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На основу члана 32. тачка 8. и члана 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади (‚‘Службени лист
АПВ‘‘, број 37/14) и члана 4. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине (‚‘Службени лист АПВ‘‘, број 54/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 9. априла 2015. године, донела је

На основу чл. 35. и 36. став 7. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине“, бр. 37/2014) и
члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2015. године („Сл. лист АП Војводине“,
бр. 53/2014 и 54/2014-испр.), Покрајинска влада, на седници одржаној 9. априла 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИKА
О НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
И ПРОЈЕKАТА У 2015. ГОДИНИ,
ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАПОЧЕТА
ИЗ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I
ПРЕДРАГ ЖИВАНОВИЋ п о с т а в љ а се за помоћника директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, на период од четири године.
II

Члан 1.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 02-66/2015
Нови Сад, 9. април 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Mирослав Васин,с.р.

287.
На основу члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Педагошког завода Војводине („Службени лист АПВ”, брoj 14/03), чл. 35. и 36.
став 6. Покрајинскe скупштинскe одлукe о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 9. априла 2015. године, донела је

У Правилнику о начину реализације програма и пројеката у 2015.
години, чија је реализација започета из средстава Фонда за капитална
улагања Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине“,
број: 8/2015), који је донела Покрајинска влада, члан 5. мења се и гласи:
„Корисник програма и пројеката који се финансирају из средстава Управе, обавезан је да за реализацију програма и пројеката
достави податке о броју и називу рачуна или да отвори наменски
рачун на који ће Управа да пренесе средства.
Пренос средстава на рачун Корисника програма и пројеката из
става 1. овог члана, Управа ће вршити по пријему уредно достављене документације утврђене актом Управе.
Управа прегледа достављену документацију и има право да оспори део потраживања или потраживање у целости у року од 15 дана
писаним путем, уколико документација није потпуна и исправна.“
Члан 2.

Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Завршни рачун Педагошког завода Војводине за 2014. годину, који је усвојио Управни одбор Педагошког
завода Војводине, на седници одржаној 25. фебруара 2015. године.

У члану 6. став 1. мења се и гласи:
„Корисник програма и пројеката који се финансирају из средстава Управе обавезан је да пренесена средства на рачун из члана
5. став 1., уплати добављачу одмах по пријему средстава и да о
томе извести Управу са доказом о уплати у року од 3 радна дана.“

II

Члан 3.

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

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине.“

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-66/2015
Нови Сад, 9. април 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Mирослав Васин,с.р.

Број: 031-14/2015
Нови Сад, 9. април 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Mирослав Васин,с.р.
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ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ КОНКУРС

