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II

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», бр. 18/2010) и
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), Влада Аутономне Покрајине Војводине,
на седници одржаној 16. маја 2012. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ
У НОВОМ САДУ
I

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-318/2012
Нови Сад, 16. мај 2012. године

514.
На основу 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), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 16. маја 2012. године, д о н е л
а је

ВЛАДИМИР КОПИЦЛ, професор, р а з р е ш а в а се дужности
вршиоца дужности директора Музеја савремене уметности
Војводине у Новом Саду.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ „МИСАО“
У НОВОМ САДУ

II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине

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

I
МИРКО СЕБИЋ, р а з р е ш а в а се дужности вршиоца дужности
директора Издавачке установе „Мисао“ у Новом Саду.
II

Број: 022-317/2012
Нови Сад, 16. мај 2012. године

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

513.

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-315/2012
Нови Сад, 16. мај 2012. године

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) и
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), Влада Аутономне Покрајине Војводине,
на седници одржаној 16. маја 2012. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ
У НОВОМ САДУ
I
ВЛАДИМИР КОПИЦЛ, професор, и м е н у ј е се за директора
Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду, на период
од четири године.

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

515.
На основу 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), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 16. маја 2012. године, д о н е л
а је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ
„МИСАО“ У НОВОМ САДУ
I
МИРКО СЕБИЋ и м е н у ј е се за директора Издавачке установе
„Мисао“ у Новом Саду, на период од четири године.
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Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-314/2012
Нови Сад, 16. мај 2012. године

Број: 022-316/2012
Нови Сад, 16. мај 2012. године

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

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

518.

516.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 99/10
и 57/11), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању Специјалне
болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин одвајањем
од Дома здравља Апатин („Службени лист АПВ“, број: 05/09 и 21/10)
и на основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“,
број: 4/10), Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 16. маја 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Др Живорад Смиљанић, доктор медицине, специјалиста
гинекологије и акушерства, разрешава се дужности директора
Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин,
Апатин, на коју је именован Одлуком о оснивању Специјалне
болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин
одвајањем од Дома здравља Апатин, број: 022-00182/2009 од 26.
марта 2009. године.

На основу члана 18. члана 65. Покрајинске скупштинске
одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ” бр. 3/2012 - пречишћен текст),
Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 15. маја
2012. године донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА КОНТРОЛНИХ ЛИСТОВА
ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПО ВЕЋИНСКОМ ИЗБОРНОМ
СИСТЕМУ НА ПОНОВЉЕНОМ ГЛАСАЊУ, РАСПИСАНОМ
ЗА 18. МАЈ 2012. ГОДИНЕ
1. За избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине
Војводине по већинском изборном систему, на поновљеном
гласању у Изборној јединици 48 Сомбор II на бирачким местима:
4. Месна заједница “Црвенка”, Сомбор, 46. Месна заједница
Алекса Шантић, Алекса Шантић, 47. Кафана “Ослобођење”,
Алекса Шантић, утврђује се број од 3 контролна листа, односно
за свако бирачко место по један контролни лист.
Утврђује се број од 3 резервна контролна листа, односно за
свако бирачко место по један резервни контролни лист.
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине.”

II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-313/2012
Нови Сад, 16. мај 2012. године

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

517.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10,
99/10 и 57/11), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању
Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин,
Апатин одвајањем од Дома здравља Апатин („Службени лист
АПВ“, број: 05/09 и 21/10) и на основу члана 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), Владa Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 16. маја 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Драгомир Обрадовић, дипломирани економиста, именује се за
директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“
Апатин, Апатин, на период од четири године.

Покрајинска изборна комисија
Број: 013 – 181
У Новом Саду, 15. маја 2012. године

Председник комисије
Дарко Рудић, с.р.

519.
На основу члана 18. тачка 5. и члана 65. Покрајинске скупштинске
одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ” бр. 3/2012 - пречишћен текст),
Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 15. маја
2012. године донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ
ЛИСТИЋА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА
У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ПО ВЕЋИНСКОМ ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ
НА ПОНОВЉЕНОМ ГЛАСАЊУ,
РАСПИСАНОМ ЗА 18. МАЈ 2012. ГОДИНЕ
1. За избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине
Војводине по већинском изборном систему на поновљеном
гласању у Изборној јединици 48 Сомбор II утврђује се број
гласачких листића по бирачким местима:
Бирачко место 4, Месна заједница “Црвенка”, Сомбор, 1429
гласачких листића,
Бирачко место 46, Месна заједница Алекса Шантић, Алекса
Шантић, 843 гласачка листића,
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Бирачко место 47, Кафана “Ослобођење”, Алекса Шантић, 781
гласачки листић, односно, укупно 3053 гласачка листића.
Број резервних гласачких листића одређује се у износу од 0,3%
од утврђеног броја гласачких листића на бирачким местима и
износи 9 гласачких листића.
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине.”
Покрајинска изборна комисија
Број: 013 – 180
У Новом Саду, 15. маја 2012. године

Председник комисије
Дарко Рудић, с.р.

