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ном факултету у Новом Саду, уместо др Марка Ерака, са даном
доношења ове одлуке.

На основу члана 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине(„Службени гласник
РС“, број 99/09 и 67/12-одлука УС) и члана 52., а у вези са чланом
108. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број
76/05,100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 99/14 ),
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 20. марта 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

II
Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 022-16/12
Нови Сад, 20. март 2015. година

Председник
Скупштине АП Војводине,
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

I
Разрешава се дужности члана Савета Универзитета у Новом
Саду, проф. др Марко Ерак, из реда представника оснивача,
именован за члана Савета Универзитета у Новом Саду Одлуком Скупштине Аутономне Покрајине Војводине број: 022-16/12
(„Службени лист АПВ“ број 35/12), са даном доношења ове одлуке.
II
Ову oдлуку објавити у “Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

226.
На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 37/14 и
54/14-др.пропис) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, бр. 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 25. марта 2015. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 022-1/15
Нови Сад, 20. март 2015. година

Председник
Скупштине АП Војводине,
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

I
Јанош Орос разрешава се дужности помоћника покрајинског
секретара за образовање, управу и националне заједнице, због
истека мандата.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

225.
На основу члана 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине(„Службени гласник
РС“, број 99/09 и 67/12-одлука УС) и члана 52., а у вези са чланом
108. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број
76/05,100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 99/14 ),
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 20. март 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
I
За члана Савета Универзитета у Новом Саду, из рeда представника оснивача, именује се др Светозар Чиплић, доцент на Прав-

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 02-60/2015
Нови Сад, 25. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

227.
На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 37/14 и
54/14-др.пропис) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинскe скупштинскe
одлукe o Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, бр. 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 25. марта 2015. године,
д о н е л а је
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25. март 2015.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

РЕШЕЊЕ
I
Јанош Орос поставља се за помоћника покрајинског
секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, на период од четири године.

Број: 02-59/2015
Нови Сад, 25. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

230.

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

На основу члана 32. тачка 21. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада на седници одржаној 19.
фебруара 2015. године, донeла је
РЕШЕЊЕ

Број: 02-61/2015
Нови Сад, 25. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

228.
На основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 25. марта 2015. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

I
Поништава се јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа „Војводинашуме”, Петроварадин, објављен у „Службеном
гласнику РС”, број:77/13 од 02. септембра 2013. године, „Службеном листу АПВ” број: 34/2013 од 11.09.2013. године и дневном
листу „Данас” од 30.08.2013. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, „Службеном гласнику Републике Србије” и
дневном листу „Данас”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
Душан Куновац разрешава се дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Број: 023-17/2015
Нови Сад, 19. фебруар 2015. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 02-58/2015
Нови Сад, 25. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

231.
На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), а у вези
са чланом 42. Закона о јавним предузећима (‚‘Службени гласник
РС‘‘, број: 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. Закон),
Покрајинска влада, на седници одржаној 19. марта 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

229.

I

На основу члана 27. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинскoj управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14 и 54/14 др.одлука) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ” број: 37/14), решавајући по предлогу покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајинска влада, на седници одржаној 25. марта 2015. године, д о н е л а је

МАРТА ТАКАЧ именује се за вршиоца дужности директора
Јавног предузећа ‚‘Војводинашуме‘‘, на период од шест месеци.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

РЕШЕЊЕ
I

Број: 023-26/2015
Нови Сад, 19. март 2015. године

Душан Куновац поставља се за помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, на период од
две године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

232.
На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист

25. март 2015.
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АПВ”, број: 37/2014), а у вези са чланом 20. став 1. тачка 1. Покрајинске скупштинске одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме” („Службени лист АПВ”, број: 4/2013) Покрајинска влада,
на седници одржаној 19.фебруара 2015.године, донела је

редно-технолошки развој Војводине за период јануар–децембар
2015. године, који је донео Управни одбор Установе – Центра за
привредно-технолошки развој Војводине, на 16. седници одржаној 27. фебруара 2015. године.