На основу члана 10. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске
одлуке 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: 136-4011432/2015-01/1 од 07.04.2015. године Управа за капитална улагања
Аутономне покрајине Војводине расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ВОДА
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање
пројеката у области заштите вода.
Општи циљ јавног конкурса је подршка јединицама локалне
самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине у реализацији пројеката који доприносе развоју и унапређењу система
интегралног управљања водама и заштите животне средине.
Специфични циљеви јавног конкурса су обезбеђење стабилног,
сигурног и дугорочног снабдевања водом, заштита и побољшање
квалитета воде и животне средине уопште, смањење ризика по
јавно здравље и унапређење квалитета живота становништва,
подршка руралном развоју, стварање предуслова за одрживи
друштвени и економски развој и смањење регионалних диспаритета у Аутономној покрајини Војводини.
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 1004 – Подршка пројектима у
области водопривреде и заштите животне средине – економска
класификација – 463 – трансфери осталим нивоима власти, предвиђена су средства у износу од 110.000.000,00 динара за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите вода.
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за
финансирање и суфинансирање пројеката изградње, реконструкције и санације система за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у јавној својини на територији Аутономне
покрајине Војводине. Средства не могу да буду коришћена за финансирање изградње кућних прикључака.
ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Право учешћа на јавном конкурсу имају јединице локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине.
Подносилац пријаве може да конкурише само са једним пројектом.
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, 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 садржи:
1. Уредно попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица образац Пријаве предлога пројекта (Образац
P.V2.01) у два примерка;
2. 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);
3. 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 (уместо документације
под тачкама 2. и 3.);
4. Копију важећег акта надлежног органа на основу којег се
одобрава извођење радова;
5. Предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова оверен и потписан од стране одговорног пројектанта, не старији
од шест месеци (документ мора да садржи датум израде);
6. Копију решења о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину (уколико студија о процени утицаја на животну средину није потребна, доставити
копију акта надлежног органа о тој чињеници);
7. Копију потврде о пореском идентификационом броју.
Све копије докумената морају да буду оверене и потписане од
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве и то свака страна
сваког документа.
Образац пријаве (P.V2.01) 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 136401-1432/2015-01/2 – Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите вода – НЕ ОТВАРАТИ“.
Јавни конкурс jе отворен од 09.04.2015. године до 20.04.2015.
године до 16.00 часова.
Благовремене пријава је пријава која је примљена од стране
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у
утврђеном року, односно до 20.04.2015. 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, повезаност пројекта са стратешким документима, степен развијености општине на
чијој се територији пројекат реализује, међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројекта, степен утицаја пројекта на животну средину;
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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 оцењује са највише 20
бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: финансијска одрживост и институционална одрживост;
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 пристигле 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 www.vojvodina.gov.rs 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.
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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање
пројеката у области културе.
Општи циљ јавног конкурса је подршка локалним самоуправама на територији Аутономне покрајине Војводине у реализацији
пројеката који доприносе развоју, очувању, унапређењу и заштити културних и националних посебности локалне средине.
Специфични циљеви јавног конкурса су унапређење, модернизација и побољшање услова рада установа културе, унапређење
постојеће мреже установа у култури као развојног ресурса за
регионални и рурални развој, стварање препознатљивог и аутентичног идентитета локалне заједнице, подстицање развоја културног туризма базираног на чувању, промовисању и одрживом
коришћењу културног и националног наслеђа Аутономне покрајине Војводине, равномерни културни развој региона и допринос изградњи грађанског друштва.
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 1009 – Подршка пројектима у
области заштите културног, верског и националног наслеђа –
економска класификација – 463 – трансфери осталим нивоима
власти, предвиђена су средства у износу од 183.000.000,00 динара
за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе.
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за
финансирање и суфинансирање пројеката изградње, реконструкције, адаптације и санације објеката културе у јавној својини.
ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Право учешћа на јавном конкурсу имају јединице локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине за реализацију пројеката на својој територији.
Подносилац пријаве може да конкурише са највише 2 (два)
пројекта, при чему се свака пријава подноси посебно.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Све информације у вези са јавним конкурсом могу се добити
у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине позивом на телефон број 021.4881.808, сваког радног од 09.00
до 15.00 часова, или путем електронске поште dunja.palic@
vojvodina.gov.rs .

Услови за доделу средстава по јавном конкурсу су: да је реализација пројекта у складу са циљeвима и наменом јавног конкурса, 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.

Директор
Небојша Маленковић,с.р.

290.
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 136-4011429/2015-01/01 од 07.04.2015. године Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине расписује