520.
На основу члана 58. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (,,Службени лист АПВ’’, број 4/2010 и
4/2011), члана 8, члана 20. став 4, члана 23. и члана 24. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012 годину
(„Службени лист АПВ”, број 23/2011 и 03/2012-ребаланс), и
Решења Владе Аутономне Покрајине Војводине број:401-1133/2012
од 11. априла 2012. године, којим је утврђен Програм распореда
и коришћења средстава за реализацију пројекта „Коришћење
соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) за
потребе пратећих садржаја уз фискултурне сале у основним
и средњим школама на на територији АП Војводине, које су
буџетски корисници’’, 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)
ЗА ПОТРЕБЕ ПРАТЕЋИХ САДРЖАЈА
УЗ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ОСНОВНИМ
И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
АП ВОЈВОДИНЕ, КОЈЕ СУ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ’’
Средства за Програм распореда и коришћења средстава за
реализацију наведеног пројекта планирана су Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине
за 2012. годину („Службени лист АП Војводине”, број 23/2011
и 03/2012-ребаланс) и Финансијским планом Покрајинског
секретаријата за енергетику и минералне сировине за 2012.
годину (Решење Владе Аутономне Покрајине Војводине бр.4023/2012 од 18. јануара 2012. године и бр.402-3/2012 од 07. марта
2012. године) у износу од 7.000.000,00 динара.
Циљ доделе средстава за реализацију овог пројекта је
коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне
воде (ТПВ) за потребе пратећих садржаја уз фискултурне
сале. Тиме би се постигло смањење енергетских трошкова за
ТПВ као и проширивање базе пилот пројеката у овој области.
Овакви пројекти су добар пример за све сличне пројекте из ове
области као што су:предшколске установе, студентски домови,
летњи кампови, домови здравља, болнице, како опште тако и
специјалистичке 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 као енергент за добијање
топлотне енергије користи електричну енергију или
фосилно гориво системом са соларним колекторима.
- реконструкција постојећег система за грејање топле
потрошне воде додавањем комбиноване инсталације

са соларним колекторима, како би се омогућило
алтернативно и јефтино загревање топле потрошне
воде.
У цену улазе неопходни машински и пратећи електро радови
за аутоматизован рад соларног постројења, соларно постројење
и адаптација/санација и реконструкција бојлера, како би се
омогућио комбиновани рад.
Пратећи грађевински радови нису предмет овог Конкурса.
УСЛОВИ КОНКУРСА
1. Право учешћа на Конкурсу имају основне и средње школе
на територији АП Војводине, које су буџетски корисници и које
планирају да применом соларних колектора за загевање топле
потрошне смање потрошњу топлотне и електричне енергије као
и емисију гасова стаклене баште.
2. Средства по овом Конкурсу додељиваће се бесповратно,
до 80% оправданих трошкова исказаних идејним пројектом
за наведену намену, 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;
- адаптацију/санацију постојећег система за загревање
топле потрошне системом са соларним колекторима
или реконструкцију постојећег система за грејање топле
потрошне воде 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 до 2.000.000,00 динара (словима:двамилионадинара). Ако се
на Конкурс пријави мањи број учесника који испуњавају услове
Конкурса у односу на укупно расположива средства, наведени
износ средстава по једном учеснику ће се повећати. Средства
по овом Конкурсу морају бити наменски утрошена најкасније до
25.12. 2012. 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 пратећих садржаја уз фискултурне сале у
основним и средњим школама на територији АП Војводине, које
су буџетски корисници’’, 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 Идејни термо-машински и Идејни пратећи
електро пројекат за наведену намену.
Пројектна документација треба да буде у складу са важећим
законом којим се уређује просторно планирање и изградња
објеката, техничким и другим прописима који се односе на ову
област.
Пријаве на Конкурс и приложена документација се
подносиоцима не враћају.
7. Учесници Конкурса могу да конкуришу искључиво са једним
пројектом за један објекат и наведену е намену.
8. Пријава на Конкурс са осталом потребном документацијом
подноси се закључно са 04.06.2012. године.
Конкурс се објављује у ,,Службеном листу АПВ’’, и у дневном
листу ,,Дневник ‘’ и на сајту Секретаријата.
Поступак за оцену и избор најпогоднијег пројекта ће се
спроводити у складу са критеријумима који су саставни део
конкурсне документације.
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Конкурс ће спровести Комисија за спровођење конкурса, која
ће бити образована посебним решењем
О поднетим пријавама на конкурс одлучује покрајински
секретар за енергетику и минералне сировине на предлог
Комисије за спровођење Конкурса која разматра пристигле
пријаве и утврђује предлог одлуке.
Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са
ликвидним могућностима буџета АП Војводине за 2012. годину.
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.
Након реализације пројекта потребно је приложити детаљан
извештај о реализацији активности и финансијски извештај о
коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како би се
оправдало наменско и законито коришћење средстава.
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 или изађе на лице
места.
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
ће о резултатима Конкурса писмено обавестити подносиоце
пријава. Секретаријат није дужан да образложи своју одлуку. На
Одлуку Секретаријата не може се уложити правно средство.
Права и обавезе између Покрајинског секретаријата за
енергетику и минералне сировине и корисника средстава
регулисаће се уговором.
Неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене
пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица
као и пријаве које нису предмет Конкурса, неће се узимати у
разматрање,
Додатне информације могу се добити у Покрајинском
секретаријату за енергетику и минералне сировине на телефон
021/487-47-93 ( Катица Драгутиновић) , 021/487-46-92 (Љиљана
Волић), путем факса: 021/456-799 или електронском поштом на емаил адресе: ljiljana.volic@vojvodina.gov.rs и katica.dragutinovic@
vojvodina.gov.rs