РЕШЕЊЕ

II

I

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

Даје се сагласност на Одлуку о I изменама Статута ЈП „Војводинашуме”, Петроварадин, коју је Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме”, Петроварадин, донео на X седници одржаној 12.02.2015.
године, под бројем: 666/ X-1.
II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 023-21/2015
Нови Сад, 25. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 023-14/2015
Нови Сад, 19. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

233.
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе – Центра
за привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист
АПВ”, број 4/08) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број
37/2014) Покрајинска влада, на седници одржаној 25. марта 2015.
године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

235.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 107/05, 72/09 – други
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), а у
вези са Одлуком о оснивању Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал” Врдник („Службени лист АП Војводине”, број:
11/06) и члана 32. тачка 9. и 12, као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 25.
марта 2015. године, д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
Биљана Ристић, дипл. економиста, из Ирига, разрешава се
дужности председнице Надзорног одбора Специјалне болнице за
рехабилитацију „Термал″ Врдник, на коју је именованa Решењем
Покрајинске владе, број: 022-463/2014 од 30.маја 2014. године, као
представница оснивача.

Даје се сагласност на Финансијски план Установе – Центра за
привредно-технолошки развој Војводине за период јануар–децембар 2015. године, који је донео Управни одбор Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине, на 16. седници
одржаној 27. фебруара 2015. године.

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

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

II

Број: 022-212/2015
Нови Сад, 25. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-50/2015
Нови Сад, 25. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

234.
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе – Центра
за привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист
АПВ”, број 4/08) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број
37/2014) Покрајинска влада, на седници одржаној 25. марта 2015.
године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Установе – Центра за прив-

236.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 107/05, 72/09 – други
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), а у
вези са Одлуком о оснивању Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал” Врдник („Службени лист АПВ”, број 11/06) и члана
32. тачка 9. и 12, као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 25. марта 2015. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
Маргарита Вујовић, магистар уметности, Средња музичка
школа „Петар Кранчевић” Сремска Митровица, из Врдника, име-
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нује се за председницу Надзорног одбора Специјалне болнице за
рехабилитацију „Термал″ Врдник, као представница оснивача.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-213/2015
Нови Сад, 25. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

237.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 107/05, 72/09 – други
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), а у
вези са Одлуком о оснивању Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал” Врдник („Службени лист АПВ”, број 11/06) и члана
32. тачка 9. и 12, као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14)
Покрајинска влада, на седници одржаној 25. марта 2015. године,
д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Александар Ковачевић, дипл. правник из Ирига, разрешава се
дужности члана Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал″ Врдник, на коју је именован Решењем Покрајинске владе, број: 022-461/2014 од 30. маја 2014. године, као
представник оснивача.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-210/2015
Нови Сад, 25. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

238.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 107/05, 72/09 – други
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), а у
вези са Одлуком о оснивању Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал” Врдник („Службени лист АПВ”, број 11/06) и члана
32. тачка 9. и 12, као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 25. марта 2015. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
Срђан Јаковљевић, инж. пољопривреде, „Атос фруктум″, из
Ирига, именује се за члана Управног одбора Специјалне болнице
за рехабилитацију „Термал″ Врдник, као представник оснивача.

25. март 2015.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-211/2015
Нови Сад, 25. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

239.
На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије”, бр.
107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), а у вези са Одлуком о оснивању Опште болнице
Сента, Сента, услед поделе Здравственог центра „Др Гере Иштван″ Сента („Службени лист АПВ”, бр. 2/08, 8/08 и 21/10) и члана
32. тачка 9. и 12, као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 25. марта 2015. године,
д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Др Михаљ Вашаш, доктор медицине, специјалиста педијатрије,
субспецијалиста пулмологије, разрешава се дужности директора
Опште болнице Сента, Сента, на коју је именован Решењем Владе
Аутономне покрајине Војводине, број: 022-237/2011 од 6. априла
2011. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-208/2015
Нови Сад, 25. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

240.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 107/05, 72/09 – други
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), а у
вези са Одлуком о оснивању Опште болнице Сента, Сента, услед
поделе Здравственог центра „Др Гере Иштван″ Сента („Службени лист АПВ”, бр. 2/08, 8/08 и 21/10) и члана 32. тачка 9. и 12, као и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 25. марта 2015. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Др Михаљ Вашаш, доктор медицине, специјалиста педијатрије,
субспецијалиста пулмологије, именује се за директора Опште
болнице Сента, Сента, на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

25. март 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 12 - Страна 181
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-165/2015
Нови Сад, 25. март 2015. године

Број: 022-209/2015
Нови Сад, 25. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

243.

