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На основу чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), 
а у вези са чланом 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени 
лист АПВ”, број 53/14 и 54/14 - исправка) и  Законом о социјалној 
заштити („Службени гласник РС”, број 24/2011), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 6. маја 2015. године,  д о н е л а   је

О  Д  Л  У  К  У  
О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА 
ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ 

ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се поступак и критеријуми за доделу 
средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. го-
дину у оквиру раздела Покрајинског секретаријата за здравство, 
социјалну политику и демографију (у даљем тексту: Секрета-
ријат), за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у 
Аутономној покрајини Војводини у 2015. години.

Члан 2.

Средства из члана 1. ове одлуке утврђена су Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2015. годину у оквиру раздела 7 Покрајинског секретаријата за здрав-
ство, социјалну политику и демографију и Финансијским планом 
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и де-
мографију за 2015. годину у оквиру програма 0902 – социјална зашти-
та, програмска активност 1001 – развој услуга социјалне заштите 
– програм унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини 
Војводини и износе 38. 000. 000,00 динара и додељују се установама 
социјалне заштите и пружаоцима услуга социјалне заштите – уд-
ружењима грађана за реализацију Програма унапређења социјалне 
заштите у  Аутономној покрајини Војводини у 2015. години.

Члан 3.

Средства из члана 2. ове одлуке могу се доделити  установама со-
цијалне заштите чије је седиште на територији Аутономне покрајине 
Војводине и пружаоцима услуга социјалне заштите – удружењима 
грађана уписаним у регистар у надлежном органу за програме који 
се реализују на територији Аутономне покрајине Војводине, за фи-
нансирање, односно суфинансирање, програма, мера и активности за 
подстицај и развој нових и унапређивање квалитета постојећих ус-
луга социјалне заштите, како би се обезбедило пружање адекватне, 
квалитетне услуге у складу са специфичним потребама корисника:

- деце и младих: без родитељског старања или у ризику од 
губитка родитељског старања; са сметњама у развоју; у 
сукобу с родитељима, старатељем и заједницом; жртве 
злостављања и занемаривања, насиља и експлоатације и 
жртве трговине људима;

- одраслих и старијих чији су благостање, безбедност и 
продуктиван живот у друштву угрожени ризицима услед 
старости, инвалидитета, болести, породичних и других 
животних околности.

 Средства из члана 1. ове одлуке не додељују се: физичким ли-
цима, индиректним корисницима буџета Аутономне покрајине 
Војводине, привредним субјектима и другим корисницима чије је 
финансирање уређено актима које доноси или на њих даје саглас-
ност Скупштина  Аутономне покрајине Војводине или Покрајин-
ска влада.

Члан 4.

Додела средстава врши се путем јавног конкурса који распи-
сује Секретаријат најмање једном годишње.
 Јавни конкурс објављује се у „Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине”, у јавном гласилу које покрива целу тери-
торију Аутономне покрајине Војводине и на интернет страници 
Секретаријата www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.
 Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи 
од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Члан 5.

Јавни конкурс садржи податке о акту на основу кога се распи-
сује јавни конкурс, област од јавног интереса која се подстиче, 
висини укупних средстава која се додељују по јавном конкурсу, 
задатку који је предмет јавног конкурса и року за његов заврше-
так, кругу могућих учесника на јавном конкурсу, начину и року 
за подношење пријава на јавни конкурс, критеријумима за оцену 
пријава, обавезној документацији која се подноси уз пријаву и 
друге податке који су важни за спровођење јавног конкурса.

Члан 6. 

Пријава на јавни конкурс подноси се на обрасцу пријаве 
чију садржину утврђује Секретаријат у једном примерку који 
објављује на интернет страници Секретаријата www.zdravstvo.
vojvodina.gov.rs.

Уз пријаву прилаже се следећа обавезна документација: фото-
копија потврде о регистрацији код надлежног органа, фотокопија 
потврде о пореском идентификационом броју, фотокопија ОП 
обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање) и фо-
токопија извода из Статута у коме је утврђено да се циљеви ост-
варују у области у којој се програм реализује.

