Заменик руководиоца органа,
- Покрајински службеник на руководећем радном месту
- подсекретар,
- Покрајински службеник на руководећем радном месту
- помоћник,
- Шеф кабинета председника Владе АП Војводине,

У случају нестанка преносног рачунара ван пословних просторија корисника, корисник је дужан да надокнади његову тржишну вредност у време нестанка, обуставом од плате, а нови преносни рачунар се набавља по утврђеној процедури.
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Приликом преузимања преносног рачунара, корисник је дужан
да потпише изјаву о обустављању дела плате на име измирења
вредности рачунара из става 3. овог члана.
		
Образац Изјаве саставни је део ове одлуке.
Члан 6.
Доделу преносних рачунара врши Комисија за распоред и опремање службених зграда и пословних просторија, на основу
писменог захтева руководиоца органа.

„ У Радну групу се именују:
Председник:
- мр сци. др Томислав Стантић, потпредседник Владе АП
Војводине и покрајински секретар за међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу;
Заменик председника:
- мр Јовица Ђукић, покрајински секретар за финансије;
Чланови:

Члан 7.

1. Иштван Пастор, потпредседник Владе АП Војводине и
покрајински секретар за привреду;
2. проф. др Драгослав Петровић, покрајински секретар за
науку и технолошки развој;
3. Мирослав Васин, покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова;
4. Даниел Петровић, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
5. др Слободан Пузовић, подсекретар Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине.„

Евиденцију о корисницима и броју додељених преносних
рачунара у сваком органу, води Управа за заједничке послове
покрајинских органа.
		
Члан 8.
По престанку функције или радног односа, корисник враћа
преносни рачунар Управи за заједничке послове покрајинских
органа.
Члан 9.
О спровођењу ове одлуке стара се Управа за заједничке послове покрајинских органа.
Члан 10.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Упутство
о условима и начину коришћења преносних рачунара за службене потребе које је донело Извршно веће Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 16. маја 2006. године, број: 10806-00112/2006.

18. јул 2011.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-93/2011
Нови Сад, 6. јул 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Иштван Пастор,с.р.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу АП Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 404-170/2011
Нови Сад, 13. јул 2011. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

413.
На основу члана 25. став 2. и 3. и члана 35. став 1. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 6. јула 2011. године, д о н е
л а је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА ИЗРАДУ МОДЕЛА ФИНАНСИЈСКОГ МЕХАНИЗМА
ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СОПСТВЕНОГ УЧЕШЋА
И ПРЕДФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА
КОЈЕ СУФИНАНСИРА ЕВРОПСКА УНИЈА
Члан 1.
У Одлуци о образовању Радне групе за израду модела финансијског механизма за обезбеђивање сопственог учешћа и предфинансирања пројеката које суфинансира Европска унија („Службени лист АПВ“, број 21/2010), члан 4. мења се и гласи:

414.
На основу члана 35. став 2. и члана 62. став 1. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинским службеницима („Службени
лист АПВ”, број: 09/09, 18/09-назив акта и 9/2011) и члана 35. став
4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 04/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 6. јула 2011.
године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПОКРАЈИНСКОГ
СЕКРЕТАРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
I
МАТО ГРОЗНИЦА, поставља се за помоћника покрајинског
секретара за образовање, управу и националне заједнице.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-125/2011
Нови Сад, 6. јула 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Иштван Пастор,с.р.

18. јул 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

415.
На основу члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 04/10 и 04/11),
члана 35. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинским службеницима (‘’Службени лист АПВ’’, број: 09/09 - пречишћен текст и 18/09 - промена назива акта, 09/11) и члана 35.
став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број: 04/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 6. јула
2011. године, д о н е л а ј е
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Војводине («Службени лист АПВ», број 4/2010 и 4/2011), Влада
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 6. јула
2011. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ВОЈВОЂАНСКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА
I

РЕШЕЊЕ

БЕРИСЛАВ СКЕНДЕРОВИЋ, дипломирани музичар, и м е н
у ј е се за директора Војвођанског симфонијског оркестра, на
период од четири године.

I

II

САЊА ЧИПЛИЋ п о с т а в љ а с е за помоћника покрајинског
секретара за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, на период од четири године.

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.

II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-414/2011
Нови Сад, 6. јула 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Иштван Пастор,с.р.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

418.

Број: 02-96/2011
Нови Сад, 6. јула 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Иштван Пастор,с.р.

416.
На основу члана 8. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Војвођанског симфонијског оркестра («Службени
лист АПВ», број 21/2010), члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине («Службени лист АПВ», број 4/2010 и 4/2011), Влада
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 6. јула
2011. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ВОЈВОЂАНСКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА
I
БЕРИСЛАВ СКЕНДЕРОВИЋ, дипломирани музичар, р а з р е
ш а в а се дужности вршиоца дужности директора Војвођанског
симфонијског оркестра.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-413/2011
Нови Сад, 6. јула 2011. године

На основу члана 126. став 1. тачка 1. и 133. став 4. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/2011) а у
вези са тачком 1. Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача
над Установом за децу и омладину СОС Дечје село „Др Милорад Павловић” Сремска Каменица („Службени лист АПВ”, број
7/02), чланом 30. став 1. тачка 11. и чланом 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ”, број 4/2010) у поступку разрешења директора Установе за децу и омладину СОС Дечје село „Др Милорад Павловић” Сремска Каменица, Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 6.јула 2011. године, д о н е л а
је
Р Е Ш Е Њ Е
I
БРАНИСЛАВА БАЛАБАН, социјални радник из Новог Сада,
разрешава се дужности директора Установе за децу и омладину
СОС Дечје село „Др Милорад Павловић” Сремска Каменица, на
коју је именована Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине
Војводине, број: 022-00487/2007 од 3. октобра 2007. године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-411/2011
Нови Сад, 6. јула 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Иштван Пастор,с.р.

417.
На основу члана 8. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Војвођанског симфонијског оркестра («Службени
лист АПВ», број 21/2010), члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине

Потпредседник
Владе АП Војводине
Иштван Пастор,с.р.

419.
На основу чланова 125. и 133. став 4. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/2011) а у вези са тачком 1.
Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над Установом за
децу и омладину СОС Дечје село „Др Милорад Павловић” Сремска Каменица („Службени лист АПВ”, број 7/02), чланом 30. став
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1. тачка 11. и чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке
о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број 4/2010) у поступку именовања вршиоца дужности директора
Установе за децу и омладину СОС Дечје село „Др Милорад Павловић” Сремска Каменица, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 6. јула 2011. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

године, који је усвојио Управни одбор Информативног центра за
пословну стандардизацију и сертификацију, на 10. редовној седници, одржаној 13.06.2011. године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине

I
МИЛЕНА ВАСИЋ СТУПАР, дипломирани правник из Јаше
Томића, и м е н у ј е с е за вршиоца дужности директора Установе за децу и омладину СОС Дечје село „Др Милорад Павловић”
Сремска Каменица, на време до шест месеци.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-412/2011
Нови Сад, 6. јула 2011. године

18. јул 2011.

Број: 402-116/2011
Нови Сад, 6. јул 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Иштван Пастор,с.р.

422.
На основу члана 9. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
оснивању Покрајинског завода за заштиту природе (‘’Службени
лист АПВ’’, број 2/10) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени
лист АПВ», број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 6. јула 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

Потпредседник
Владе АП Војводине
Иштван Пастор,с.р.

