„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
22. јануар 2014.
Број 2

14.
На основу члана чл. 33. и 34. став 1. Покрајинске скупштинске
одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“,
бр. 4/2010) и члана 32. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину („Службени
лист АПВ“, број 50/2013), Влада Аутономне Покрајине Војводине,
на седници одржаној 22. јануара 2014. године, д о н е л а ј е
ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ
О РОКОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПOВРАЋАJА
НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ВАН КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
Овом уредбом уређују се рокови, начин утврђивања и поступак
повраћаја неутрошених буџетских средстава на рачун извршење
буџета Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: АП
Војводина), од стране корисника јавних средстава АП Војводине.
Повраћај средстава из става 1. овог члана односи се на кориснике јавних средстава АП Војводине, који нису укључени у консолидовани рачун трезора АП Војводине, чији је оснивач АП Војводина (у даљем тексту: корисници јавних средстава).
Члан 2.
Повраћај средстава из става 1. овог члана односи се на средства
која корисници јавних средстава нису утрошили за финансирање
расхода и издатака у 2013. години, односно за која нису извршили
преузимање обавеза, а пренета су им закључно са 31. децембром
2013. године, у складу са актом о буџету и програмом рада / финансијским планом за 2013. годину.
Члан 3.
Рок за повраћај неутрошених буџетских средстава пренетих у
2013. години на рачун извршења буџета АП Војводине је 31. јануар 2014. године.
Члан 4.
Износ средстава за повраћај утврђује се као разлика између
примљених средстава из покрајинског буџета за 2013. годину за
редован рад и за реализацију активности утврђених програмом
рада и финансијским планом и износа обавеза преузетих у складу са усвојеним програмом рада и финансијским планом за 2013.
годину.
Члан 5.
Корисници јавних средстава дужни су да најкасније до 28. јануара 2014. године доставе директном буџетском кориснику који
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му је средства пренео податке о износу средстава за повраћај
утврђене на начин прописан овом уредбом, на обрасцу ПКЈС
– Повраћај средстава корисника јавних средстава.
Образац ПКЈС-Повраћај средстава корисника јавних средстава
је саставни део ове уредбе.
Члан 6.
Директни буџетски корисник који је пренео средства дужан је
да изврши проверу података из обрасца ПКЈС и извештаја о реализацији програма рада, односно финансијског плана корисника
јавних средстава.
Члан 7.
Након провере података из обрасца ПКЈС, директни буџетски
корисник исти оверава и доставља Покрајинском секретаријату
за финансије за потребе евидентирања у главној књизи трезора
потраживања од корисника јавних средстава по основу утврђеног
износа средстава за повраћај у корист покрајинског буџета.
Члан 8.
Средства пренета из покрајинског буџета у 2013. години за финансирање редовног рада корисника јавних средстава у тој години за које нису преузете обавезе до краја 2013. године, не могу се
користити у 2014. години.
Члан 9.
Средства или део средстава примљених из покрајинског буџета за 2013. годину за реализацију одређених пројеката, односно
активности које су планиране у програму рада и финансијском
плану, може остати на коришћењу код корисника јавних средстава уколико њихова реализација из оправданих разлога није започета или је у току, уз писмену сагласност директног буџетског
корисника који је извршио пренос средства.
Члан 10.
Корисник јавних средстава подноси захтев за задржавање неутрошених средстава директном буџетском кориснику који је
извршио исплату истих, на обрасцу ПКЈС/1 - Захтев за оцену оправданости.
Директни буџетски корисник цени оправданост захтева корисника јавних средстава за задржавање неутрошених средстава и уколико сматра оправданим, даје сагласност да неутрошена
средства у траженом износу остану на коришћењу кориснику
јавних средстава за намену утврђену програмом рада / финансијским планом.
Средства из претходног става овог члана, корисник јавних
средстава је дужан да укључи у програм рада, односно финансијски план за 2014. годину.
Образац ПКЈС/1 - Захтев за оцену оправданости је саставни део
ове уредбе.
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Члан 11.
Са средствима пренетим корисницима јавних средстава из покрајинског буџета ранијих година, која до краја 2013. године нису утрошена за намену за коју су добијена у складу са програмом рада односно финансијским планом, поступа се у складу са овом уредбом.
Члан 12.
Ова покрајинска уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 401-33/2014
Нови Сад, 22. јануар 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