Члан 7.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису подне-
те од овлашћених лица, пријаве које нису поднете на утврђеном 
обрасцу и пријаве које нису предмет јавног конкурса неће се раз-
матрати.
 Пријаве подносилаца којима су додељивана средства у прет-
ходна два спроведена јавна конкурса Секретаријата а који нису у 
утврђеном року доставили извештај о наменском утрошку сред-
става, неће се разматрати.
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Члан 8.

 Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи Коми-
сија коју образује покрајински секретар за здравство, социјалну 
политику и демографију (у даљем тексту покрајински секретар).

Комисија има пет чланова, ради и одлучује у пуном саставу и 
о свом раду води записник. Комисија одлуке доноси већином од 
укупног броја чланова.

Члан 9.

 Комисија врши процену и вредновање према следећим крите-
ријумима: 

1. Према референцама делатности, односно послова и про-
грама за област у којој се они реализују (од 0 до 40 бодова):

- усклађеност пројектних садржаја с предметом 
јавног конкурса и релевантност за област у којој се 
реализује јавни конкурс (до 10 бодова),

- јасно формулисани и повезани циљеви, активности 
и резултати пројекта и њихова усклађеност с вре-
менском динамиком предвиђеном за реализацију (до 
10 бодова),

- број директних корисника пројекта и капацитети 
подносиоца пријаве за управљање пројектом  (до 10 
бодова),

- потенцијал одрживости и надградње пројекта (до 10 
бодова).

2. Према циљевима који се постижу реализацијом  пројект-
них активности (од 0 до 30 бодова): 

- допринос   степену   унапређивања  стања  у  области  
социјалне  заштите  

- допринос  унапређивању  квалитета  услуга,  зашти-
те  и  квалитета живота  циљне групе.

3. Према економичности буџета, усклађености буџета с 
планираним активностима и постојању суфинансирања 
пројекта из других извора  (од 0 до 30 бодова):

- процена  економичности  буџета  и  усклађености 
буџета с планираним активностима (до 10 бодова),

- висина тражених средстава за њихову реализацију 
(до 10 бодова),

- степен  обезбеђености  сопствених  средстава  или  
средстава из других извора (до 10 бодова).

Члан 10.

Комисија сачињава Листу вредновања и рангирања пријава ус-
танова социјалне заштите и пружалаца услуга социјалне заштите 
– удружења грађана на јавни конкурс применом критеријума из 
члана 9. ове одлуке у року који не може бити дужи од 60 дана од 
дана истека рока за подношење пријава.
 Листа из става 1. овог члана објављује се на интернет страници 
Секретаријата и учесници јавног конкурса имају право пригово-
ра, увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 
три дана од дана њеног објављивања.
 Одлуку о приговору учесника јавног конкурса на листу из ста-
ва 1. овог члана доноси Комисија у року од 15 дана од дана њего-
вог пријема.

Након одлучивања по поднетим приговорима, Комисија са-
чињава Предлог коначне листе вредновања и рангирања пријава 
установа социјалне заштите и пружаоца услуга социјалне зашти-
те – удружења грађана на јавни конкурс, која се објављује на ин-
тернет страници Секретаријата и доставља покрајинском секре-
тару ради одлучивања о додели и висини средстава. 

Члан 11.

Решењем које је коначно, покрајински секретар у складу с лик-
видним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине, 
одлучује о додели средстава и висини средстава, у року од 30 
дана од дана објављивања Предлога коначне листе вредновања и 
рангирања пријава установа социјалне заштите и пружаоца услу-
га социјалне заштите – удружења грађана на јавни конкурс. 

 Решење из става 1. овог члана објављује се на интернет стра-
ници Секретаријата.

Члан 12.

Секретаријат и установа социјалне заштите, односно Секрета-
ријат и пружалац услуге социјалне заштите – удружење грађана 
закључују уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и 
одговорности уговорних страна, а нарочито: предмет пројекта, 
рок у коме се они реализују, износ средстава, инструменте обез-
беђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за 
реализацију пројекта, односно за случај неизвршења уговорне 
обавезе. 

Члан 13.

Секретаријат преноси додељена средства на рачун установе 
социјалне заштите и пружаоца услуге социјалне заштите – удру-
жења грађана у складу с ликвидним могућностима буџета Ауто-
номне покрајине Војводине.

Члан 14.