420.
На основу члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра
за пословну стандардизацију и сертификацију («Службени лист
АПВ«, број 14/09) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени
лист АПВ«, број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине,
на седници одржаној 6. јула 2011. године, д о н е л а ј е

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
прихода и расхода Покрајинског завода за заштиту природе, Нови
Сад, за период 01.01.-31.12.2011. године, које је донео Управни
одбор Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, на 6.
седници одржаној 23. јуна 2011. године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-117/2011
Нови Сад, 6. јул 2011. године

РЕШЕЊЕ

Потпредседник
Владе АП Војводине
Иштван Пастор,с.р.

I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Измене и допуне Програма рада Информативног центра за пословну стандардизацију и
сертификацију за 2011. годину, број: I-УО-10/2011 од 13.06.2011.
године, који је усвојио Управни одбор Информативног центра за
пословну стандардизацију и сертификацију, на 10. редовној седници одржаној 13. 06. 2011. године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-41/2011
Нови Сад, 6. јул 2011. године

423.
На основу члана 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 13/09 и 2/10) и чл. 33. и
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’ број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 6. јула
2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

Потпредседник
Владе АП Војводине
Иштван Пастор,с.р.

421.
На основу члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра
за пословну стандардизацију и сертификацију («Службени лист
АПВ«, број 14/09) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени
лист АПВ«, број 4/2010) Влада Аутономне Покрајине Војводине,
на седници одржаној 6. јула 2011. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Измене и допуне Финансијског плана Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2011. годину, број: 47/2011 од 15.06.2011.

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Финансијског
плана Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину, које је Управни одбор усвојио на седници
одржаној дана 30.06.2011.године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-121/2011
Нови Сад, 6. јул 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Иштван Пастор,с.р.

18. јул 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

424.
На основу члана 30. тачка 7. и члана 35. став 4. Покрајинске
Скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ”, број 04/2010) и члана 11. а у вези са чланом 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине
за 2011. годину („Службени лист АПВ”, број: 23/2010 и 08/2011ребаланс), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 13. јула 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Овим Решењем утврђује се Програм распореда и коришћења
средстава за реализацију Пројекта „Коришћење соларне енергије
за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у специјалним болницама за психијатријске болести на територији АП Војводине” (у
даљем тексту: Програм), као и обим средстава за спровођење овог
програма и начин њиховог распоређивања и коришћења.
II
Програм из тачке I овог решења, чини његов саставни део.
III
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 401-1660/2011
Нови Сад, 13. јул 2011. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

ПРОГРАМ
РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ
ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ
(ТПВ) У СПЕЦИЈАЛНИМ БОЛНИЦАМА
ЗА ПСИХИЈАТРИСКЕ БОЛЕСТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ”
I
Средства за овај Програм планирана су Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину („Службени лист АП Војводине”, број 23/2010
и 08/2011-ребаланс) у члану 7., раздео 17- Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, активност 02- Подршка
развоју коришћења обновљивих извора енергије, функционална
класификација 430- Гориво и енергија, извор финансирања 01
00-Приходи из буџета, економска класификација 671-Трансфери
осталим нивоима власти, 4632- Капитални трансфери осталим
нивоима власти, у износу од 11.500.000,00 динара.
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине у складу са Стратешким документима као што су: Стратегија
развоја енергетике Републике до 2015. године, као и Програмом
остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије у
АП Војводини од (2007-2012 године) – измене и допуне, као један
од својих приоритета за 2011 годину предвиђа коришћење и промоцију Обновљивих извора енергије на територији АП Војводине. Средства планирана за ове потребе би се додељивала буџетским корисницима, тј. јавном сектору.
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Пројектa: „КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ (ТПВ) У СПЕЦИЈАЛНИМ БОЛНИЦАМА ЗА ПСИХИЈАТРИСКЕ БОЛЕСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ
АП ВОЈВОДИНЕ”
Специјалне болнице за психијатријске болести су циљна група у којима би овакви пројекти показали своју пуну оправданост.
Потрошња топле воде по кориснику –болеснику у оваквим установама је далеко изнад просека. На основу информација са терена болнице у АПВ у великом броју користе електричну енергију
за загревање ТПВ, што је уједно и најгори случај са енергетског
становишта. Применом соларних колектора за загревање ТПВ,
уштеда енергије износила би и до 60 %, јер је за наше подручје
АПВ инсолација већа и до 20 % од европског просека. У зависности од висине инвестиција и других параметара, период повраћаја износи 2-4 године, што се сматра изузетно повољним улагањем са економског становишта.
Циљ пројекта је коришћење соларне енергије за припрему
топле потрошне воде (ТПВ) у специјалним болницама за психијатријске болести на територији АП Војводинe који би били
пилот пројекти, и добар пример за све сличне пројекте као што
су: болнице општег типа, остале специјалистичке болнице, ученички и студентски домови, геронтолошки центри итд.
Садржај потребних активности:
- Расписивање јавног конкурса
Разматрање захтева и доношење одлуке од стране стручне комисије
- Секретаријата према постављеним критеријумима;
-Склапање уговора са изабраним корисницима;
-Спровођење контроле додељених средстава;
-Мониторинг од стране корисника у трајању од три године и
подношење извештаја Даваоцу средстава
Планирана средства за овај Пројекат износе 11.500.000,00 динара.
Средства ће се додељивати путем јавног конкурса, неповратно,
од стране Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у складу са усвојеним критеријумима, достављене
пројектно техничке документације и осталом општом документацијом дефинисаном конкурсом.
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
ће учесницима конкурса доделити средства за соларне колекторе
до 80% оправданих трошкова исказаних главним пројектима дефинисаним у конкурсу са урађеним предмером и предрачуном соларне инсталације за припрему топле потрошне воде, где ће ставке бити дефинисане по тржишним условима (набавка и уградња
соларних колектора са пратећим уређајима, пратећа мерна, регулациона и сигурносна опрема за безбедан и економичан рад постројења, испорука и монтажа опреме, повезивање и евентуална
адаптација/санација постојеће опреме), а ефекти улагања ће се
исказати у периоду од две до четири године. Оправдани трошкови се израчунавају као нето разлика између користи и трошкова
пословања везаних за додатна улагања за уштеду енергије.
Чланом 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину („Службени лист
АП Војводине”, број 23/2010 и 08/2011-ребаланс), у разделу 17,
активност 02- Подршка развоју коришћења обновљивих извора
енергије, функционална класификација 430- Гориво и енергија,
извор финансирања 01 00-Приходи из буџета, економска класификација 671-Трансфери осталим нивоима власти планирана су
средства у висини од 11.500.000,00 динара.

425.
На основу члана 30. тачка 7. и члана 35. став 4. Покрајинске
Скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ”, број 04/2010) и члана 11. а у вези са чланом 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине
за 2011. годину („Службени лист АПВ”, број: 23/2010 и 08/2011ребаланс), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 13. јула 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

II

I

Средства из тачке I овог Програма користиће се за реализацију

Овим решењем утврђује се Програм распореда и коришћења
средстава за реализацију Пројекта „Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) за потребе спорт-
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18. јул 2011.

ских хала у постојећим спортско-рекреативним центрима на
територији АП Војводине (буџетски корисници), чији је оснивач
општина/град’’ (у даљем тексту: Програм), као и обим средстава
за спровођење овог програма и начин њиховог распоређивања и
коришћења.