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.K1.01) у два примерка;
2) Копија 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);
3) Копија изјаве вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја техничке контроле из извода пројекта за
грађевинску дозволу или,
• Уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим
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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 (уместо документације
наведене под тачком 2 и 3);
4) Копија важећег акта надлежног органа на основу којег се
одобрава извођење радова;
5) Предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова
оверен и потписан од стране одговорног пројектанта, не
старији од шест месеци са нумерисаним странама (документ обавезно садржи датум израде);
6) Копија потврде о пореском идентификационом броју.
Све копије докумената морају да буду оверене и потписане
од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве и то свака страна сваког документа.
Образац пријаве (P.K1.01) се попуњава електронски и преузима
се 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.
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 136-401-1429/2015-01/2 – Јавни конкурс за финансирање и
суфинансирање пројеката у области културе – НЕ ОТВАРАТИ“.
Јавни конкурс jе отворен од 09.04.2015. године до 20.04.2015.
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 20.04.2015. 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, повезаност пројекта са стратешким документима, степен развијености локалне самоуправе на чијој се територији реализује пројекат, међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројекта;
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;
4. Степен ризика и изводљивост пројекта се оцењује са
највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: процена ризика и изводљивост пројекта.
Неће се узимати у разматрање:
1. неблаговремене пријаве (пријаве пристигле 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);
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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 021.4881.782, сваког радног од 09.00 часова до 15.00 часова у периоду од 09.04.2015.године до 20.04.2015.
године, или путем електронске поште на адресу: deze.nemet@
vojvodina.gov.rs .
Директор
Небојша Маленковић,с.р.

291.
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 136-4011465/2015-01/1 од 08.04.2015. године Управа за капитална улагања
Аутономне покрајине Војводине расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ –
ПОБОЉШАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
И ПОБОЉШАЊЕ НИВОА УСЛУГЕ САОБРАЋАЈНИЦА
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање
пројеката у области саобраћајне инфраструктуре у циљу побољшања безбедности и побољшања нивоа услугe саобраћајница.
Општи циљ јавног конкурса је подршка јединицама локалне
самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине у реализацији пројеката који доприносе развоју и унапређењу саобраћајне инфраструктуре, побољшања безбедности саобраћаја и
нивоа саобраћајне услуге.

9 април 2015.
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Специфични циљеви јавног конкурса су обезбеђивање стабилног, сигурног и дугорочног одвијања саобраћаја, побољшање безбедности свих учесника у саобраћају, побољшање нивоа услуге
саобраћајница, стварање предуслова за одрживи друштвени и
економски развој у Аутономној покрајини Војводини.
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 1006 – Подршка пројектима у
области саобраћајне инфраструктуре – економска класификација – 463 – трансфери осталим нивоима власти, предвиђена су
средства у износу од 150.000.000,00 динара за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре .
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за
суфинансирање изградње, реконструкције и санације саобраћајница и саобраћајних објеката у јавној својини на територији
Аутономне покрајине Војводине којима се обезбеђује повећање
безбедности саобраћаја и повећање нивоа услуге саобраћајница.
ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Право учешћа на јавном конкурсу имају јединице локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине.
Подносилац пријаве може да конкурише са 1 (једним) пројектом.
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, да
је израђен главни пројекат, односно пројекат за извођење у складу
са Законом о планирању и изградњи Републике Србије („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) или да је израђена техничка документација у складу са Законом о јавним путевима („Сл. гласник
РС“бр. 101/2005) и да је издат 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.S2.01) у два примерка;
2. Копије насловних страна свих делова главног пројекта
и страна на којима се види потврда о техничкој контроли и печат органа надлежног за издавање акта на основу којег се одобрава извођење радова, а за пројекат за извођење, копије насловних страна свих делова пројекта
за извођење и копија изјаве главног пројектанта и изјава одговорних пројектаната, са којима се потврђује да
је пројекат израђен у складу са локацијским условима,
грађевинском дозволом, пројектом за грађевинску дозволу и прописима и правилима струке,
или
Копије насловних страна техничке документације за рехабилитацију или појачано одржавање путева, са доказом о извршеној
техничкој контроли;
3. Копија валидног акта надлежног органа на основу којег
се одобрава извођење радова;
4. Предмер и предрачун радова, са рекапитулацијом радова, оверени и потписани од стране одговорног пројектанта, не старији од шест месеци;
5. Копија потврде о пореском идентификационом броју.
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Све копије докумената морају да буду оверене и потписане од
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве и то свака страна
сваког документа.
Образац пријаве (P.S2.01) 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.
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 136-401-1465/2015-01/2 – Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре–
побољшање безбедности саобраћаја и побољшање нивоа услуге
саобраћајница – НЕ ОТВАРАТИ“.
Јавни конкурс jе отворен од 09.04.2015. године до 20.04.2015.
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 20.04.2015. 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, категорија путева, однос тренутног и циљаног нивоа безбедности саобраћаја, пројектантско решење, степен утицаја пројекта на безбедност
саобраћаја, степен утицаја пројекта на ниво саобраћајне
услуге;
2. Оправданост пројекта се оцењује са највише 20 бодова
узимајући у обзир следеће поткритеријуме: степен суфинансирања пројекта, просечан годишњи дневни саобраћај (ПГДС), локација пројекта (у насељеном месту
или ван насељеног места), тренутни ниво безбедности и
саобраћајне услуге, однос трошкова и очекиваних резултата;
3. Степен одрживости пројекта се оцењује са највише 20
бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: финансијска одрживост и институционална одрживост;
4. Степен ризика и изводљивост пројекта се оцењује са
највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: процена ризика и изводљивост пројекта.
Неће се узимати у разматрање:
1. неблаговремене пријаве (пријаве пристигле 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.
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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 021.4881.811, сваког радног од 09.00 часова до 15.00 часова, или путем електронске поште slavko.bucko@
vojvodina.gov.rs .
Директор
Небојша Маленковић,с.р.