Средства додељена по јавном конкурсу установе социјал-
не заштите и пружаоци услуга социјалне заштите – удружења 
грађана, односно корисници средстава могу користити искључи-
во за намене за које су додељена и у обавези су да изврше повраћај 
неутрошених средстава. Уколико буде утврђено да корисник 
средстава по јавном конкурсу није користио средства наменски, 
Секретаријат задржава право да затражи повраћај пренетих сред-
става са законском затезном каматом, рачунајући од дана уплате 
до дана поврата додељених средстава.
 Средства из става 1. овог члана подлежу контроли буџетске ин-
спекције Аутономне покрајине Војводине и корисник средстава 
по јавном конкурсу дужан је да буџетској инспекцији омогући 
несметану контролу наменског и законитог коришћења средста-
ва.

Члан 15.

Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да након 
завршетка реализације пројектних активности Секретаријату по-
днесу наративни и финансијски извештај о њиховој реализацији 
и коришћењу средстава, на обрасцу који прописује Секретаријат, 
у року од 15 дана од рока утврђеног за реализацију пројекта, с до-
кументацијом о њиховом наменском коришћењу коју су оверила 
одговорна лица.
 За пројекте чија реализација траје дуже од шест месеци поред 
извештаја и документације из става 1. овог члана корисници сред-
става дужни су да доставе Секретаријату и кварталне извештаје о 
њиховој реализацији и коришћењу средстава.

Члан 16.

Корисници средстава – установе социјалне заштите и пружао-
ци услуга социјалне заштите – удружења грађана по јавном кон-
курсу, дужни су да код свих јавних публикација и објављивања 
о активностима, мерама и програмима које се финансирају по 
јавном конкурсу наведу да је у њиховом финансирању учествова-
ла Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за 
здравство, социјалну политику и демографију.

Члан 17.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-320/2015
Нови Сад, 6. маја 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.
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406.

На основу члана 26. став 2. и чл. 35. и 36. став 2. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о  Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној  6.  
маја 2015. године, д о н е л а  је

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ 

ЗА ИЗРАДУ КАТАЛОГА РАДНИХ МЕСТА 
У СКЛАДУ СА НАЦРТОМ 

ЗАКОНА О ПЛАТАМА У ЈАВНОЈ УПРАВИ

Члан 1.

Образује се Радна група за израду Каталога радних места у 
складу са Нацртом Закона о платама у јавној управи (у даљем 
тексту: Радна група), као повремено радно тело Покрајинске вла-
де.

Члан 2.

Задатак Радне групе  јесте да активно учествује у изради Ката-
лога радних места у складу с Нацртом Закона о платама у јавној 
управи.

Члан 3. 

Радна група има председника, заменика председника и седам 
чланова.

Члан 4. 

За председника Радне групе  именује се:

- Бранислав Бугарски, покрајински секретар за међуреги-
оналну сарадњу и локалну самоуправу.

За заменика председника Радне групе  именује се:

- Душан Влаховић, подсекретар Покрајинског секрета-
ријата за финансије.

За чланове Радне групе  именују се:

1 Татјана Мелвингер Мајорош, директорка Службе за уп-
рављање људским ресурсима;

2 Тијана Павлов, помоћница покрајинског секретара за об-
разовање, прописе, управу и националне мањине – на-
ционалне заједнице;

3 Мирјана Мунџић Крнчевић, помоћница покрајинског се-
кретара за привреду, запошљавање и равноправност по-
лова;

4 Јелена Радаковић, помоћница покрајинског секретара за 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;

5 Александра Довијаров, самостална стручна сарадница I 
у Покрајинском секретаријату за финансије;

6 Мирјана Јанузовић, самостална стручна сарадница I у 
Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну по-
литику и демографију;

7 Новак Врбашки, председник Синдикaлне организације 
радника покрајинских органа управе и служби.

Члан 5.

Радна група се, по правилу, састаје једанпут недељно, а нај-
мање једанпут месечно. 

Члан 6.

На начин рада Радне групе  примењују се одредбе Пословника 
Покрајинске владе.

Члан 7.

Стручне и административно-техничке послове за потребе Рад-
не групе, обавља Покрајински секретаријат за међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-93/2015
Нови Сад, 6. маја 2015. године 

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

407.