подручје АП Војводине инсолација већа и до 20 % од европског
просека. У зависности од висине инвестиција и других параметара, период повраћаја износи 3-4 године, што се сматра изузетно
повољним улагањем са економског становишта.

II

Циљ пројекта је коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у Спорстко-рекреативним центрима
који би били пилот пројекти за овај сектор јавних услуга и добар
пример за све сличне пројекте на територији АП Војводине као
што су: болнице, бање, хотели, геронтолошки центри, студентски домови итд., са великом потрошњом ТПВ по кориснику.

Програм из тачке I овог решења, чини његов саставни део.
III
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 401-1659/2011
Нови Сад, 13. јул 2011. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.
ПРОГРАМ
РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „KОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ
ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ
(ТПВ) ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТСКИХ ХАЛА У ПОСТОЈЕЋИМ
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИМ ЦЕНТРИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ (БУЏЕТСКИ
КОРИСНИЦИ), ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА/ГРАД’’
I

Средства за овај Програм планирана су Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину („Службени лист АП Војводине”, број 23/2010
и 08/2011-ребаланс) у члану 7, раздео 17- Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, активност 02- Подршка
развоју коришћења обновљивих извора енергије, функционална
класификација 430- Гориво и енергија, извор финансирања 01
00-Приходи из буџета, економска класификација 671-Трансфери
осталим нивоима власти, 4632- Капитални трансфери осталим
нивоима власти, у износу од 12.500.000,00 динара.
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
у складу са Стратешким документима као што су: Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. године, као и Програмом остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије у АП Војводини (од 2007-2012 године)–измене и допуне, као
један од својих приоритета за 2011 годину предвиђа коришћење и
промоцију Обновљивих извора енергије на територији АП Војводине. Средства планирана за ове потребе би се додељивала буџетским корисницима, тј. јавном сектору.
II
Средства из тачке I овог Програма користиће се за реализацију
пројекта:
Пројекат-„KОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ (ТПВ) ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТСКИХ ХАЛА У ПОСТОЈЕЋИМ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИМ
ЦЕНТРИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ (БУЏЕТСКИ
КОРИСНИЦИ), ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА/ГРАД’’
Спортско-рекреативни центри чији је оснивач општина/град
на територији АП Војводине су углавном стари од 25-30 година, те имају велику потрошњу енергије за припрему ТПВ (топле
потрошне воде). Они су уједно циљна група у којима би овакви
пројекти показали своју пуну оправданост. Потрошња топле воде
по кориснику је у овим центрима далеко изнад просека. На основу информација са терена велики део објеката овакве намене
користе електричну енергију за загревање ТПВ, што је уједно и
најгори случај са енергетског становишта. Системи за припрему
воде су већим делом ручно регулисани без потребног степена
аутоматизације и регулације. Применом соларних колектора за
загревање ТПВ, уштеда енергије износила би и до 60 %, јер је за

Садржај потребних активности:
- Расписивање јавног конкурса
Разматрање захтева и доношење одлуке од стране стручне комисије Секретаријата према постављеним критеријумима;
Склапање уговора са изабраним корисницима;
Спровођење контроле додељених средстава
Мониторинг од стране корисника у трајању од три године и
подношење извештаја даваоцу средстава.
Планирана средства за овај Пројекат износе 12.500.000,00 динара.
Средства ће се додељивати путем јавног конкурса, безповратно, од стране Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у складу са усвојеним критеријумима, достављеном пројектно-техничком документацијом и осталом општом
документацијом дефинисаном конкурсом.
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
ће учесницима конкурса доделити средства за соларне колекторе
до 80% оправданих трошкова. Оправдани трошкови за соларне
колекторе су исказани главним пројектима дефинисаним у кокурсу са урађеним предмером и предрачуном соларне инсталације за
припрему топле потрошне воде где ће ставке бити дефинисане
по тржишним условима (набавка и уградња соларних колектора
са пратећим уређајима, пратећа мерна, регулациона и сигурносна опрема за безбедан и економичан рад постројења, испорука и
монтажа опреме, повезивање и евентуална санација/адаптација
постојеће опреме), а ефекти улагања ће се исказати у периоду до
три године. Оправдани трошкови се израчунавају као нето разлика између користи и трошкова пословања везаних за додатне
улагања за уштеду енергије.
Чланом 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину („Службени лист АП
Војводине”, број 23/2010 и 08/2011-ребаланс), у разделу 17, активност 02- Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије, функционална класификација 430- Гориво и енергија, извор
финансирања 01 00-Приходи из буџета, економска класификација
671-Трансфери осталим нивоима власти, 4632- Капитални трансфери осталим нивоима власти, планирана су средства у износу од
12.500.000,00 динара

426.
На основу члана 13. Одлуке о оснивању Фонда за пружање
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима („Службени
лист АПВ”, број 19/06) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени
лист АПВ”, број 4/2010), у поступку разрешења вршиоца дужности директора Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним
и расељеним лицима, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 13. јула 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
РАДОМИР КУКОБАТ, дипломирани инжењер производног
менаџмента из Новог Сада, р а з р е ш а в а се дужности вршиоца
дужности директора Фонда за пружање помоћи избеглим, прог-
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наним и расељеним лицима, на коју је именован Решењем Владе
Аутономне Покрајине Војводине, број: 025-00028/2010 од 1. априла 2010. године, на период до годину дана.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 025-48/2011
Нови Сад, 13. јула 2011. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

427.
На основу члана 13. Одлуке о оснивању Фонда за пружање
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима („Службени
лист АПВ”, број 19/06) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени
лист АПВ”, број 4/2010), у поступку именовања директора Фонда
за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима,
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 13.
јула 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
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3. Небојша Стојковић, дипл. правник из Пачира;
4. Арпад Фремонд, проф. разредне наставе из Пачира.
II
У Управни одбор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, именују се:
- за председника:
прим. др Петар Новаковић, субспецијалиста перинатолог из
Новог Сада;
- за чланове:
1. Небојша Стојковић, дипл. правник из Пачира;
2. Нада Остојић Агбаба, дипл. економиста из Сремских
Карловаца;
3. Жељка Ивков Спиридоновић, дипл. педагог из Новог
Сада;
4. Ласло Чикош, социјални радник из Суботице.
Председник и чланови Управног одбора, именују се на период
од четири године.
III
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 025-38/2011
Нови Сад, 13. јула 2011. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

I
РАДОМИР КУКОБАТ, дипломирани инжењер производног
менаџмента из Новог Сада, и м е н у ј е се за директора Фонда за
пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, на
период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 025-49/2011
Нови Сад, 13. јула 2011. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

429.
На основу члана 11. Одлуке о оснивању Фонда за пружање
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (‘’Службени
лист АПВ’’, број 19/06) и члана 30. став 1. тачка 11. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(‘’Службени лист АПВ’’, број: 4/10), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 13. јула 2011. године, д о н е л
a је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима:

428.
На основу члана 9. Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (‘’Службени
лист АПВ’’, број 19/06) и члана 30. став 1. тачка 11. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(‘’Службени лист АПВ’’, број:4/10), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 13. јула 2011. године, д о н е л
a је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима:
- председник:
прим. др Петар Новаковић, субспецијалиста перинатолог из
Новог Сада;
- чланови:
1. Ненад Боровић, дипл. инжењер пољопривреде из Руме;
2. Софија Вујовић, грађевински техничар из Новог Сада;

