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167.

На основу чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», 
број 4/10), а у вези са Законом о утврђивању максималне зараде у 
јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12) и Уредбом 
о критеријумима и мерилима за утврђивање конкурентности у 
јавном сектору („Службени гласник РС“, број 103/12), Влада Ау-
тономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 20. фебруара 
2013. године,  д о н е л а  је

OДЛУКУ
 О ПОСТОЈАЊУ КОНКУРЕНТНОСТИ

I

Утврђује се да Установа-Центар за привредно технолошки раз-
вој Војводине, Баноштор има положај учесника на тржишту које 
има конкуренцију у смислу Закона о утврђивању максималне 
зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12) и 
Уредбе о критеријумима и мерилима за утврђивање конкурент-
ности у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 103/12).

II

Ова одлука објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-4/2013
Нови Сад, 20. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

168.

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 скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени 
лист АПВ«, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 20. фебруара  2013. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних места Информативног центра за по-
словну стандардизацију и сертификацију, број: I-UO-02/2013, 
који је донео директор Информативног центра за пословну стан-
дардизацију и сертификацију, 16. јануара 2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 021-13/2013
Нови Сад, 20. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

169.

На основу члана 14. Одлуке о оснивању Туристичке организа-
ције Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број: 18/02 и 4/08) и чл. 
33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ауто-
номне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 20. 
фебруара  2013. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Туристичке организа-
ције Војводине за 2013. годину, који је усвојио Управни одбор 
Туристичке организације Војводине, на 5. седници одржаној 
12.02.2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-1/2013
Нови Сад, 20. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

170.

На основу члана 14. Одлуке о оснивању Туристичке организа-
ције Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број: 18/02 и 4/08) и чл. 
33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ауто-
номне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 20. 
фебруара  2013. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Туристичке органи-
зације Војводине за 2013. годину, који је усвојио Управни одбор 
Туристичке организације Војводине, на 5. седници одржаној 
12.02.2013. године.
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II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-3/2013
Нови Сад, 20. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

171.

На основу члана 14. Одлуке о оснивању Туристичке организа-
ције Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број: 18/02 и 4/08) и чл. 
33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ауто-
номне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), 

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
20. фебруара  2013. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм туристичке информативно-
пропагандне делатности Туристичке организације Војводине за 
2013. годину, који је донео Управни одбор Туристичке организа-
ције Војводине, на 5. седници одржаној 12.02.2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-2/2013
Нови Сад, 20. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

172.

На основу члaнa 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 1. став 1 
алинеја 8. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу осни-
вачких права над установама културе које је основала Аутономна 
Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 18/10), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 20. фебруара 2013. године,
д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на План рада Народног позоришта – 
Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2013. годину, који је 
усвојио Управни одбор Установе, на седници одржаној 17. јануара 
2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-147/2013
Нови Сад, 20. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

173.

На основу члaнa 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 1. став 1 
алинеја 8. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу осни-
вачких права над установама културе које је основала Аутономна 
Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 18/10), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 20. фебруара 2013. године,
д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Народног позоришта 
– Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2013. годину, који 
је усвојио Управни одбор Установе, на седници одржаној 17. јану-
ара 2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-55/2013
Нови Сад, 20. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

174.

На основу члана 8. став 2. Одлуке о оснивању Канцеларије за 
инклузију Рома („Службени лист АПВ“, број 8/06), члана 30. став 
1. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о Влади Аутономне покрајине Војводине (‘’Службени лист 
АПВ’’, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на сед-
ници одржаној 20. фебруара 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Р а з р е ш а в а  се  дужности члана Управног одбора Канцела-
рије за инклузију Рома, Нови Сад:

- Снежана Димић, члан.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-4/2013
Нови Сад, 20. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

175.