На основу члана 54. став 1. Закона о научноистраживачкој де-
латности („Службени гласник Републике Србије”, бр. 110/2005, 
50/2006 – испр. и 18/2010) и члана 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП 
Војводине”, број 37/2014),  Покрајинска влада, на седници одржа-
ној 6. маја  2015. године,   д о н е л а  ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Институтa БиоСенс-истраживачко-развојног 
института за информационе технологије биосистема, Нови Сад, 
именују се:

- за председника:
- др Небојша Петровић, заменик директора Студентског цен-

тра ‘’Нови Сад’’, из Новог Сада, представник оснивача;

- за чланове:
- др Драгица Стојановић, редовни професор на Пољоприв-

редном факултету Универзитета у Новом Саду, из Новог 
Сада, представник оснивача,   

- др Михаљ Поша, ванредни професор на Медицинском 
факултету Универзитета у Новом Саду, из Новог Сада, 
представник оснивача,

- др Горан Вујић, ванредни професор на Факултету техничких 
наука Универзитета у Новом Саду, представник оснивача,

- проф. др Весна Црнојевић Бенгин, ванредни професор, 
Институт БиоСенс-истраживачко-развојни институт за ин-
формационе технологије биосистема, из реда запослених,

- др Васа Радонић, научни сарадник, Институт Био-
Сенс-истраживачко-развојни институт за информационе 
технологије биосистема, из реда запослених,

- др Николина Јанковић, научни сарадник, Институт Био-
Сенс-истраживачко-развојни институт за информационе 
технологије биосистема, из Новог Сада, из реда запослених.

Председник и чланови Управног одбора именују се на период 
од четири године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-270/2015
Нови Сад, 6. мај 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.
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408.

На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за пружање 
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (Службени лист 
АПВ, број 19/06), чл. 35. и 36. став 6.  Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади (Службени лист АПВ број 37/2014), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 6. маја  2015. године, д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним 
лицима за 2015. годину, који је Управни одбор Фонда за пружање 
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима усвојио на 87. 
седници одржаној 23. 04. 2015. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-23/2015 
Нови Сад, 6. мај 2015. године 

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

409.

На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за пру-
жање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (Служ-
бени лист Аутономне Покрајине Војводине, број 19/06), чл. 35. и 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(Службени лист АПВ, број 37/2014), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 6. маја 2015. године, д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Фонда 
за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 
2015. годину, којe је донео Управни одбор Фонда за пружање по-
моћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, на 87. седници 
одржаној 23. 04. 2015. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 025-5/2015
Нови Сад, 6. мај 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

410.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), Одлуке о осни-
вању Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа” 
(„Службени лист АПВ”, број 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и чла-
на 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 6. маја  2015. године, д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

 Разрешавају се дужности у Управном одбору Специјалне 
болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа”:

 - председник:
 Имре Хлавинка, приватни предузетник, из Кањиже,  

представник оснивача;

- чланови:
1. Јулијана Такач Богнар, професорка мађарског језика, из 

Кањиже, представница оснивача,

2. Хилда Хајдер, економисткиња, из Кањиже, представни-
ца оснивача,

3. Тибор Домонкош, дипл. економиста, из Кањиже, пред-
ставник оснивача,

4. др Радинка Ивошевић, докторка медицине, специјалист-
киња физикалне медицине и рехабилитације, из Кањиже, 
из реда запослених,

5. Гизела Црквењаков, дипл. инж. индустријског ме-
наџмента, из Кањиже, из реда запослених,

6. Оливера Бојиновић, виша физиотерапеуткиња, из Новог  
Кнежевца, из реда запослених.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-302/2015
Нови Сад, 6. мај 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

411.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), Одлуке о осни-
вању Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа” 
(„Службени лист АПВ”, број 11/06), и члана 32. тачка 9. и 12. и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној  6. маја  2015. године, д о н е л а  ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Специјалне болнице за рехабилитацију 
„Бања Кањижа” именују се:

- за председницу:
 Јулијана Такач Богнар, професорка мађарског језика, 

Кластер здравственог Туризма Војводине, из Кањиже, 
представница оснивача; 

- за чланове:
1. Карољ Вадас, виши тренер џудоа, незапослен, из Кањи-

же, представник оснивача,

2. Лазар Дулић, дипл. економиста, Управа за капитална ула-
гања АП Војводине, из Суботице, представник оснивача,