- председник:
Драган Лалошевић, дипл.економиста из Новог Сада;
- чланови:
1. Жељко Трбовић, дипл. правник из Инђије;
2. Иштван Бачкулин, инжењер виноградарства из Хоргоша.
II
У Надзорни одбор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, именују се:
- за председника:
Милојица Хрваћанин, дипл. економиста из Новог Сада;
- за чланове:
1. Анико Радановић, адвокат из Новог Сада;
2. Синиша Тешић, банкарски техничар из Зрењанина.
Председник и чланови Надзорног одбора, именују се на период
од четири године.
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III
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 025-39/2011
Нови Сад, 13. јула 2011. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

430.
На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 141. став
2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број:
107/05, 72/09-други закон, 88/10 и 99/10) и у вези са чланом 1. став
2. Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Сомбор („Службени лист АПВ“, број 11/06), Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 13. јула 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута
Завода за јавно здравље Сомбор, коју је донео Управни одбор Завода за јавно здравље Сомбор, на седници одржаној 02. децембра
2010. године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-420/2011
Нови Сад, 13. јул 2011. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

431.
На основу члана 13а. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу Војводине («Службени лист АПВ», број: 10/03 и 8/06) и чл.
33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број: 4/2010
и 4/2011), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 13. јула 2011. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу Војводине за 2011. годину, који је усвојио Управни одбор Завода за културу Војводине, на седници одржаној 30.
јуна 2011. године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-123/2011
Нови Сад, 13. јул 2011. године

18. јул 2011.

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

На основу члана 3. Одлуке о додели
Покрајинског секретаријата за прописе,
не мањине за дотације организацијама
Покрајински секретаријат за образовање,
заједнице расписује

буџетских средстава
управу и националетничких заједница,
управу и националне

КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ОЧУВАЊА И НЕГОВАЊА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ
ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ
Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката и активности које за циљ имају очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2011. години, у оквиру пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“.
I РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА
Конкурс се расписује на укупан износ од 8.874.000,00 динара.
II УСЛОВИ КОНКУРСА
Рок за подношење пријава је 10. август 2011. године.
· На конкурс се могу пријавити искључиво регистрована правна лица – организације, удружења и асоцијације са седиштем на
територији Аутономне Покрајине Војводине, чија се делатност
заснива на очувању међунационалне толеранције, односно организације, удружења и асоцијације чији пројекти су усмерени на
очување и неговање међунационалне толеранције у Аутономној
Покрајини Војводини;
· Приликом одлучивања о додели средстава процењиваће се
обим и значај поднетог предлога пројекта, односно манифестације, начин реализације и конкретни ефекти које ће пројекат или
манифестација остварити;
· Приликом одлучивања о додели средстава предност ће имати они пројекти, односно манифестације, који се односе на развијање, очување и неговање духа међунационалне толеранције
код младих;
· Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне
или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од
стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Конкурса;
· Неће се узимати у разматрање пријаве од стране подносилаца
којима су додељена средства по основу претходних конкурса Секретаријата, а нису измирили преузете обавезе по тим конкурсима;
· Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и информације или изађе
на лице места, односно да за доделу средстава одреди испуњење
додатних услова;
· Секретаријат није обавезан да образложи своје одлуке;
· Против ових одлука Секретаријата не може се уложити правни
лек;
· Пријаве и приложена документација се подносиоцима не
враћају.
III НАЧИН АПЛИЦИРАЊА
· Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима Секретаријата. Конкурсна документација се може преузети од 12.
јула 2011. године у просторијама Секретаријата или на wеб адреси www.puma.vojvodina.gov.rs
· Уз пријаву се обавезно подноси :
1. Званичан доказ о регистрацији организације;
2. Потврда о пореском идентификационом броју (ПИБ);
3. Званичан доказ о отвореном рачуну у банци (Уговор са
банком и сл.).
· Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на језику
националне заједнице који је у службеној употреби у Аутономној
Покрајини Војводини;
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· Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајинских
органа управе у Новом Саду (зграда Владе АПВ) или се упућују
поштом на адресу:
Покрајински секретаријат за образовање,
управу и националне заједнице
21000 Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 16
ЗА КОНКУРС
Резултати конкурса се објављују на званичној wеб адреси Секретаријата и у „Службеном листу АПВ“.
Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor
(мр Андор Дели,с.р.)

433.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник
Републике Србије”, број 99/2009), чланова 21. и 51. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист Аутономне Покрајине Војводине”, број 4/2010 и 4/2011) а у вези члана
124. став 8. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије”, број 24/2011) и овлашћења покрајинског секретара (Решење број: 129-031-129/2011-02-1 од 16. јуна 2011. године),
у поступку давања сагласности за именовање директора Центра
за социјални рад „Солидарност” Панчево, Покрајински секретар
за здравство, социјалну политику и демографију д о н о с и
Р Е Ш Е Њ Е
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ЗОРАНА АЛБИЈАНИЋА, дипломираног правника из Панчева на дужност директора Центра за социјални рад „Солидарност” Панчево.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и
демографију
Број: 129-022-410/2011
Нови Сад, 6. јули 2011. године

Подсекретар
Новка Мојић,с.р.