Образац ПКЈС / 1
_________________________________________________
(назив корисника јавних средстава буџета АП Војводине)
______________________
___________________
(ПИБ)
(Матични број)
______________________
(Седиште и адреса)

___________________________________________________
(директни буџетски корисник који је извршио исплату средстава)
ЗАХТЕВ ЗА ОЦЕНУ ОПРАВДАНОСТИ
Програмска активност ____________________________________________________
Износ преузетих обавеза __________________________________________________
Пренета средства за реализацију програмске активности ________________________
Износ неутрошених средстава ______________________________________________
Молим да неутрошена средства у износу од ________остану на коришћењу у буџетској години кориснику јавних средстава
за намену утврђену програмом до окончања активности, а најкасније до _ _______________ године.
Образложење
Програм
није
реализован
из
следећих
разлога
_____________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Планирано време реализације програма ______________________________________
Овлашћено лице
корисника јавних средстава
__________________________
САГЛАСНОСТ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
На основу Захтева за оцену оправданости даје се сагласност да неутрошена средства у износу од ______________остану на коришћењу кориснику јавних средстава за намену утврђену програмом /финансијским планом до ___________________ године.
(датум)
ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИК
..........................................................................

15.
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“, бр 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 22. јануара 2014. године, д о н е л а ј е

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Покрајинског завода за
заштиту природе, Нови Сад, за 2014. годину, који је донео Управни одбор Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, на
1. седници одржаној 15. јануара 2014. године.

22. јануар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-24/2014
Нови Сад, 22. јануар 2014. године

18.
На основу члана 14. Одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине („Службени лист АПВ’’, број: 18/2002 и 4/2008)
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 22. јануара 2014. године, д о н е л а ј е

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

16.
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 22. јануара 2014. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм заштите природних добара
Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2014. годину, који је донео Управни одбор, на XI седници одржаној 16.
децембра 2013. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-110/2013
Нови Сад, 22. јануар 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

Број 2 - Страна 15

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Туристичке организације
Војводине за 2014. годину, који је донео Управни одбор Туристичке организације Војводине, на 9. седници одржаној 30. децембра
2013. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-2/2014
Нови Сад, 22. јануар 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

19.
На основу члана 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 13/2009 и 2/2010) 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 22.
јануара 2014. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I

17.
На основу члана 14. Одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине („Службени лист АПВ’’, број: 18/2002 и 4/2008)
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 22. јануара 2014. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Финансијски план Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину, који је
усвојио Управни одбор Фонда, на седници одржаној 15. јануара
2014. године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.

I
Даје се сагласност на Финансијски план Туристичке организације Војводине за 2014. годину, који је усвојио Управни одбор
Туристичке организације Војводине, на 9. седници одржаној 30.
децембра 2013. године.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-27/2014
Нови Сад, 22. јануар 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-13/2014
Нови Сад, 22. јануар 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

20.
На основу члана 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 13/2009 и 2/2010) 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 22.
јануара 2014. године, д о н е л а ј е
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РЕШЕЊЕ

II

I

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

Даје се сагласност на Програм рада Фонда „Европски послови“
Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину, који је усвојио
Управни одбор Фонда, на седници одржаној 15. јануара 2014. године.
II

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број:025-2/2014
Нови Сад, 22. јануар 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 025-3/2014
Нови Сад, 22. јануар 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

21.
На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Гаранцијског
фонда Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“,
број: 17/03 и 3/06) и чл. 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 22. јануара 2014. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