На основу члана 8. став 2. Одлуке о оснивању Канцеларије за 
инклузију Рома („Службени лист АПВ“, број 8/06), члана 30. став 
1. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о Влади Аутономне покрајине Војводине (‘’Службени лист 
АПВ’’, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на сед-
ници одржаној 20. фебруара 2013. године,  д о н е л а  је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

И м е н у ј е  се за члана  Управног  одбора Канцеларије за ин-
клузију Рома, Нови Сад: 

- Александра Мићић, члан.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-3/2013
Нови Сад, 20. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

176.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12), тачке II Одлуке о преузимању права и оба-
веза оснивача над здравственим установама које на подручју АП 
Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспеција-
листичку здравствену заштиту (“Службени лист АПВ”, број: 8/02 
и 11/02) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, 
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 20. фебруара 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Проф. др МИЛАН АНТОНИЋ, доктор медицине, специјалиста 
пнеумофтизиологије, разрешава се дужности директора Инсти-
тута за плућне болести Војводине, на коју је именован Решењем 
Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-
00126/2009 од 4. марта  2009. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-148/2013
Нови Сад, 20. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

177.

На основу члана 130. став 3. и 132. став 6. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 
88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), тачке II Одлуке о преузимању права и 
обавеза оснивача над здравственим установама које на подручју 
АП Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспе-
цијалистичку здравствену заштиту (“Службени лист АПВ”, број: 
8/02 и 11/02) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, 
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 20. фебруара 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Проф. др сци. мед. БРАНИСЛАВ ПЕРИН, доктор медицине, 
специјалиста пнеумофтизиолог-пулмолог, именује се за директо-
ра Института за плућне болести Војводине, на период од четири 
године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-149/2013
Нови Сад, 20. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

178.

На основу Одлуке о условима регресирања превоза ученика 
средњих школа  (‘’Службени лист АПВ’’, бр. 1/13), Покрајински 
секретаријат за образовање, управу и националне заједнице (у 
даљем тексту: Секретаријат) расписује

КОНКУРС
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ

 ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
 ЗА 2013. ГОДИНУ

Конкурс се расписује на износ средстава обезбеђених 
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ“, бр. 
39/12) на посебном разделу Секретаријата за регресирање превоза 
ученика средњих школа у АП Војводини, у укупном износу од 
130.000.000,00 динара.

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са лик-
видним могућностима буџета Аутономне Покрајине Војводине за 
2013. годину.

УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Подносиоци захтева

Корисници који имају право да учествују у расподели сред-
става су општине и градови на територији Аутономне Покрајине 
Војводине.

2. Критеријуми расподеле средстава
· број ученика средњих школа у школској 2012/2013. 

години са подручја општине (града) који свакоднев-
но путују од места становања до школе;

· степен развијености општина (градова) у АП Војво-
дини на основу Уредбе Владе Републике Србије о 
утврђивању јединствене листе развијености реги-
она и јединица локалне самоуправе за 2012. годину 
(‘’Службени гласник РС’’, бр. 107/12).

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

Захтеви за доделу средстава подносе се искључиво на једин-
ственом конкурсном обрасцу (са прилозима) Секретаријата. Ком-
плетна конкурсна документација може се преузети од 19. фебру-
ара 2013. године на web адреси  Секретаријата www.obrazovanje.
vojvodina.gov.rs

Захтеви се достављају путем поште на адресу: Покрајински 
секретаријат за образовање, управу и националне заједнице са 
назнаком ‘’За конкурс - регресирање превоза ученика’’, Булевар 
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Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или се подносе лично, пре-
дајом Писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (у 
приземљу зграде Владе АП Војводине).

Рок за подношење пријава на Конкурс је 12. март 2013. године. 

Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по пот-
реби, затражи додатну документацију и информације, односно да 
за доделу средстава одреди испуњење потребних услова.

Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити 
подносиоце захтева.

Заинтересована лица додатне информације у вези са реализа-
цијом Конкурса могу добити у Секретаријату на телефон 021/487 
4262.

 Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице

Број: 128-451-1680/2013-04/1
Дана:19. фебруара 2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor, с.р.

(мр Андор Дели,с.р.)

179.