434.
На основу члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине (‘’Службени лист АП Војводине број 23/2010,
8/2011-ребаланс) и Правилника о распореду средства остварених
по основу прихода од накнаде за коришћење минералних сировина на територији АП Војводине, број: 115-401-1630-04 и Решења
Министарства финансија-Комисије за контролу државне помоћи
број 76/2011-26 од 21.априла 2011.године, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ,
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16, расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ
ПРОГРАМА СПРЕЧАВАЊА И ОТКЛАЊАЊА
ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА НАСТАЛИХ
ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
Средства за ову намену планирана су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011.
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годину (‘’Сл.лист АПВ’’ број 23/2010 8/2011-ребаланс) и обезбеђена су по основу прихода од накнаде за коришћење минералних
сировина на територији АП Војводине у 2011. години.
Циљ доделе средстава по овом Конкурсу је:
1. Увођење нових технологија и опреме у области експлоатације, припреме и прераде минералних сировина (развој рударства) који за циљ имају:
- смањење количине сировине по јединици готовог производа;
- коришћење секундарних сировина и отпада (посебно
грађевинског);
- смањење потрошње енергије по јединици готовог производа;
- увођење обновљивих извора енергије у процес производње;
- смањење емисије штетних гасова пре свега угљендиоксида;
- пречишћавање отпадних (рудничких) вода и њихово поновно коришћење;
- заштита копова од подземних и површинских вода.
2. Рекултивацију и ревитализација напуштених копова;
3. Ефективније коришћење расположивих хидрогеотермалних ресурса у енергетске сврхе.
Право на коришћење бесповратних средстава по овом конкурсу имају:
1. Привредни субјекти који се баве експлоатацијом минералних сриовина, који нису у тешкоћама у смислу члана 2.став 1. тачка 5) Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (‘’Службени гласник РС’’ број 13/2010) и
испуњавају услове прописане Законом о геолошким истраживањима (‘’Сл.гласник РС’’ број 44/95) и Законом о
рударству (‘’Сл.гласник РС’’ број 44/95, 34/06, 104/09) и
подзаконских аката донетих на основу ових закона.
У 2011.години за наведене намене планирана су средства и за
субвенције привредним субјектима 44.000.000,00 динара.
Привредни субјекти уз пријаву подносе:
- Пројекат урађен од стране овлашћене организације, а који
нарочито садржи: опис затеченог стања, врсту и обим
пројектованих радова, циљеве и ефекте у виду натуралних и вредносних показатеља и параметара који се
постижу њиховом реализацијом, износ укупних средстава потребних за извођење радова и изворе из којих се
обезбеђују, динамику извођења радова, начин праћења
реализације пројекта;
- Акт надлежног органа за урбанизам да је коначна намена простора усклађена са одговарајућим урбанистичким
плановима односно мишљење надлежног органа за послове урбанизма да постоје технички услови за реализацију планираних радова;
- Доказ о власништву или службености на земљишту
- Извод из регистра привредних субјеката;
- Потврду о билансним резервама, не старију од четири године;
- Одобрење за експлоатацију;
- Доказ да измирују накнаду за коришћење минералних
сировина (на начин прописан Правилником о начину
плаћања накнаде за коришћење минералних сировина(‘’Сл.гласник РС’’ број 102/2006, 46/2010);
- Доказ да се напуштени коп налази изван активног експлоатационог поља и/или да су на предметном копу трајно обустављени радови пре ступања у посед садашњег
власника.
- Писану изјаву да нису у тешкоћама у смислу члана 2.став
1. тачка 5) Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (‘’Службени гласник РС’’ број 13/2010)
- Писану изјаву о свим другим де минимис државним помоћима које су добили у претхондом трогодишњем фискалномпериоду и изјаву да ли му је и по ком основу већ
додељена државн апомоћ за исте оправдане трошкове
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или изјвају да није користио државну помоћ
- Првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив
за добро извршење радова у висини одобрених бесповратних средстава (доставља се само за одобрене пројекте пре потписивања уговора).
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине задржава право да од учесника конкурса, по потреби, затражи додатну документацију и информације, односно да за доделу
средстава одреди испуњење додатних услова или да се услови
провере на лицу места.
Средства по овом Конкурсу додељиваће се бесповратно, до
80% вредности инвестиције према приложеној пројектној документацији. Преостали износ вредности инвестиције обезбеђују
сами учесници.
Максималан износ за доделу средстава по учеснику Конкурса
је 4.000.000,00 динара.
Заједнички критеријуми за оцењивање и избор приоритетних
пројекта су: спречавање и трајно отклањање штетних последица
од експлоатације минералних сировина, обезбеђивање вишенаменског коришћења рекултивисаних и ревитализованих простора, унапређење технолошког процеса рада у циљу спречавање
негативних утицаја на животну средину и одрживог коришћења
необновљих ресурса, веће сопствено учешће и краћи рокови за
почетак и завршетак пројектом предвиђених радова.
Посебни критеријуми за оцену испуњености услова за финансирање пројеката из области коришћења геотрмалних ресурса на
подручју АП Војводине из буџета АП Војводине утврђени су од
стране Савета за геотермалну енергију образованог Решењем
покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине број
115-02-00100/2009-01 од 08.05.2009.године и објављени су на интернет сајту Покрајинског секретаријата за енрегетику и минералне сировине.
Пријаве приспеле на Конкурс разматраће комисија коју образује покрајински секретар за енергетику и минералне сировине.
Конкурс је отворен до утрошка расположивих средства остварених по основу прихода од накнаде за коришћење минералних
сировина.
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар уз
претходно прибављено мишљење комисије.
Одлука покрајинског секретара је коначна. Покрајински секретар за енергетику и минералне сировине ће о резултатима конкурса писмено обавестити учеснике конкурса. Секретаријат није
дужан да образлаже своје одлуке. На одлуку се не може уложити
жалба или други правни лек.
Пријаве на Конкурс се достављају Покрајинском секретаријату
за енргетику и минералне сировине, Булевар Михајла Пупина бр.
16, Нови Сад, са обавезном назнаком на лицу коверте: не отварати-Пријава на Конкурс за Пројекте који имају за циљ спречавање
и отклањање штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса подносиоца пријаве, као и име особе за
контакт.
Пријаве на Конкурс и приложена документација се не враћају
подносиоцима.
Корисници средстава чији су Пројекти прихваћени од стране
Комисије закључују уговоре са Покрајинским секретаријатом за
енергетику и минералне сировине, којим се утврђују међусобна
права и обавезе, укупан износ средства, начин и услови плаћања
као и друга питања у вези са коришћењем ових средстава.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине (II спрат, соба 59 и 62), на телефоне број 021/487-4118 и 487-4492 или
слањем поште на електронску адресу: branislava.vasic@vojvodina.
gov.rs. и tatjana.stojanov@vojvodina.gov.rs