23.
На основу члана 14. Одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине („Службени лист АПВ’’, број: 18/2002 и 4/2008)
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 22. јануара 2014. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм туристичке информативно-пропагандне делатности Туристичке организације Војводине за 2014.
годину, који је донео Управни одбор Туристичке организације
Војводине на 9. седници одржаној 30. децембра 2013. године.
II

I
Даје се сагласност на Програм рада Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину, који је донео Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине,
на 14. седници одржаној 23. децембра 2013. године.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-3/2014
Нови Сад, 22. јануар 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 025-1/2014
Нови Сад, 22. јануар 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

22.
На основу члана 10.став 2. Одлуке о оснивању Фонда за подршку инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment Promotion
– VIP“ („Службени лист АПВ“, број 14/04) 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 22. јануара 2014. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Фонда за подршку инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment Promotion – VIP“ за
2014. годину, Дел.број:1411 од 30. децембра 2013. године, који је
донео Управни одбор Фонда за подршку инвестиција у Војводини
„Vojvodina Investment Promotion – VIP“, на 66. седници одржаној
30. децембра 2013. године.

24.
На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 2. тачка 1. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број: 107/2005,
72/2009-други закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013други закон), a у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању
Опште болнице Врбас, Врбас, услед поделе Здравственог центра
„Вељко Влаховић“ Врбас (“Службени лист АПВ”, број: 19/2007
и 21/2010) и на основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени
лист АПВ“, број 4/2010), Владa Аутономне Покрајине Војводине,
на седници одржаној 27. јануара 2014. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
ПЕТАР ГРЕГОРИНСКИ дипломирани економиста, разрешава
се дужности директора Опште болнице Врбас, Врбас, на коју је
именован Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине број:
022-00528/2010 од 21. јула 2010. године, на лични захтев.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.

22. јануар 2014.
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Владa Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-37/2014
Нови Сад, 27. јануар 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

25.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број: 107/2005, 72/2009-други закон,
88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013-други закон), a у вези
са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању Опште болнице Врбас,
Врбас, услед поделе Здравственог центра „Вељко Влаховић“ Врбас (“Службени лист АПВ”, број 19/2007 и 21/2010) и на основу
члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/2010),
Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
27. јануара 2014. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
Др ДРАГАНА ЦВЕЈИЋ, доктор медицине, специјалиста анестезије и реанимације, именује се за вршиоца дужности директора
Опште болнице Врбас, Врбас, на период од шест месеци.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Владa Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-38/2014
Нови Сад, 27. јануара 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