521.
На основу члана 58. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (,,Службени лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011),
члана 8. и члана 20. став 4, члана 23. и члана 24. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину
(,,Службени лист АПВ’’, број 23/2011 и 03/2012-ребаланс), и
Решења Владе Аутономне Покрајине Војводине број:401-1134/2012
од 11. априла 2012. године, којим је утврђен Програм распореда
и коришћења средстава за реализацију пројекта „Коришћење
свих видова чврсте отпадне биомасе (пољопривредне, дрвне
или пелете и брикете) у енергетске сврхе у основним и средњим
школама на територији АП Војводине, које су буџетски корисници
и које немају других могућности за решење проблема грејања’’,
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16, расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКТА „КОРИШЋЕЊЕ СВИХ ВИДОВА ЧВРСТЕ
ОТПАДНЕ БИОМАСЕ (ПОЉОПРИВРЕДНЕ, ДРВНЕ
ИЛИ ПЕЛЕТЕ И БРИКЕТЕ) У ЕНЕРГЕТСКЕ
СВРХЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ,
КОЈЕ СУ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ
И КОЈЕ НЕМАЈУ ДРУГИХ МОГУЋНОСТИ
ЗА РЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА ГРЕЈАЊА’’
Средства за Програм распореда и коришћења средстава за
реализацију наведеног пројекта планирана су Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине
за 2012. годину („Службени лист АП Војводине”, број 23/2011
и 03/2012-ребаланс) и Финансијским планом Покрајинског
секретаријата за енергетику и минералне сировине за 2012.