435.
На основу члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине (‘’Службени лист АП Војводине број 23/2010,
8/2011-ребаланс) и Правилника о распореду средства остварених
по основу прихода од накнаде за коришћење минералних сиро-
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вина на територији АП Војводине, број: 115-401-1630/2011-04
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина
бр. 16, расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ
ПРОГРАМА СПРЕЧАВАЊА И ОТКЛАЊАЊА ШТЕТНИХ
ПОСЛЕДИЦА НАСТАЛИХ ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ
МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ
АП ВОЈВОДИНЕ
Средства за ову намену планирана су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011.
годину (‘’Сл.лист АПВ’’ број 23/2010, 8/2011-ребаланс) и обезбеђена су по основу прихода од накнаде за коришћење минералних сировина на територији АП Војводине у 2011. години.
Циљ доделе средстава по овом Конкурсу је:
1. Увођење нових технологија и опреме у области експлоатације, припреме и прераде минералних сировина (развој рударства) који за циљ имају:
- смањење количине сировине по јединици готовог производа;
- коришћење секундарних сировина и отпада (посебно
грађевинског);
- смањење потрошње енергије по јединици готовог производа;
- увођење обновљивих извора енергије у процес производње;
- смањење емисије штетних гасова пре свега угљендиоксида;
- пречишћавање отпадних (рудничких) вода и њихово поновно коришћење;
- заштита копова од подземних и површинских вода.
2. Рекултивацију и ревитализација напуштених копова;
3. Ефективније коришћење расположивих хидрогеотермалних ресурса у енергетске сврхе.
Право на коришћење бесповратних средстава по овом конкурсу имају:
1. Јавна предузећа која спроводе режим заштите и управљају заштићеним природним добрима на територији
АП Војводине и у чијим се границама налазе напуштени
рударски објекти; површински копови и подземне просторије, без титулара.
2. Локалне самоуправе (општине) и месне заједнице у АП
Војводини, на чијој теритрији се налазе напуштени рударски објекти без титулара, а у циљу спречавања и отклањања штетних последица од рударске делатности и
експлоатације минералних сировина
У 2011.години за наведене намене планирана су средства
за јавна предузећа која спроводе режим заштите и управљају
природним добрима на територији АП Војводине у износу од
30.000.000,00 динара; за трансфер осталим нивоима власти у износу од 80.000.000,00 динара.
Јавна предузећа која управљају заштићеним природним добром уз поднету пријаву подноси:
- Пројекат урађен од стране овлашћене организације, а који
нарочито садржи: опис затеченог стања, врсту и обим
пројектованих радова, циљеве и ефекте у виду натуралних и вредносних показатеља и параметара који се
постижу њиховом реализацијом, износ укупних средстава потребних за извођење радова и изворе из којих се
обезбеђују, динамику извођења радова, начин праћења
реализације пројекта;
- Извод из Агенције за привредне регистре;
- Акт надлежног органа за урбанизам да је коначна намена
простора усклађена са одговарајућим просторним плановима;
- услове надлежног органа за заштиту природе за реализацију планираних радова;
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- Доказ да се напуштени коп налази на земљишту које
је у границама заштићеног природног добра и да су на
предметном копу трајно обустављени радови.
Локалне самоуправе (општине) и месне заједнице уз поднету пријаву подносе:
- Пројекат урађен од стране овлашћене организације, а који
нарочито садржи: опис затеченог стања, врсту и обим
пројектованих радова, циљеве и ефекте у виду натуралних и вредносних показатеља и параметара који се
постижу њиховом реализацијом, износ укупних средстава потребних за извођење радова и изворе из којих се
обезбеђују, динамику извођења радова, начин праћења
реализације пројекта;
- Акт надлежног органа за урбанизам да је коначна намена простора усклађена са одговарајућим урбанистичким
плановима односно мишљење надлежног органа за послове урбанизма да постоје технички услови за реализацију планираних радова;
- Доказ о власништву или службености на земљишту.
- Доказ да се напуштени коп налази изван активног експлоатационог поља и да су на предметном копу радови
извођени од стране привредног субјекта који је међувремено трајно престао да ради и брисан је из АПР.
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине задржава право да од учесника конкурса, по потреби, затражи додатну документацију и информације, односно да за доделу
средстава одреди испуњење додатних услова или да се услови
провере на лицу места.
Локалне самоуправе (општине) и месне заједнице могу поднети највише две пријаве пројекта током једне календарске године,
а под условом да су радови по већ одобреном пројекту у целини
реализовани, као и да су достављени и усвојени коначни технички и финансијски извештаји.
Средства по овом Конкурсу додељиваће се бесповратно за локалне самоуправе (општине и месне заједнице) до 100% вредности инвестиције.
Средства по овом Конкурсу додељиваће се бесповратно: за јавна предузећа до 80% вредности инвестиције према приложеној
пројектној документацији. Преостали износ вредности инвестиције обезбеђују сами учесници.
Максималан износ за доделу средстава по учеснику Конкурса
је 4.000.000,00 динара.
Јавна предузећа која управљају заштићеним природним добрима у чијим се границама налази већи број напуштених рударских објекта могу поднети интегрисани пројекат за више објеката
с тим да појединачна вредност по једном објекту не може бити
већa од 4.000.000,00 динара.
Заједнички критеријуми за оцењивање и избор приоритетних
пројекта су: спречавање и трајно отклањање штетних последица
од експлоатације минералних сировина, обезбеђивање вишенаменског коришћења рекултивисаних и ревитализованих простора, унапређење технолошког процеса рада у циљу спречавање
негативних утицаја на животну средину и одрживог коришћења
необновљих ресурса, веће сопствено учешће и краћи рокови за
почетак и завршетак пројектом предвиђених радова.
Посебни критеријуми за оцену испуњености услова за финансирање пројеката из области коришћења геотрмалних ресурса
на подручју АП Војводине из буџета АП Војводине утврђени су
од стране Савета за геотермалну енергију образованог Решењем
покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине број
115-02-00100/2009-01 од 08.05.2009.године и објављени су на интернет сајту Покрајинског секретаријата за енрегетику и минералне сировине.
Пријаве приспеле на Конкурс разматраће комисија коју образује покрајински секретар за енергетику и минералне сировине.
Конкурс је отворен до утрошка расположивих средства остварених по основу прихода од накнаде за коришћење минералних
сировина.
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар уз
претходно прибављено мишљење комисије.
Одлука покрајинског секретара је коначна. Покрајински секретар за енергетику и минералне сировине ће о резултатима конкурса писмено обавестити учеснике конкурса. Секретаријат није
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дужан да образлаже своје одлуке. На одлуку се не може уложити
жалба или други правни лек.
Пријаве на Конкурс се достављају Покрајинском секретаријату
за енргетику и минералне сировине, Булевар Михајла Пупина бр.
16, Нови Сад, са обавезном назнаком на лицу коверте: не отварати-Пријава на Конкурс за Пројекте који имају за циљ спречавање
и отклањање штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса подносиоца пријаве, као и име особе за
контакт.
Пријаве на Конкурс и приложена документација се не враћају
подносиоцима.
Корисници средстава чији су Пројекти прихваћени од стране
Комисије закључују уговоре са Покрајинским секретаријатом за
енергетику и минералне сировине, којим се утврђују међусобна
права и обавезе, укупан износ средства, начин и услови плаћања
као и друга питања у вези са коришћењем ових средстава.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине (II спрат, соба 59 и 62), на телефоне број 021/487-4118 и 487-4492 или
слањем поште на електронску адресу: branislava.vasic@vojvodina.
gov.rs. и tatjana.stojanov@vojvodina.gov.rs
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На основу члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
АП Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ”, број 23/2010
и 08/2011-ребаланс), и Решења Владе Аутономне Покрајине Војводине 401-1660/2011 од 13. јула 2011. године, којим је утврђен Програм распореда и коришћења средстава за реализацију пројекта
„Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде
(ТПВ) у специјалним болницама за психијатријске болести на
територији АП Војводине’’, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина
бр. 16, расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКТА
„КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ
ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ (ТПВ) У СПЕЦИЈАЛНИМ
БОЛНИЦАМА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ”
Средства за Програм распореда и коришћења средстава за
реализацију наведеног пројекта планирана су Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину („Службени лист АП Војводине”, број 23/2010 и
08/2011-ребаланс) у износу од 11.500.000,00 динара.
Циљ доделе средстава за реализацију овог пројекта пројекта је
коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде
(ТПВ) у Специјалним болницама за психијатријске болести на
територији АП Војводинe који би били пилот пројекти, и добар
пример за све сличне пројекте као што су: болнице општег типа,
остале специјалистичке болнице, ученички и студентски домови,
геронтолошки центри итд..
Средства по овом Конкурсу додељују се за суфинансирање:
-набавке и монтаже нових постројења за припрему топле потрошне воде путем соларних колектора, са пратећим инсталацијама (цевоводи, арматура, бојлери, циркулационе пумпе, експанзиони судови и остала пратећа машинска и електро опрема)
-адаптације/санације постојећег система за загревање топле
потрошне воде (који може бити топлотна енергија из фосилног
горива-земни гас, мазут, лако уље, електрична енергија, угаљ,
дрво или сл.) системом са соларним колекторима.
У цену улазе неопходни машински и пратећи електро радови
за аутоматизован рад соларног постројења, соларно постројење и
адаптација/санација бојлера, како би се омогућио комбиновани
рад.
Пратећи грађевински радови нису предмет овог Конкурса.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