6 мај 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 21 - Страна 857

3. Тибор Домонкош, дипл. економиста, Општинска управа 
Општине Кањижа, из Кањиже, представник оснивача,

4. др Радинка Ивошевић, докторка медицине, специјалист-
киња физикалне медицине и рехабилитације, из Кањиже, 
из реда запослених,

5. Гизела Црквењаков, дипл. инж. индустријског ме-
наџмента, из  Кањиже, из реда запослених,

6. Оливера Бојиновић, виша физиотерапеуткиња, из Новог 
Кнежевца, из реда запослених.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-303/2015 
Нови Сад, 6. мај 2015. године 

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

412.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), Одлуке о осни-
вању Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа” 
(„Службени лист АПВ”, број 11/06) и члана 32. тачка 9. и 12. и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној  6. маја  2015. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Надзором одбору Специјалне 
болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа″:

 - председник:
 Јожеф Конц, дипл. економиста, из Кањиже,  представник 

оснивача;

- чланови:
1. Акош Попић, дип. физиотерапеут, из Новог Kнежевца, 

представник оснивача,

2. Ендре Кришка, дипл. економиста, из Кањиже, представ-
ник оснивача,

3. др Атила Климо, доктор медицине, специјалиста фи-
зијатрије – балнеоклиматологије из Бечеја, из реда за-
послених,

4. Ласло Молнар, виши физиотерапеут, из Кањиже, из реда 
запослених.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-304/2015
Нови Сад, 6. мај 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

413.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), Одлуке о осни-
вању Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа” 
(„Службени лист АПВ”, број 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и чла-
на 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 6. маја   2015. године,  д о н е л а  ј е 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорни одбор Специјалне болнице за рехабилитацију 
„Бања Кањижа” именују се:

- за председника:
 Јожеф Конц, дипл. економиста, пензионер, из Кањиже, 

представник оснивача;

- за чланове:
1. Тијана Вујаковић, дипл. економисткиња – мастер, Реги-

онални центар за професионални развој запослених, из 
Кањиже, представница оснивача,

2. Хајналка Коња Фаркаш,  дипл. економисткиња, Крачун 
транс Кањижа, из Кањиже, представник оснивача, 

3. прим. др Атила Климо, доктор медицине, специјалиста 
физијатрије – балнеоклиматологије из Бечеја, из реда 
запослених,

4. Ласло Молнар, виши физиотерапеут, из Кањиже, из реда 
запослених.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-305/2015 
Нови Сад, 6. мај 2015. године 

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

414.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12,  45/13 – други закон и 93/14), тачке II Одлуке 
о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим уста-
новама које на подручју АП Војводине пружају болничку, спе-
цијалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту 
(„Службени лист АПВ”, бр. 8/02 и 11/02) и чл. 32. тачка 9. и 12. и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ″ број 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 6. маја  2015. године, д о н е ла  ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ПРОФ. ДР БРАНИСЛАВ БУДАКОВ, доктор медицине, специјали-
ста судске медицине, разрешава се дужности члана Управног одбора  
Клиничког центра Војводине, на коју је именован Решењем Владе 
Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-613/2011 од 6. децембра 
2011. године, из реда запослених, због престанка радног односа.
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II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-299/2015 
Нови Сад, 6. мај 2015. године 

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

415.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Служ-
бени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 
119/12,  45/13 – други закон и 93/14), тачке II Одлуке о преузимању права 
и обавеза оснивача над здравственим установама које на подручју АП 
Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалис-
тичку здравствену заштиту („Службени лист АПВ”, бр. 8/02 и 11/02) 
и чл. 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ″ број 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 6.  маја 2015. године, д о н е л а  ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДР МИЛАН ПОПОВ, доктор медицине, специјалиста уроло-
гије, из Сремске Каменице, именује се за члана Управног одбора 
Клиничког центра Војводине, из реда запослених.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-300/2015 
Нови Сад, 6. мај 2015. године 

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

416.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Служ-
бени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 
119/12,  45/13 – други закон и 93/14), тачке II Одлуке о преузимању права 
и обавеза оснивача над здравственим установама које на подручју АП 
Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалис-
тичку здравствену заштиту („Службени лист АПВ”, бр. 8/02 и 11/02) 
и чл. 32. тачка 9. и 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ″ број 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 6. маја 2015. године, д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ПРОФ. ДР ИГОР ВЕСЕЛИНОВИЋ, доктор медицине, специја-
листа судске медицине, из Новог Сада, именује се за члана Над-
зорног одбора Клиничког центра Војводине, из реда запослених.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-301/2015
Нови Сад, 6. мај 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

417.