292.
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 136-4011476/2015-01/1 од 08.04.2015. године Управа за капитална улагања
Аутономне покрајине Војводине расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање
пројеката у области развоја спорта, укључујући и школски спорт.
Општи циљ јавног конкурса је подршка локалним самоуправама на територији Аутономне покрајине Војводине у реализацији
пројеката који доприносе развоју и унапређењу спорта.
Специфични циљеви јавног конкурса су подстицање и стварање услова за развој врхунског спорта, промоцију и подстицање бављења спортом, а посебно деце, омладине, жена и особа
са инвалидитетом, организацију такмичења, развој врхунског
спортског стваралаштва и унапређење квалитета рада са младим
спортским талентима.
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 1011 – Подршка пројектима у области развоја спорта – економска класификација – 463 – трансфе-
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ри осталим нивоима власти, предвиђена су средства у износу од
250.000.000,00 динара за финансирање и суфинансирање пројеката у области спорта и то:
1. Финансирање и суфинансирање пројеката изградње, реконструкције, адаптације и санације спортских обjеката
у укупном износу од 210.000.000,00 динара;
2. Финансирање и суфинансирање пројеката опремања
спортских објеката у укупном износу од 40.000.000,00
динара.
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за
финансирање и суфинансирање изградње, реконструкције, адаптације и санације спортских објеката у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине и опремања спортских објеката у јавној својини опремом која се уграђује у спортски објекат
и са њим чини функционалну техничко-технолошку целину, а
у циљу обезбеђивања услова за континуирано, целогодишње и
ефикасно одвијање спортских активности и остваривање услова
за одрживо коришћење спортских објеката.
ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Право учешћа на јавном конкурсу имају јединице локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине за реализацију пројеката на својој територији.
Подносилац пријаве може да конкурише са највише 1 (једним)
пројектом.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Услови за доделу средстава по јавном конкурсу су: да је реализација пројекта у складу са циљeвима и наменом јавног конкурса,
да је спортски објекат у јавној својини и да се налази на грађевинској парцели, а за пројекте изградње, реконструкције, адаптације
и санације техничка документација израђена 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.SP1.01) у два примерка;
2) За пројекте изградње, реконструкције, адаптације и санације спортских објеката:
a) 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);
b) Копију изјаве вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја техничке контроле из извода пројекта за
грађевинску дозволу или,
· 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 (уместо документације
наведене под тачкама а) и b));
c) Копију важећег акта надлежног органа на основу којег се
одобрава извођење радова;
d) Предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова
оверен и потписан од стране одговорног пројектанта, не
старији од шест месеци са нумерисаним странама (документ обавезно садржи датум израде);
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3) За пројекте опремања спортских објеката:
a) Копију плана и преписа поседовног листа за изграђени
објекат у јавној својини;
b) Техничку спецификацију неопходне опреме са процењеном вредношћу, нумерисану, оверену и потписану од
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве не старију
од шест месеци;
4) Копију потврде о пореском идентификационом броју.
Све копије докумената морају да буду оверене и потписане
од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве и то свака страна сваког документа.
Образац пријаве (P.SP1.02) се попуњава електронски и преузима
се 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 136-4011476/2015-01/2 – Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање
пројеката пројеката у области развоја спорта – НЕ ОТВАРАТИ“.
Јавни конкурс jе отворен од 09.04.2015. године до 22.04.2015.
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 22.04.2015. 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, повезаност пројекта са стратешким документима, степен развијености локалне самоуправе на чијој се територији реализује пројекат, међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројекта, очекивани ефекти пројекта;