На основу члана 8, 19. и члана 21. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. го-
дину (‘’Службени лист АПВ’’, број 39/12), члана 4. Правилника о 
поступку и критеријумима за распоређивање буџетских  средста-
ва Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну полити-
ку и демографију у вршењу оснивачких права над здравственим 
установама чији је оснивач АП Војводина број:129-401-291/2013 
од 18. фебруара 2013. године и Решења о покретању поступка 
за доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секре-
таријата за здравство, социјалну политику и демографију број: 
129-401-348/2013 од 19. фебруара 2013. године, а у вези са чланом 
13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити (‘’Службени 
гласник РС’’, број 107/05, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), Покрајински 
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију 
расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ,

 ОДНОСНО ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ,
  ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА
 ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

 У 2013. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику 
и демографију ће у складу са чланом 13. став 1. тачка 5. Закона 
о здравственој заштити (‘’Службени гласник РС’’, број 107/05, 
88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), Финансијским планом Покрајинског 
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију за 
2013. годину суфинансирати, односно финансирати у 2013. годи-
ни изградњу, одржавање и опремање здравствених установа, од-
носно инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће одржавање 
просторија, медицинске и немедицинске опреме и превозних 
средстава и опреме у области интегрисаног здравственог инфор-
мационог система, у укупном износу од 200.000.000,00 динара.

Додела средстава по овом јавном конкурсу вршиће се у складу 
са Правилником о поступку и критеријумима за распоређивање 
буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство, 
социјалну политику и демографију у вршењу оснивачких права 
над здравственим установама чији је оснивач АП Војводина број: 
129-401-291/2013  од 18. фебруара 2013. године, који је доступан 
у Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику 
и демографију, објављен на Огласној табли истог и на Интернет 
страници www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са лик-
видним могућностима буџета Аутономне Покрајине Војводине за 
2013. годину.

Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше 
до 31. 12. 2013. године.

Предмет конкурса је суфинансирање, односно финансирање 
изградње, одржавања и опремања здравствених установа, од-
носно инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће одржавање 
просторија, медицинске и немедицинске опреме и превозних 
средстава и опреме у области интегрисаног здравственог инфор-
мационог система.

Право учешћа на конкурсу имају здравствене установе чији 
је оснивач Аутономна Покрајина Војводина у складу са Планом 
мреже здравствених установа.

Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку ис-
кључиво на обрасцу пријаве која се може преузети на Интернет 
страници Покрајинског секретаријата за здравство, социјал-
ну политику и демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs. и у 
Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и 
демографију, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, II спрат, 
канцеларија 44 (тел.487-4514).

Уз пријаву на конкурс се подноси следећа обавезна докумен-
тација:фотокопија потврде о регистрацији код надлежног орга-
на, фотокопија потврде о пореском идентификационом броју и 
фотокопија ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за 
заступање).

Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за здрав-
ство, социјалну политику и демографију, Булевар Михајла Пу-
пина број 16, 21108 Нови Сад поштом или лично на Писарници 
покрајинских органа управе у згради Владе Аутономне Покраји-
не Војводине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад, 
са назнаком:’’За конкурс’’.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису под-
нете од овлашћених лица, пријаве које нису поднете на прописа-
ном обрасцу и пријаве које нису предмет јавног конкурса неће се 
разматрати.

Неће се разматрати пријаве подносилаца којима су додељива-
на средства Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну 
политику и демографију, а који нису у року доставили извештај 
о наменском утрошку средстава са документацијом или тражили 
сагласност за продужење рока за реализацију пројекта.

Конкурсна документација се не враћа.
Пријава на јавни конкурс подноси се у року од 15 дана од дана 

објављивања у ‘’Службеном листу АПВ’’, односно у јавном гла-
силу које покрива целу територију Аутономне Покрајине Војво-
дине.

Поступак конкурса за доделу средстава спроводи Комисија 
коју образује покрајински секретар за здравство, социјалну по-
литику и демографију.

Комисија, након разматрања и процене пријава приспелих на 
јавни конкурс, сачињава образложени предлог за доделу средста-
ва по јавном конкурсу.

О додели средстава одлучује решењем, које је коначно, 
покрајински секретар за здравство, социјалну политику и де-
мографију у складу са ликвидним могућностима буџета.