241.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 107/05, 72/09 – други
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), а у
вези са Одлуком о оснивању Опште болнице Сента, Сента, услед
поделе Здравственог центра „Др Гере Иштван″ Сента („Службени лист АПВ”, бр. 2/08, 8/08 и 21/10) и члана 32. тачка 9. и 12, као и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 25. марта 2015. године, д о н е л а је

На основу члана 133. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС”, број 24/11), а у вези с тачком 1. Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите
за смештај корисника Установа за смештај и збрињавање старих
лица „Геронтолошки центар” у Панчеву („Службени лист АПВ”,
број 7/02), члана 32. став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
25. марта 2015. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

I

I
Др Драгица Пап Гопић, докторка медицине, специјалиста радиологије, именује се за заменицу директора Опште болнице
Сента, Сента, на период од четири године.

МИЛЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ, дипломирани специјални педагог из Качарева, именује се за директора Установе за смештај
и збрињавање старих лица „Геронтолошки центар” у Панчеву, на
период од четири године.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-166/2015
Нови Сад, 25. март 2015. године

Број: 022-182/2015
Нови Сад, 25. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

244.

242.
На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС”, број 42/91, 71/94 и 79/2005) и чланова 124. и 133. 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 социјалне заштите за смештај корисника
Установа за смештај и збрињавање старих лица „Геронтолошки
центар” у Панчеву („Службени лист АПВ”, број 7/02), члана 32.
став 1. тачка 12 и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 25. марта 2015. године,
д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

На основу члана 33. став 1. тачка 22. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник
РС“, број 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУз 353/2009), члана 102. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 52/11 и 55/13), члана 16., 21.,
23., и 24. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима
(„Службени гласник РС“ број 72/09), члана 37. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист
АПВ», бр. 37/2014), покрајински секретар за образовање, прописе,
управу и националне мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I

МИЛЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ, дипломирани специјални педагог из Качарева разрешава се дужности директора Установе
за смештај и збрињавање старих лица „Геронтолошки центар” у
Панчеву, на коју је именован Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине број 022-190/2011 од 16. марта 2011. године.

ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ ДОДАТАК
УЏБЕНИКА «ИСТОРИЈА МАЂАРСКОГ НАРОДА», за шести разред основне школе на мађарском језику, аутора Михаела
Антоловића и рецензената Габриеле Шароши, Золтана Халаи и
Арпада Пача, као уџбеника за наставни предмет Историја за шести разред основне школе, писан латиничним писмом, на мађарском језику, издавачке куће «Klett“, Београд, почев од школске
2015/2016. године.

II

II

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

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине‘‘.

I

Страна 182 - Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-260/2014-01
Дана: 20. 03. 2015. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály,s.r.
(Михаљ Њилаш)

245.
На основу члана 3. Одлуке о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине за дотације организацијама етничких заједница („Службени
лист АПВ“ број: 5/2006), Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписује
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
УСМЕРЕНИХ НА РЕАЛИЗАЦИЈУ
АФИРМАТИВНИХ МЕРА И ПРОЦЕСА
ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ РОМА ЗА НАСТАВАК
„ДЕКАДЕ ИНКЛУЗИЈЕ РОМА“ У 2015. ГОДИНИ
Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката усмерених
на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију
Рома за наставак „Декаде инклузије Рома“ у 2015. години.
I. РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА
Конкурс се расписује на укупан износ од 2.000.000,00 динара.
II. УСЛОВИ КОНКУРСА
Рок за подношење пријава 04. мај 2015. године.
• На конкурс се могу пријавити искључиво регистрована
правна лица – организације и удружења ромске националне
заједнице са седиштем на територији Аутономне Покрајине
Војводине, чија се делатност заснива на очувању и неговању
националног и културног идентитета или организације чија
је делатност усмерена на реализацију афирмативних мера и
процеса за интеграцију Рома за наставак „Декаде инклузије
Рома“ у 2015. години.
• 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 апликаната
којима су додељена средства по основу претходних конкурса
Секретаријата, а нису измирили преузете обавезе по тим конкурсима или нису благовремено, а до истека рока за пријаву
по овом конкурсу, затражили од Секретаријата продужење
рока за реализацију средстава добијених по основу ранијих
конкурса Секретаријата.
• Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице 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. ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Уколико корисник средстава из овог Конкурса потпада под
регулацију члана 2. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник Р. Србије”, број 124/2012), односно уколико