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;
4. Степен ризика и изводљивост пројекта се оцењује са
највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: процена ризика и изводљивост пројекта.
Неће се узимати у разматрање:
1. неблаговремене пријаве (пријаве пристигле 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.
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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 www.vojvodina.gov.rs 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 021.4881.795, сваког радног дана
од 09.00 часова до 15.00 часова у периоду од 09.04.2015. године
до 22.04.2015. године, или путем електронске поште на адресу:
goran.vukovic@vojvodina.gov.rs.
Директор
Небојша Маленковић,с.р.
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На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“ бр. 37/2014) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015.
годину („Сл. лист АПВ“ бр. 53/2014), Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и равноправност полова, у оквиру програма 1001-Унапређење и заштита људских и мањинских права
и слобода, програмске активности 1011 – Заштита од насиља у
породици и партнерским односима, економска класификација
4541 – Текуће субвенције приватним предузећима, извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета, р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА
КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ
И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ
АП ВОЈВОДИНЕ
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:
Конкурс представља допринос оснаживању жена које су
претрпеле или су у ситуацији партнерског и породичног насиља
и саставни је део индвидуалног плана интегрисаних услуга за
заустављање насиља над женама у партнерским и породичним
односима центара за социјални рад на територији АП Војводине,
кроз запошљавање (у даљем тексту: Кориснице мере).
Укупна средства за подстицање запошљавања износе 2 300
000.00 динара.
Овим програмом планирано је рефундирање бруто трошкова
зараде у трајању од 12 месеци.
Субвенције за ново запошљавање намењене су послодавцима,
који у радни однос прима лице које је циљна група овог конкурса
и које су пријављене као незапослено лице код Националне службе за запошљавање.
Подносилац захтева - Послодавац, у смислу овог Конкурса, је
предузетник или привредно друштво (у даљем тексту: Послодавац).
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Послодавац може поднети захтев Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем
тексту: Секретаријат), за пријем у радни однос једне или више
жена које су циљна група овог Конкурса.
Средства се одобравају Послодавцу који заснује радни однос на
одређено време у трајању од 12 месеци са женом која је претрпела или је у ситуацији насиља и где је запошљавање саставни део
плана услуга и мера у оквиру поступка за заустављање насиља
који води Центар за социјални рад са седиштем на територији АП
Војводине (у даљем тексту: Центар за социјални рад).
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
Субвенција за ново запошљавање може се одобрити Послодавцу који испуњава следеће услове:
1. да има седиште на територији АП Војводине;
2. да је економски способан;
3. да није покренут стечајни, односно ликвидациони поступак;
4. да уредно измирује обавезе по основу обавезног социјалног осигурања за запослене, као и обавезе по основу јавних прихода;
5. да на основу предлога и процене Секретаријата и Центра
за социјални рад, који је саставни део овог Конкурса, изврши селекцију кандидаткиња за наведено радно/а место/а.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОСЛОДАВАЦ ДОСТАВЉА
ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА
Подношење захтева врши се у Покрајинском секретaријату за
привреду, запошљавање и равноправност полова, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назнаком „КОНКУРС ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ
НАСИЉА“.
Подносилац захтева - Послодавац, по овом Конкурсу доставља
следећу документацију:
· Попуњен конкурсни образац захтева или пријаве за финансирање, који садржи опште податке о послодавцу и
опис захтева радног места. Образац се може преузети на
сајту www.spriv.vojvodina.gov.sr и у Секретаријату;
· Документ о регистрацији (Извод из Агенције за привредне регистре или решење о регистрацији за Послодавце
који нису регистровани код Агенције за привредне регистре);