Приспеле пријаве на јавни конкурс Комисија разматра у погле-
ду испуњености услова и у погледу предмета конкурса и врши 
процену према следећим критеријумима:

- значај планираног инвестиционог улагања, инвестицио-
но-текућег одржавања просторија, медицинске и неме-
дицинске опреме и превозних средстава и опреме у обла-
сти интегрисаног информационог система за обезбеђење 
и унапређење обављања делатности здравствене устано-
ве,

- допринос унапређењу доступности и приступачности 
здравствене заштите, односно скраћењу чекања на здрав-
ствену услугу,

- доприност примени и увођењу нових здравствених тех-
нологија,

- висина тражених средстава,
- економичност буџета и усклађеност предложеног буџета 

са планираним  активностима,
- степен обезбеђености сопствених средстава или средста-

ва из других извора.
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Резултати конкурса ће бити објављени на Интернет страници 
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 
демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију

Број:129-401-404/2013
Дана:19. фебруара 2013. године

Покрајински секретар
Проф. др Весна Копитовић, с.р.

180.

На основу члана 8, 19. и члана 21. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. го-
дину (‘’Службени лист АПВ’’, број 39/12), члана 4. Правилника о 
поступку и критеријумима за распоређивање буџетских  средста-
ва Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну полити-
ку и демографију у вршењу оснивачких права над здравственим 
установама чији је оснивач АП Војводина број:129-401-291/2013 
од 18. фебруара 2013. године  и Решења о покретању поступка за 
доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секрета-
ријата за здравство, социјалну политику и демографију број:129-
401-348/2013 од 19. фебруара 2013. године, а у вези са чланом 13. 
став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити (‘’Службени гла-
сник РС’’, број 107/05, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), Покрајински 
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију 
расписује

Ј А В Н И  К О Н К У Р С
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ,

ОДНОСНО ФИНАНСИРАЊЕ ХИТНИХ
 ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА,

 ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ
 ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

 У 2013. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику 
и демографију ће у складу са чланом 13. став 1. тачка 5. Закона 
о здравственој заштити (‘’Службени гласник РС’’, број 107/05, 
88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), Финансијским планом Покрајинског 
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију за 
2013. годину суфинансирати, односно финансирати у 2013. годи-
ни хитне текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опре-
ме неопходне за обављање делатности здравствених установа, у 
укупном износу од 20.000.000,00 динара.

Додела средстава по овом јавном конкурсу вршиће се у складу 
са Правилником о поступку и критеријумима за распоређивање 
буџетских  средстава Покрајинског секретаријата за здравство, 
социјалну политику и демографију у вршењу оснивачких права 
над здравственим установама чији је оснивач АП Војводина број: 
129-401-291/2013 од 18. фебруара 2013. године, који је доступан 
у Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику 
и демографију, објављен на Огласној табли истог и на Интернет 
страници www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са лик-
видним могућностима буџета Аутономне Покрајине Војводине за 
2013. годину.

Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше 
до 31. 12. 2013. године.

Предмет конкурса је суфинансирање, односно финансирање 
хитних текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме 
неопходне за обављање делатности здравствених установа.

Право учешћа на конкурсу имају здравствене установе чији 
је оснивач Аутономна Покрајина Војводина у складу са Планом 
мреже здравствених установа.

Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку ис-
кључиво на обрасцу пријаве која се може преузети на Интернет 
страници Покрајинског секретаријата за здравство, социјал-
ну политику и демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs. и у 
Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и 
демографију, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, II спрат, 
канцеларија 44 (тел.487-4514).

Уз пријаву на конкурс се подноси следећа обавезна докумен-
тација:фотокопија потврде о регистрацији код надлежног орга-
на, фотокопија потврде о пореском идентификационом броју и 
фотокопија ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за 
заступање).

Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за здрав-
ство, социјалну политику и демографију, Булевар Михајла Пу-
пина број 16, 21108 Нови Сад поштом или лично на Писарници 
покрајинских органа управе у згради Владе Аутономне Покраји-
не Војводине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад, 
са назнаком:’’За конкурс’’.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису под-
нете од овлашћених лица, пријаве које нису поднете на прописа-
ном обрасцу и пријаве које нису предмет јавног конкурса неће се 
разматрати.