25. март 2015.

ће се средства остварена по овом конкурсу користити за набавку
радова, добара или услуга, а учешће тих средстава чини више од
50% вредности набавке, корисник средстава ће се сматрати наручиоцем и у обавези је да примењује Закон о јавним набавкама.
IV. НАМЕНСКИ ПОДРАЧУН КОД УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР
Правилник о изменама Правилника о начину утврђивања и
евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину
за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Службени гласник РС”, број 8/2014), Министарства финансија Републике
Србије, Управе за трезор - Сектора за јавна плаћања и фискалну
статистику, предвиђа да се, због потребе да се рационализује коришћење ресурса код државних органа и органа локалних власти,
као и повећања ефикасности рада тих органа, изврши сукцесивно укидање наменских подрачуна код Управе за трезор. Наведено се односи на све субјекте који нису директни или индиректни
буџетски корисници, тачније на удружења, фондације и задужбине, предузетнике, цркве и верске заједнице, политичке странке
(ове измене се не односе на привредна друштава).
Сви поменути субјекти су у обавези да по реализацији раније
дозначених средства на подрачун код Управе за трезор, изврше
укидање подрачуна и брисање из Евиденције код Управе за трезор.
У складу са наведеним, средства по Конкурсу ће бити исплаћивана искључиво на рачуне субјеката код пословних банака.
V. НАЧИН АПЛИЦИРАЊА
• Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима
Секретаријата. Комплетна конкурсна документација са упутствима и правилима може се преузети од 23. марта 2015. године у просторијама Секретаријата или на web адреси www.
puma.vojvodina.gov.rs
• Уз пријаву се обавезно подноси :
1. Званичан доказ о регистрацији организације;
2. Потврда о пореском идентификационом броју;
3. Званичан доказ о отвореном рачуну у банци.
• Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на језику националне мањине који је у службеној употреби у Аутономној Покрајини Војводини;
• Пријаве се подносе:
1.) лично предајом писарници покрајинских органа управе
у Новом Саду (зграда Покрајинске Владе)
2.) електронски путем портала е-конкурси (https://www.
ekonkursi.vojvodina.gov.rs/eKonkursPublic/) са пријавом
која је електронски потписана;
3) поштом на адресу:
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
21000 Нови Сад, Булевар Михаила Пупина 16.
ЗА КОНКУРС „ДЕКАДА РОМА 2015 .“
Резултати конкурса се објављују на званичној web адреси Секретаријата.
Покрајински секретар
Nyilas Mihály .s.r.
(Михаљ Њилаш)

246.
На основу члана 42. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/14), члана 3., 5. и 62.
Правилника о одобравању и финансирању пројеката и програма
којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта
у АП Војводини, („Сл. лист АПВ“, бр. 2/15), те чланова 25. и 26.
став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине

25. март 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине“, бр. 53/14,) Покрајински
секретаријат за спорт и омладину (у даљем тексту: Секретаријат),
расписује
КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
СА ЦИЉЕМ АФИРМАЦИЈЕ ЖЕНА
У СПОРТУ
ПРОЈЕКТИ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ
- Усавршавања стручњакиња у спорту и спортских стручњакиња;
- Набавке такмичарске опрема и спортских реквизита за спортисткиње;
- Пројекти научно-стручног карактера са циљем смањења дискриминације жена у спорту (истраживања, скупови, семинари, трибине и сл.).
ПОДНОСИОЦИ ЗАХТЕВА
1. Спортске организације регистрованe као удружења у
складу са Законом о спорту;
2. Спортски савези и друштва у складу са Законом о спорту;
Спортске организације, савези и друштва посебно треба да испуњавају следеће услове да би се њихови захтеви разматрали:
- да имају седиште на територији АП Војводине,
- да доставе копију уговора и дипломе о ангажовању кандидаткиње за коју подносе захтев,
- да доставе доказ о важећој лиценци кандидаткиња,
- да доставе предрачун за набавку опреме/реквизита која је
предмет захтева,
УКУПНА СРЕДСТВА ЗА РАСПОДЕЛУ
3.000.000,00 динара
РОК ЗА ПРИЈАВУ
15 дана од дана објављивања
НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС
Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на обрасцу
који је објављен на Интернет страници Секретаријата: www.sio.
vojvodina.gov.rs и достављају се у запечаћеној коверти са назнаком “не отварати – пријава за Конкурс за финансирање пројеката
за афирмацију жена у спорту“ на адресу: Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови
Сад, или непосредно на писарници покрајинских органа.