· Извештај о солвентности Послодавца од банака које за
њега обављају послове платног промета, за последња
три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев;
· Доказ о редовној исплати зарада свих запослених и уплати доприноса за обавезно социјално осигурање, за последња три месеца, који претходе месецу у коме је поднет захтев.
· Доказ о редовној исплати јавних прихода.
ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
Послодавац је дужан да:
· По доношењу Одлуке Секретаријата, присуствује информативном разговор о насиљу над женама у породици
и партнерским односима, који организује Секретаријат;
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· По доношењу Одлуке Секретаријата, закључи уговор о
раду са изабраном Корисницом мера на одређено време
у трајању од 12 месеци;
· Редовно врши исплату зараде и редовно уплаћује доприносе за обавезно социјално осигурање и истеком сваког
месеца достави доказ о месечној уплати доприноса за
лице/а из уговора;
· Омогући Секретаријату и Центру за социјални рад периодични мониторинг над спровођењем активности финансираних по основу овог Конкурса.
· Обезбеди Корисници мере остваривање и заштиту права
на приватност сходно закону и не износи податке о томе
да је Корисница мера претрпела насиље и да је због тога
запослена.
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Након селекције пријављених послодаваца и Корисница мера,
покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност
полова, на предлог комисије, донеће одлуку о избору.
ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
На основу донете одлуке, Секретаријат, Послодавац и Корисница мере закључиће уговор.
Послодавац је дужан да закључи уговор о раду са Корисницом
мера и исти уговор достави Секретаријату приликом потписивања уговора из става 1. овог одељка.
Приликом закључења уговора, Корисница мере је у обавези да
Секретаријату достави потврду надлежног Центра за социјални
рад да је насиље у породици и партнерским односима пријављено
и да је запошљавање процењено као адекватна мера у оквиру индвидуалног плана интегрисаних услуга, који је израђен у сарадњи
са другим пружаоцима услуга, а који укључује подршку у остваривању других права и потреба.
Уколико Послодавац или Корисница мера прекину уговор о
раду пре истека периода на који је закључен, Послодавац је у обавези да примљена средства од стране Секретаријата, врати, што
ће бити прецизирано уговором описаним у ставу 1. овог одељка.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Приликом потписивања уговора потребно је доставити:
· Доказ о запошљавању лица по овом Конкурсу (уговор о
раду и пријава на обавезно социјално осигурање);
· Отворен наменски рачун (за послодавце који су организовани као привредно друштво).
Рок за подношење пријава Послодавца је 1. Јун 2015. године.
За додатне информације у вези са Конкурсом можете се
обратити Наташи Окиљ на телефон 021/487 43 04 или е-мејл natasa.okilj@vojvodina.gov.rs.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
286.
287.
288.

Решење о постављењу помоћника директора Управе
за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине;
Решење о давању сагласности на Завршни рачун Педагошког завода Војводине за 2014. годину;
Правилник о изменама Правилника о начину реализације програма и пројеката у 2015. години, чија је реализација започета из средстава Фонда за капитална
улагања Аутономне покрајине Војводине.

290.
291.
525
525

525

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
289.

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање
пројеката у области заштите вода;

Редни број

292.

Страна

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање
пројеката у области културе;
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање
пројеката у области саобраћајне инфраструктуре-побољшање безбедности саобраћаја и побољшање нивоа услуге саобраћајница;
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање
пројеката у области развоја спорта.

527

528
530

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ,
ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
293.

526

Предмет

Јавни конкурс за доделу средстава за реализацију
програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији
АП Војводине.

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, прописе, управу и националне мањине - 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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