Неће се разматрати пријаве подносилаца којима су додељива-
на средства Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну 
политику и демографију, а који нису у року доставили извештај 
о наменском утрошку средстава са документацијом или тражили 
сагласност за продужење рока за реализацију пројекта.

Конкурсна документација се не враћа.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у ‘’Службеном 

листу АПВ’’, односно у јавном гласилу које покрива целу тери-
торију Аутономне Покрајине Војводине, до краја 2013. године, 
односно до утрошка средстава предвиђених за доделу по овом 
јавном конкурсу.

Поступак конкурса за доделу средстава спроводи Комисија коју 
образује покрајински секретар за здравство, социјалну политику 
и демографију. Комисија, након разматрања и процене пријава 
приспелих на јавни конкурс, сачињава образложени предлог за 
доделу средстава по јавном конкурсу.

О додели средстава одлучује решењем, које је коначно, 
покрајински секретар за здравство, социјалну политику и де-
мографију у складу са ликвидним могућностима буџета.

Приспеле пријаве на јавни конкурс Комисија разматра у погле-
ду испуњености услова и у погледу предмета конкурса и врши 
процену према следећим критеријумима:

- степен хитности,
- постојање налога инспекције за поступање,
- узрок настанка (виша сила, елементарна непогода и дру-

ге непрeдвиђене околности и др.),
- истек гарантног рока, односно да није обухваћен угово-

ром о сервисирању опреме,
- немогућност организације процеса рада и обављања де-

латности,
- немогућност обезбеђења средстава из других извора,
- висина тражених средстава.

Резултати конкурса ће бити објављени на Интернет страници 
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 
демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију

Број:129-401-405/2013
Дана:19. фебруара 2013. године

Покрајински секретар
Проф. др Весна Копитовић, с.р.



Страна 106 - Број 5 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 20. фебруар 2013.



20. фебруар 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 5 - Страна 107



Страна 108 - Број 5 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 20. фебруар 2013.

ОГЛАШАВАЊЕ  НЕВАЖЕЋИМ  ИЗГУБЉЕНИХ  ИСПРАВА:  250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со  Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

Текст огласа , са потврдом о уплати  /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице. Одговорни уредник: Дијана Катона,Тел. 021- 487 44 27 
Штампа: ДОО Мађар со Кфт.  Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад.  Телефони;  редакција 021 457 060,  

Служба претплате: 021 557 244 ,  Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com
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ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

167. Одлука о постојању конкурентности;
168. Решење о давању сагласности на Правилник о унутра-

шњој организацији и систематизацији радних места 
Информативног центра за пословну стандардизацију 
и сертификацију;

169. Решење о давању сагласности на Програм рада Ту-
ристичке организације Војводине за 2013. годину;

170. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Туристичке организације Војводине за 2013. годину;

171. Решење о давању сагласности на Програм туристич-
ке информативно-пропагандне делатности Туристич-
ке организације Војводине за 2013. годину;

172. Решење о давању сагласности на План рада Народ-
ног позоришта-Narodnog kazališta-Népszínház Субо-
тица за 2013. годину;

173. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Народног позоришта-Narodnog kazališta-Népszínház 
Суботица за 2013. годину;

174. Решење о разрешењу члана Управног одбора Канце-
ларије за инклузију Рома, Нови Сад;

175. Решење о именовању члана Управног одбора Канце-
ларије за инклузију Рома, Нови Сад;

176. Решење о разрешењу директора Института за плућне 
болести Војводине;

177. Решење о именовању директора Института за плућне 
болести Војводине.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

178. Конкурс за регресирање превоза ученика средњих 
школа за 2013. годину.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

179. Јавни конкурс за суфинансирање, односно финанси-
рање изградње, одржавања и опремања здравствених 
установа у 2013. години;

180. Јавни конкурс за суфинансирање, односно финанси-
рање хитних текућих поправки и одржавања зграда, 
објеката и опреме здравствених установа у 2013. го-
дини.
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