УСЛОВИ КОНКУРСА
1. Право учешћа на Конкурсу имају Специјалне болнице за
психијатријске болести са територије АП Војводине (буџетски
корисници), које планирају да користе соларну енергију за припрему топле потрошне воду за потребе болнице у циљу смањења
потрошње топлотне и електричне енергије и смањења емисије
гасова стаклене баште.
2. Средства по овом Конкурсу додељиваће се бесповратно, до
80% вредности инвестиције за наведену намену према приложеној пројектној документацији, с тим да се одобрена средства искључиво користе за:
-набавку и монтажу нових постројења за припрему топле потрошне воде путем соларних колектора, са пратећим инсталацијама (цевоводи, арматура, бојлери, циркулационе пумпе, експанзиони судови и остала пратећа машинска и електро опрема)
-адаптацију/санацију постојећег система за загревање топле
потрошне воде системом са соларним колекторима додавањем
комбиноване инсталације са соларним колекторима. Преостали износ вредности инвестиције за наведену намену обезбеђују
сами учесници Конкурса.
3 Максимални износ за доделу средстава по учеснику Конкурса је 3.000.000,00 динара (словима:тримилионадинара). Ако се
на Конкурс пријави мањи број учесника који испуњавају услове Конкурса, наведени износ за доделу средстава ће се повећати. Средства по овом Конкурсу морају бити наменски утрошена
најкасније до 25.12.2011. године.
4. Пријаве на Конкурс са осталом потребном документацијом
достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, 21000 Нови Сад,
улица Булевар Михајла Пупина број 16, са обавезном назнаком
на лицу коверте: Не отварати-пријава на Конкурс за пројекат –,,
„Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде
(ТПВ) у специјалним болницама за психијатријске болести на
територији АП Војводине”, поштом или лично преко писарнице
покрајинских органа. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона и факса подносиоца пријаве, као и име
особе за контакт.
5. Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима, уз
које се прилаже и остала неопходна документација.
Наведени обрасци могу се добити у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине (II спрат, канцеларија
63, зграде Владе Аутономне Покрајине Војводине), улица Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад, или се могу скинути са
сајта Секретаријата, као и текст Конкурса на адреси: www.psemr.
vojvodina.gov.rs
6. Уз пријаву на Конкурс са припадајућом документацијом
обавезно се прилаже и Главни термо-машински и Главни пратећи
електро пројекат за наведену намену.
Конкурсна документација се не враћа учесницима Конкурса.
7. Учесници Конкурса могу да конкуришу искључиво са једним пројектом за један објекат и наведене намене.
8. Пријава на Конкурс са осталом потребном документацијом
подноси се закључно са 10. 08. 2011. године.
Поступак за оцену и избор најпогоднијег пројекта ће се спроводити у складу са критеријумима који су саставни део конкурсне
документације.
О додели средстава одлучује покрајински секретар за енергетику и минералне сировине на предлог Комисије за спровођење
Конкурса.
Корисник се обавезује да додељена средства употреби само за
намене за које су додељена, а да неутрошена средства врати на
рачун Буџетa АП Војводине, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине.
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи
додатну документацију или информације, односно да за доделу
средстава одреди испуњење додатних услова.
Пријаве приспеле на Конкурс разматраће комисија за спровођење Конкурса коју образује покрајински секретар за енергетику и минералне сировине.
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине ће о резултатима Конкурса писмено обавестити подносиоце
пријава.

18. јул 2011.

Права и обавезе између Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине и корисника средстава регулисаће се
уговором.
Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне
или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од
стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Конкурса.
Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине на телефон 021/48747-93 ( Катица Драгутиновић) , 021/487-46-92 (Љиљана Волић),
путем факса: 021/456-799 или електронском поштом на е-маил
адресе: ljiljana.volic@vojvodina.gov.rs ( правне и опште природе)
или katica.dragutinovic@vojvodina.gov.rs ( техничке природепројекти)
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На основу члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. годину (,,Службени лист АПВ’’, број
23/2010 и 08/2011-ребаланс) и Решења Владе Аутономне Покрајине Војводине број:401-1659/2011 од 13. јула 2011. године, којим
је утврђен Програм распореда и коришћења средстава за реализацију пројекта ,, Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (тпв) за потребе спортских хала у постојећим
спортско-рекреативним центрима на територији АП Војводине
(буџетски корисници), чији је оснивач општина/град’’, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина бр. 16, расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКТА „KОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ
(ТПВ) ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТСКИХ ХАЛА
У ПОСТОЈЕЋИМ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИМ
ЦЕНТРИМАНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
(БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ),
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА/ГРАД’’
Средства за Програм распореда и коришћења средстава за
реализацију наведеног пројекта планирана су Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину (,,Службени лист АПВ’’, број: 23/2010 и 08/2011ребаланс), у износу од 12.500.000,00 динара.
Циљ доделе средстава за реализацију овог пројекта је коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде
(ТПВ) за потребе спортских хала, са пратећим простором (санитарни, гардеробни, спремишни и др.) у постојећим Спортскорекреативним центрима на територији АП Војводине (буџетски
корисници), чији је оснивач општина/град, који би били пилот
пројекти, и добар пример за све сличне пројекте као што су: болнице, студентски домови, геронтолошки центри, хотели итд.
Средства по овом Конкурсу додељују се за суфинансирање:
-набавке и монтаже нових постројења за припрему топле потрошне воде путем соларних колектора, са пратећим инсталацијама (цевоводи, арматура, бојлери, циркулационе пумпе, експанзиони судови и остала пратећа машинска и електро опрема)
-адаптације/санације постојећег система за загревање топле
потрошне воде (који може бити топлотна енергија из фосилног
горива-земни гас, мазут, лако уље, електрична енергија, угаљ,
дрво или сл.) системом са соларним колекторима.
У цену улазе неопходни машински и пратећи електро радови
за аутоматизован рад соларног постројења, соларно постројење и
адаптација/санација бојлера, како би се омогућио комбиновани
рад.
Пратећи грађевински радови нису предмет овог Конкурса.
УСЛОВИ КОНКУРСА
1. Право учешћа на Конкурсу имају постојећи Спортско-рекреативни центри са територије АП Војводине (буџетски корисници), чији је оснивач општина/град, а који планирају да користе
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соларну енергију за припрему топле потрошне воду за потребе
спортских хала у циљу смањења потрошње топлотне и електричне енергије и смањења емисије гасова стаклене баште.
2. Средства по овом Конкурсу додељиваће се бесповратно, до
80% вредности инвестиције за наведену намену према приложеној пројектној документацији, с тим да се одобрена средства искључиво користе за
-набавку и монтажу нових постројења за припрему топле потрошне воде путем соларних колектора, са пратећим инсталацијама (цевоводи, арматура, бојлери, циркулационе пумпе, експанзиони судови и остала пратећа машинска и електро опрема)
-адаптацију/санацију постојећег система за загревање топле
потрошне воде системом са соларним колекторима додавањем
комбиноване инсталације са соларним колекторима. Преостали износ вредности инвестиције за наведену намену обезбеђују
сами учесници Конкурса.
3 Максимални износ за доделу средстава по учеснику Конкурса је 3.000.000,00 динара (словима:тримилионадинара). Ако се
на Конкурс пријави мањи број учесника који испуњавају услове Конкурса, наведени износ за доделу средстава ће се повећати. Средства по овом Конкурсу морају бити наменски утрошена
најкасније до 25.12.2011. године.
4. Пријаве на Конкурс са осталом потребном документацијом
достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, 21000 Нови Сад,
улица Булевар Михајла Пупина број 16, са обавезном назнаком
на лицу коверте: Не отварати-пријава на Конкурс за пројекат
–,, Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне
воде (тпв) за потребе спортских хала у постојећим спортскорекреативним центрима на територији АП Војводине (буџетски
корисници), чији је оснивач општина/град’’, поштом или лично
преко писарнице покрајинских органа. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона и факса подносиоца
пријаве, као и име особе за контакт.
5. Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима, уз
које се прилаже и остала неопходна документација.
Наведени обрасци могу се добити у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине (II спрат, канцеларија
63, зграде Владе Аутономне Покрајине Војводине), улица Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад, или се могу скинути са
сајта Секретаријата, као и текст Конкурса на адреси: www.psemr.
vojvodina.gov.rs
6. Уз пријаву на Конкурс са припадајућом документацијом
обавезно се прилаже и Главни термо-машински и Главни пратећи
електро пројекат за наведену намену.
Конкурсна документација се не враћа учесницима Конкурса.
7. Учесници Конкурса могу да конкуришу искључиво са једним пројектом за један објекат и наведене намене.
8. Пријава на Конкурс са осталом потребном документацијом
подноси се закључно са 10. 08. 2011. године.
Поступак за оцену и избор најпогоднијег пројекта ће се спроводити у складу са критеријумима који су саставни део конкурсне
документације.
О додели средстава одлучује покрајински секретар за енергетику и минералне сировине на предлог Комисије за спровођење
Конкурса.
Корисник се обавезује да додељена средства употреби само за
намене за које су додељена, а да неутрошена средства врати на
рачун Буџетa АП Војводине, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине.
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи
додатну документацију или информације, односно да за доделу
средстава одреди испуњење додатних услова.
Пријаве приспеле на Конкурс разматраће комисија за спровођење Конкурса коју образује покрајински секретар за енергетику и минералне сировине.
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине ће о резултатима Конкурса писмено обавестити подносиоце
пријава.
Права и обавезе између Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине и корисника средстава регулисаће се
уговором.
Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне
или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од
стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Конкурса.
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Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине на телефон 021/48747-93 ( Катица Драгутиновић) , 021/487-46-92 (Љиљана Волић),
путем факса: 021/456-799 или електронском поштом на е-маил
адресе: ljiljana.volic@vojvodina.gov.rs ( правне и опште природе)
или katica.dragutinovic@vojvodina.gov.rs ( техничке природепројекти)