247.
На основу члана 10. и 22. став 4. Покрајинскe скупштинскe
одлукe о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
(„Сл. лист АП Војводине“, бр. 53/2014), члана 3. и 4. Одлуке о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката
које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2015. години број 02-8/2015 од 02.03.2015. године („Сл. лист АП Војводине“, бр. 8/2015) и Решења о покретању
поступка за доделу средстава путем јавног конкурса Управе за
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број 136-401914/2015-01/1 од 24.03.2015. године Управа за капитална улагања
Аутономне покрајине Војводине расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање
пројеката у области здравствене заштите.
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Општи циљ јавног конкурса је подршка здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у складу
са Планом мреже здравствених установа, у реализацији пројеката који доприносе развоју и унапређењу квалитета здравствене
заштите на територији Аутономне покрајине Војводине.
Специфични циљеви јавног конкурса су обезбеђење континуираног пружања здравствене заштите, побољшање услова рада у
здравственим установама, обезбеђење здравствене заштите која
је једнако доступна свим грађанима и очување и унапређење квалитета здравствене заштите на територији Аутономне покрајине
Војводине.
ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО
ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине“,
бр. 53/2014), у члану 10, Раздео 24 – Управа за капитална улагања
Аутономне покрајине Војводине – Програм 1505 – Регионални
развој – Програмска активност 1008 – Подршка пројектима у
области здравствене и социјалне заштите – економска класификација – 464 – дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања, предвиђена су средства у износу од 400.000.000,00
динара за финансирање и суфинансирање пројеката у области
здравствене заштите .
Наведени износ средстава опредељује се за:
1. Финансирање и суфинансирање пројеката набавке медицинске опреме у укупном износу од 270.000.000,00 динара,
2. Финансирање и суфинансирање пројеката изградње, реконструкције и санaције објеката здравствених установа у укупном износу од 130.000.000,00 динара.
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за
финансирање и суфинансирање пројеката набавке медицинске
опреме за здравствене установе чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у складу са Планом мреже здравствених установа и пројеката изградње, реконструкције и санације објеката здравствених установа чији је оснивач Аутономна покрајина
Војводина у складу са Планом мреже здравствених установа.
ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Право учешћа на јавном конкурсу имају здравствене установе
чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у складу са Планом мреже здравствених установа.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Услови за доделу средстава по јавном конкурсу су: да је реализација пројекта у складу са циљeм и наменом јавног конкурса, а за пројекте изградње, реконструкције и санације објеката
и да је израђена техничка документација у складу са Законом о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и да
је издат важећи акт надлежног органа на основу којег се одобрава
извођење радова.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ КОНКУРС
Документација која се подноси на јавни конкурс садржи:
1) Уредно попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног
лица образац Пријава предлога пројекта (Образац P.Z1.01)
у два примерка;
2) За пројекте набавке медицинске опреме за здравствене установе:
• Техничку спецификацију неопходне опреме са процењеном вредношћу, нумерисану, оверену и потписану од
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве, не старију
од шест месеци;
3) За пројекте изградње, реконструкције и санације објеката
здравствених установа:
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• Копију главне свеске техничке документације у зависности од класе и намене објекта (главна свеска идејног
пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску дозволу,
главна свеска пројекта за извођење);
• Копију изјаве вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја техничке контроле из извода пројекта за
грађевинску дозволу;
• Уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим
се одобрава извођење радова издато пре ступања на снагу Закона о изменама Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС“, бр 145/2014), потребно је доставити копије насловних страна свих делова техничке документације садржане у грађевинској дозволи, односно решењу којим се одобрава извођење радова, као и страна
са овером техничке контроле и овером надлежног органа
за издавање грађевинске дозволе;
• Копију важећег акта надлежног органа на основу којег се
одобрава извођење радова;
• Предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова
оверен и потписан од стране одговорног пројектанта, не
старији од шест месеци.
4) Копију потврде о пореском идентификационом броју;
5) Копију потврде о регистрацији здравствене установе код
надлежног органа.
Све копије докумената морају да буду оверене и потписане од
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве и то свака страна
сваког документа.
Образац пријаве (P.Z1.01) се попуњава електронски и може
да буде преузет са интернет странице Покрајинске владе www.
vojvodina.gov.rs .
Пријаве са приложеном документацијом се, након спроведеног
јавног конкурса, не враћају учесницима на јавном конкурсу.
РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС
Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, дневном листу „Данас“ и на интернет страници Покрајинске владе www.vojvodina.gov.rs.
Пријава за учешће на јавни конкурс се подноси у затвореној
коверти, затворена на начин да се приликом отварања пријаве
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, лично на
писарницу Управе за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине, сваког радног дана од 8.00 до 16.00 часова или путем
поште, на адресу: УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 21000 Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина број 25 са назнаком: „Пријава на јавни конкурс
број 136-401-914/2015-01/2 – Јавни конкурс за финансирање и
суфинансирање пројеката у области здравствене заштите – НЕ
ОТВАРАТИ“.
Јавни конкурс jе отворен од 25.03.2015. године до 06.04.2015.
године до 16.00 часова.
Благовремена пријава је пријава која је примљена од стране
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у
утврђеном року, односно до 06.04.2015. године до 16.00 часова.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА
Критеријуми за оцену пројеката и доделу средстава су следећи:
1. Степен општег утицаја и значај пројекта се оцењује са највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме:
значај пројекта за обављање делатности и одржавање рада
здравствене установе, хитност реализације пројекта, допринос увођењу и примени нових здравствених технологија међусобна повезаност и усаглашеност елемената
пројекта и степен утицаја пројекта на побољшање здравствене заштите;
2. Оправданост пројекта се оцењује са највише 20 бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: степен суфинансирања пројекта, однос трошкова и очекиваних резултата;
3. Степен одрживости пројекта се оцењују са највише 20 бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: финансијска одрживост и институционална одрживост;
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4. Степен ризика и изводљивост пројекта се оцењује са највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме:
степен припремљености пројекта, процена ризика и изводљивост пројекта.
Неће се узимати у разматрање:
1. неблаговремене пријаве (пријаве поднете након истека
рока предвиђеног у јавном конкурсу);
2. недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису предвиђени јавним
конкурсом, односно, оне које се не односе на конкурсом
предвиђене намене);
3. неразумљиве и непотпуне пријаве (пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу, пријаве уз које није приложена сва документација предвиђена конкурсом, пријаве које су непотписане, са непопуњеним рубрикама, пријаве послате факсом или електронском поштом, пријаве које
садрже неразумљиве и нетачне податке).
Подносилац пријаве се о недостацима пријаве обавештава
писаним путем и на исту нема право жалбе.
ДОДЕЛА СРЕДСТАВА
Поступак јавног конкурса спроводи Комисија коју образује
директор Управе за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине.
Комисија обавља стручни преглед поднетих пријава,
вреднује и рангира предложене пројекте у складу са условима
и критеријумима наведеним у јавном конкурсу и доставља
директору Управе предлог одлуке о додели средстава са
образложењем предлога у року од 15 дана од дана истека рока за
подношење пријава.
Одлуку о додели средстава са образложењем доноси директор
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у
року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Одлука о додели средстава се доставља свим учесницима на
јавном конкурсу и објављује на интернет страници Покрајинске
владе наредног дана од дана доношења исте.
Након доношења одлуке о додели средстава, Управа за
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и Корисник
средстава закључиће уговор са којим ће да регулишу права и
обавезе.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све информације у вези са јавним конкурсом, могу се добити
у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине,
позивом на телефон број 021.4881.807, сваког радног од 09.00
часова до 15.00 часова, или путем електронске поште: tatjana.
skrbic@fkuapv.org.
Директор
Небојша Маленковић с.р.