26.
Покрајински секретар за образовање, управу и националне
заједнице, на основу члана 11. став 1. тачка 1. и члана 12. Правилника о сталним судским тумачима („Сл. гласник РС“, број
35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању надлежности
Аутономне Покрајине Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и
67/2012 –одлука УС) и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012
– пречишћен текст) решавајући по захтеву Тинде Чањи, из Нове
Црње д о н о с и
РЕШЕЊЕ
Тинде Чањи, из Нове Црње, ЈНА 20, разрешава се дужности
сталног судског преводиоца за немачки језик и брише се из регистра сталних судских тумача за територију Аутономне Покрајине
Војводине.
РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број:128-74-1/2014-02
21.01.2014. године
Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor
(мр Андор Дели)
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27.
На основу члана 10, 20. и члана 22. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број 50/13), члана
4. Правилника 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:129-401-113/2014 од 17. јануара 2014. године и Решења о
покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и
демографију број: 129-401-114/2014 од 20. јануара 2014. године, а у
вези са чланом 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити
(‘’Службени гласник РС’’, број 107/05, 72/09-други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-други закон), Покрајински секретаријат
за здравство, социјалну политику и демографију расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ, ОДНОСНО ФИНАНСИРАЊЕ
ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У 2014. 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,
72/09-други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-други закон) и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство,
социјалну политику и демографију за 2014. годину, суфинансирати, односно финансирати у 2014. години изградњу, одржавање
и опремање здравствених установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће одржавање просторија, медицинске и
немедицинске опреме и превозних средстава и опреме у области
интегрисаног здравственог информационог система, у укупном
износу од 300.000.000,00 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:
129-401-113/2014 од 17. јануара 2014. 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 ликвидним могућностима буџета Аутономне Покрајине Војводине за
2014. годину.
Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше
до 31. 12. 2014. године.
Предмет конкурса је суфинансирање, односно финансирање
изградње, одржавања и опремања здравствених установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће одржавање
просторија, медицинске и немедицинске опреме и превозних
средстава и опреме у области интегрисаног здравственог информационог 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 искључиво на обрасцу пријаве која се може преузети на Интернет
страници Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну 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 документација:фотокопија потврде о регистрацији код надлежног органа, фотокопија потврде о пореском идентификационом броју и
фотокопија ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за
заступање).
Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад поштом или лично на Писарници
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покрајинских органа управе у згради Владе Аутономне Покрајине Војводине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад,
са назнаком:’’За конкурс’’.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису поднете од овлашћених лица, пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу и пријаве које нису предмет јавног конкурса неће се
разматрати.
Неће се разматрати пријаве подносилаца којима су додељивана 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 20 дана од дана
објављивања у ‘’Службеном листу АПВ’’, односно у јавном гласилу које покрива целу територију Аутономне Покрајине Војводине.
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 демографију у складу са ликвидним могућностима буџета.
Приспеле пријаве на јавни конкурс Комисија разматра у погледу испуњености услова и у погледу предмета конкурса и врши
процену према следећим критеријумима:
- значај планираног инвестиционог улагања, инвестиционо-текућег одржавања просторија, медицинске и неме-

22. јануар 2014.

дицинске опреме и превозних средстава и опреме у области интегрисаног информационог система за обезбеђење
и унапређење обављања делатности,
- немогућност организације процеса рада и обављања делатности,
- допринос унапређењу доступности и приступачности
здравствене заштите, односно скраћењу чекања на здравствену услугу,
- степен хитности,
- доприност увођењу и примени нових здравствених технологија,
- висина тражених средстава,
- економичност буџета и усклађеност предложеног буџета
са планираним активностима,
- степен обезбеђености сопствених средстава или средстава из других извора.
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:129-401-114/2014-2
Дана:21. јануара 2014. године
Покрајинска секретарка
Проф. др Весна Копитовић, с.р.

22. јануар 2014.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
14. Покрајинска уредба о роковима, начину и поступку
повраћаја неутрошених буџетских средстава корисника јавних средстава Аутономне Покрајине
Војводине ван консолидованог рачуна трезора Аутономне Покрајине Војводине, на рачун извршења
буџета Аутономне Покрајине Војводине;
15. Решење о давању сагласности на Финансијски план
Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад,
за 2014. годину;
16. Решење о давању сагласности на Програм заштите
природних добара Покрајинског завода за заштиту
природе, Нови Сад, за 2014. годину;
17. Решење о давању сагласности на Финансијски план
Туристичке организације Војводине за 2014. годину;
18. Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Војводине за 2014. годину;
19. Решење о давању сагласности на Финансијски план
Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине
Војводине за 2014. годину;
20. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину;
21. Решење о давању сагласности на Програм рада Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине
за 2014. годину;
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Редни број

Предмет

Страна

22. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда за подршку инвестиција у Војводини “Vojvodina
Investment Promotion-VIP“ за 2014. годину;
23. Решење о давању сагласности на Програм туристичке информативно-пропагандне делатности Туристичке организације Војводине за 2014. годину;
24. Решење о разрешењу директора Опште болнице Врбас, Врбас;
25. Решење о именовању вршиоца дужности директора
Опште болнице Врбас, Врбас.

16
16
16
17

14
15
15
15
15
15
16

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
26. Решење о разрешењу сталног судског преводиоца за
немачки језик.

17

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО,
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ
27. Јавни конкурс за суфинансирање, односно финансирање изградње, одржавања и опремања здравствених
установа у 2014. години.

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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