438.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2011. годину (‘’Службени лист АПВ’’ број 23/10 и
08/11-ребаланс буџета) и Годишњег Програма коришћења средстава из Буџетског фонда за воде за 2011. годину (‘’Службени
лист АПВ’’ број 11/11) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ,ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ:
I Финансирање израде и ревизије инвестиционо-техничке документације из области заштите вода од загађивања - фекална
и атмосферска канализација у укупном износу до 37.700.000,00
динара. Секретаријат ће у финансирању пројеката одабраних на
основу овог конкурса учествoвати до износа од 2.500.000,00 динара
Средства за реализацију наведених активности обезбеђују се
из буџета АП Војводине до 100% вредности пројекта.
Право и услови за учешће на конкурсу:
Право да конкуришу имају Општине, месне заједнице, јавна комунална предузећа, јавна предузећа и друга привредна друштва
која врше поверене послове из области комуналне водопривредне
делатности са територије АП Војводине.
Потребна документација:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пријава на конкурс;
Фотокопија ПИБ oбразца;
Фотокопија картона депонованих потписа;
Одлука учесника конкурса о реализацији пројекта;
Сагласност Града/Општине.
Техничка документација обавезно треба да садржи:
Пројектни задатак, Понуду за израду пројекта, Технички
опис, Ситуациони план са трасама главних водова, Извод из катастра или изјаву о решеним правно-имовинским односима о предметним парцелама;
7. Потврда о регистрацији код надлежног органа (Потврду
прилажу ЈКП, ЈП и Привредна друштва)

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Критеријуми за оцену пријава су: развијеност општине и квалитет поднете конкурсне документације и да је учесник конкурса
доставио Секретаријату комплетан Извештај о утрошку средстава по претходним конкурсима где су пристигли рокови правдања
средстава (ако је био корисник средстава);
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се
уговором.
Учесницима на конкурсу, за које се донесе одлука о учешћу у
финансирању, одобрена средства ће се уплаћивати преко уплатних рачуна Градова/Општина по редоследу са листе.
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Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средстава у буџет АП Војводине.
Рок за завршетак активности по конкурсу је 9 (девет) месеци од
дана дознаке средстава.
Начин подношења пријаве на конкурс:
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Бул. Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
са назнаком „за конкурс - Финансирање израде пројектне документације“
или лично на писарници покрајинских органа управе у згради
Владе АПВ.

Пријава на конкурс и текст сагласности Града/Општине могу
се преузети са сајта Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, www.psp.vojvodina.gov.rs

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, послате путем факса или електронске поште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати.

Пријава на конкурс са осталом потребном документацијом
подноси се закључно са 06.08.2011. године, путем поште на адресу:

Одлука по овом конкурсу донеће се најкасније 45 дана по затварању конкурса.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство

Додатне информације могу се добити на телефоне:021/48744-30, 063/113-73-62 064/274-22-73 Особа за контакт: Вељко
Комад,начелник-саветник покрајинског секретара

18. јул 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 12 - Страна 615

Страна 616 - Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

18. јул 2011.

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
412. Одлука о праву на коришћење и начину коришћења преносних рачунара за службене потребе;
413. Одлука о измени Одлуке о образовању радне групе за израду модела финансијског механизма за обезбеђивање
сопственог учешћа и предфинансирања пројеката које суфинансира Европска унија;
414. Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара
за образовање, управу и националне заједнице;
415. Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине;
416. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Војвођанског симфонијског оркестра;
417. Решење о именовању директора Војвођанског симфонијског оркестра;
418. Решење о разрешењу дужности директора Установе за
децу и омладину СОС Дечје село „Др Милорад Павловић“ Сремска Каменица;
419. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Установе за децу и омладину СОС Дечје село „Др Милорад
Павловић“ Сремска Каменица;
420. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2011. годину;
421. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2011. годину;
422. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана прихода и расхода Покрајинског завода за
заштиту природе, Нови Сад за период 01.01.-31.12.2011.
године;
423. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Аутономне
Покрајине Војводине за 2011. годину;
424. Решење о утврђивању Програма распореда и коришћења
средстава за реализацију пројекта „Коришћење соларне
енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у специјалним болницама за психијатријске болести на територији АП Војводине“;
425. Решење о утврђивању Програма распореда и коришћења
средстава за реализацију пројекта „Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) за
потребе спортских хала у постојећим спортско-рекреативним центрима на територији АП Војводине (буџетски корисници), чији је оснивач општина/град“;
426. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима;
427. Решење о именовању директора Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима;
428. Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима;
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429. Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима;
430. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Завода за јавно здравље Сомбор;
431. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу Војводине за 2011. годину.

432. Конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања
међунационалне толеранције у Војводини.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО,
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ
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433. Решење о давању сагласности за именовање на дужност
директора Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И
МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ
434. Конкурс за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина на територији
АП Војводине (за привредне субјекте);
435. Конкурс за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина на територији
АП Војводине (за јавна предузећа и локалне самоуправе
(општине) и месне заједнице);
436. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање пројекта „Коришћење соларне енергије за припрему топле
потрошне воде (ТПВ) у специјалним болницама за психијатријске болести на територији АП Војводине“;
437. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање пројекта
„Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) за потребе спортских хала у постојећим
спортско-рекреативним центрима на територији АП
Војводине (буџетски корисници), чији је оснивач општина/град“.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
438. Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију
активности: „Финансирање израде и ревизије инвестиционо-техничке документације из области заштите вода од
загађивања-фекална и атмосферска канализација“.
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