248.
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем
тексту: Савет), на основу члана 22. став 1. тачка 1) Закона о националним саветима националних мањина (Службени гласник
РС, 72/2009 и 20/2014 – Одлука Уставног суда) и члана 14. став
1. тачка х) и члана 41. став 1. Статута Националног савета мађарске националне мањине (усвојен 2. децембра 2014. године, бр.
Х/2014), на V редовној седници Савета, одржаној 9. марта 2015.
године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О УТВРЂИВАЊУ МАЂАРСКИХ НАЗИВА
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА У ВОЈВОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком мења се Одлука о утврђивању назива војвођанских мађарских насељених места, донета 16. августа 2003. годи-
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не, бр. 8/2003 и измењена одлукама Х/11/2012 од 19. јуна 2012.
године и Х/7/2013 од 5. јуна 2013. године.
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Члан 2.

Мења се члан 1. тачка 16. ред 3. Одлуке из члана 1. ове одлуке,
и то:

Назив општине на српском
језику

Назив места на српском
језику

Назив општине на мађарском
језику

Назив места на мађарском
језику

Нови Сад

Будисава

Újvidék

Tiszakálmánfalva

Члан 3.
Остале одредбе ове одлуке остају на снази.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.
Ова одлука се објављује на званичном сајту Савета.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ
МАЊИНЕ
Суботица, Аге Мамужића бр. 11/II
Број: Х/10/2015

Датум: 9. март 2015. године
председник Националног савета
мр Јене Хајнал, с.р.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
224.
225.

Одлука о разрешењу члана Савета Универзитета у
Новом Саду;
Одлука о именовању члана Савета Универзитета у
Новом Саду.

239.
240.
177

241.

177

242.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.

Решење о разрешењу помоћника покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице;
Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице;
Решење о разрешењу помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
Решење о поништавању јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин;
Решење о именовању вршиоца дужности директора
Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин;
Решење о давању сагласности на Одлуку о I изменама
Статута ЈП „Војводинашуме“, Петровардин;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Установе-Центра за привредно-технолошки развој
Војводине за период јануар-децембар 2015. године;
Решење о давању сагласности на Програм рада Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар-децембар 2015. године;
Решење о разрешењу председнице Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“
Врдник;
Решење о именовању председнице Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“
Врдник;
Решење о разрешењу члана Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник;
Решење о именовању члана Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник;

Редни број

243.
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179
179

Страна

Решење о разрешењу директора Опште болнице Сента, Сента;
Решење о именовању директора Опште болнице
Сента, Сента;
Решење о именовању заменице директора Опште
болнице Сента, Сента;
Решење о разрешењу директора Установе за смештај
и збрињавање старих лица „Геронтолошки центар“ у
Панчеву;
Решење о именовању директора Установе за смештај
и збрињавање старих лица „Геронтолошки центар“ у
Панчеву.

244.
245.

Решење о одобравању за издавање и употребу додатка уџбеника „Историја мађарског народа“, за шести
разред основне школе на мађарском језику;
Конкурс за суфинансирање пројеката усмерених на
реализацију афирмативних мера и просеса за интеграцију Рома за наставак „Декаде инклузије Рома“ у
2015.години.

246.

Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту.

181
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УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
247.

179

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ
МАЊИНЕ

180

180

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И
ОМЛАДИНУ

179

180

180

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

178
178

Предмет

248.

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање
пројеката у области здравствене заштите.

Одлука о измени Одлуке о утврђивању мађарских назива насељених места у Војводини.
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