годину (Решење Владе Аутономне Покрајине Војводине бр.4023/2012 од 18. јануара 2012. године и бр.402-3/2012 од 07. матра
2012. године) у износу од 7.000.000,00 динара.
Циљ доделе средстава за реализацију овог пројекта је
коришћење пољопривредне, како чврсте биомасе, тако и пелета
и брикета и остале отпадне биомасе (нпр.дрвне биомасе из
индустрије прераде дрвета) у енергетске сврхе у основним и
средњим школама на територији АП Војводине који би били пилот
пројекти и добар пример за све сличне пројекте као што су:остали
објекти јавне потрошње (општинске и остале зграде државне
администрације, домови културе, спортско-рекреативни центри,
домови здравља и сл.) а ради смањења енергетских трошкова
за коришћење увозних фосилних горива, повећања енергетске
самосталности и смањењa емисије гасова стаклене баште.
Средства по овом Конкурсу додељују се за суфинансирање:
- набавке и монтаже нових постројења за сагоревање отпадне
биомасе-котлови, са пратећим инсталацијама (димњаци,
системи за аутоматизовано или полуаутоматизовано
ложење, цевоводи, арматура, бојлери, акумулатори
топлоте, циркулационе пумпе, експанзиони судовии
остала пратећа машинска и електро-опрема)
- адаптације/санације постојећег дотрајалог котловског
постројења за грејање новим постројењем за примарно
коришћење отпадне биомасе свих врста у енергетске
сврхе као и пратеће инсталације.
У цену улазе неопходни машински и пратећи електро радови
за наведену намену.
Пратећи грађевински радови нису предмет овог Конкурса.
УСЛОВИ КОНКУРСА
1. Право учешћа на Конкурсу имају основне и средње школе
на територији АП Војводине, које су буџетски корисници и
које немају других могућности за решење проблема грејања,
а имају могућност да користе отпадну биомасу из непосредног
окружења.
2. Средства по овом Конкурсу додељиваће се бесповратно,
до 80% оправданих трошкова исказаних идејним пројектом за
наведену намену.
Одобрена средства треба да се искључиво користе за - набавку
и монтажу нових постројења за сагоревање отпадне биомасекотлови, са пратећим инсталацијама (димњаци, системи за
аутоматизовано или полуаутоматизовано ложење, цевоводи,
арматура, бојлери, акумулатори топлоте, циркулационе пумпе,
експанзиони судови и остала пратећа машинска и електроопрема)
-адаптацију/санацију постојећег дотрајалог котловског
постројења за новим постројењем за примарно коришћење
отпадне биомасе свих врста у енергетске сврхе као и пратеће
инсталације.
Преостали износ вредности инвестиције за наведену намену
обезбеђују сами учесници Конкурса.
3. Максимални износ за доделу средстава по учеснику Конкурса
је до 1.000.000,00 динара (словима:једанмилионадинара). Ако се
на Конкурс пријави мањи број учесника који испуњавају услове
Конкурса у односу на укупно расположива средства, наведени
износ средстава по једном учеснику ће се повећати. Средства по
овом Конкурсу морају бити наменски утрошена најкасније до
25.12. 2012. 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 свих видова чврсте отпадне биомасе
(пољопривредне, дрвне или пелете и брикете) у енергетске сврхе
у основним и средњим школама на територији АП Војводине,
које су буџетски корисници и које немају других могућности за
решење проблема грејања’’, 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
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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 Идејни термо-машински и Идејни пратећи
електро пројекат за наведену намену.
Пројектана документација треба да буде у складу са законом
којим се уређује просторно планирање и изградња објеката,
техничким и другим прописима који се односе на ову област.
Пријаве на Конкурс и приложена документација се
подносиоцима не враћају.
7. Учесници Конкурса могу да конкуришу искључиво са једним
пројектом за један објекат и наведену е намену.
8. Пријава на Конкурс са осталом потребном документацијом
подноси се закључно са 04.06.2012. године.
Конкурс се објављује у ,,Службеном листу АПВ’’ и у дневном
листу ,,Дневник’’ и на сајту Секретаријата.
Поступак за оцену и избор најпогоднијег пројекта ће се
спроводити у складу са критеријумима који су саставни део
конкурсне документације.
Конкурс ће спровести Комисија за спровођење конкурса, која
ће бити образована посебним решењем.
О поднетим пријавама на конкурс одлучује покрајински
секретар за енергетику и минералне сировине на предлог
Комисије за спровођење конкурса, која разматра пристигле
пријаве и утврђује предлог одлуке.
Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са

ликвидним могућностима буџета АП Војводине за 2012. годину.
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.
Након реализације пројекта потребно је приложити детаљан
извештај о реализацији активности и финансијски извештај о
коришћењу средстава са спецификацијом трошкова, како би се
оправдало наменско и законито коришћење средстава.
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 или изађе на лице
места.
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
ће о резултатима Конкурса писмено обавестити подносиоце
пријава. Секретаријат није дужан да образложи своју одлуку. На
одлуку Секретаријата не може се уложити правно средство.
Права и обавезе између Покрајинског секретаријата за
енергетику и минералне сировине и корисника средстава
регулисаће се уговором.
Неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве,
пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица као и пријаве
које нису предмет Конкурса, неће се узимати у разматрање,
Додатне информације могу се добити у Покрајинском
секретаријату за енергетику и минералне сировине на телефон
021/487-47-93 ( Катица Драгутиновић) , 021/487-46-92 (Љиљана
Волић), путем факса: 021/456-799 или електронском поштом на емаил адресе: ljiljana.volic@vojvodina.gov.rs и katica.dragutinovic@
vojvodina.gov.rs
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
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ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
512. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду;
513. Решење о именовању директора Музеја савремене
уметности Војводине у Новом Саду;
514. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Издавачке установе „Мисао“ у Новом Саду;
515. Решење о именовању директора Издавачке установе
„Мисао“ у Новом Саду;
516. Решење о разрешењу директора Специјалне болнице
за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин;
517. Решење о именовању директора Специјалне болнице
за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин;
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
518. Решење о утврђивању броја контролних листова за
избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине
Војводине по већинском изборном систему на поно-
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вљеном гласању, расписаном за 18.05.2012. године;
1022
519. Решење о утврђивању броја гласачких листића за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине
Војводине по већинском изборном систему на поновљеном гласању, расписаном за 18.05.2012. године.
1022
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И
МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ
520. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање пројекта
„Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) за потребе пратећих садржаја уз фискултурне сале у основним и средњим школама на територији АП Војводине, које су буџетски корисници“;
1023
521. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање пројекта „Коришћење свих видова чврсте отпадне биомасе
(пољопривредне, дрвне или пелете и брикете) у енергетске сврхе у основним и средњим школама на територији АП Војводине, које су буџетски корисници и
које немају других могућности за решење проблема
грејања“.
1024
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