На основу  члана 29. Закона о јавним медијским сервисима („Служ-
бени гласник РС“, број: 83/2014) и Покрајинске скупштинске одлуке 
о правилима о спровођењу јавног конкурса за избор кандидата за 
чланове Програмског савета Јавне медијске установе“Радио-телеви-
зије Војводине („Службени лист АПВ“ број:54/2014), р а с п и с у је

Ј А В Н И  К О Н К У Р С
ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ ПРОГРАМСКОГ САВЕТА 
ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ

“РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ“

1. Избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне ме-
дијске установе“Радио-телевизије Војводине“ ( у даљем тексту: 
Програмски савет РТВ).

- Програмски савет је саветодавни орган  и заступа инте-
ресе слушалаца и гледалаца у погледу програмског садр-
жаја који емитује РТВ.

- Програмски савет РТВ има 15 чланова које бира Управ-
ни одбор РТВ  од 30 кандидата које предлаже Одбор за 
информисање Скупштине Аутономне покрајине Војво-
дине(у даљем тексту:надлежни одбор).

2. Услови за избор кандидата за чланове Програмског савета РТВ су 
прописани чланом 28. Закона о јавним медијским сервисима(„Служ-
бени гласник РС“; број: 83/2014, у даљем тексту: Закон) а то су:

· Кандидат за члана Програмског савета РТВ бира се из реда 
стручњака у области медија и медијских посленика, науч-
ника, стваралаца у области културе и представника удру-
жења чији је циљ заштита људских права и демократије.

· Кандидат за члана Програмског савета РТВ не може 
бити носилац јавних и политичких функција,

· Мандат чланова Програмског савета траје четири године 
и они не могу бити поново изабрани.

3. Пријава на конкурс садржи:
- име и презиме кандидата;
- датум и место рођења;
- адресу становања;
- податке о образовању; о врсти и дужини радног искуства 

са кратким описом послова на којима је кандидат радио

Документи( као доказ) који кандидат за члана Програмског са-
вета РТВ прилаже уз пријаву за конкурс:

- извод из матичне књиге рођених;
- копија личне карте, односно извод електричног читача 

биометријске личне карте;
- диплома о стеченом степену школске спреме;
- релевантан докуменат којим доказује радно иску-

ство(радна књижица);
- детаљна радна биографија са подацима о школској спре-

ми, посебним областима знања и стручном усаврша-
вању, подаци о радном искуству у областима медија, на-
уке, културе, стваралаштва, људских права,  подаци о ан-
гажовању ван радног односа( уговор о делу и сл.)

- оверена изјава кандидата да не постоје сметње у вези са 
чланом 28. став 3 Закона.

Докази се достављају у оригиналу или овереној копији.

4. Рок за подношење пријава за конкурс:
- рок за подношење пријаве за конкурс је 8 дана;
- рок почиње да тече наредног дана од дана када је кон-

курс објављен у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.

5. Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс:

Писарница Скупштине Аутономне покрајине Војводине
- Одбор за информисање-
Са назнаком:“ за Јавни конкурс за избор кандидата за чланове 

Програмског савета Јавне медијске установе“РТВ“.“
Владике Платона бб
21000 Нови Сад
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6. Контакт лице за давање обавештења:

Биљана Мајкић
телефон: 021 487/41 43
е-mail: bmajkic@skupstinavojvodine.gov.rs

7. Начин спровођења јавног конкурса и утврђивање листе кан-
дидата

У року од 15, дана од дана закључења јавног конкурса, надлеж-
ни одбор ће утврдити почетну листу кандидата коју ће сачиња-
вати сви кандидати који испуњавају услове конкурса и са којима 
ће бити обављен разговор. Надлежни одбор ће утврдити, у року 
од четири месеца, и коначну листу  од 30 кандидата за избор  за  
члановe Програмског савета РТВ  и  доставиће је  Управном од-
бору РТВ.

Напомена:

Непотпуне и неблаговремене  пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази, неће разматрати надлежни одбор, о чему ће 
обавестити подносиоца пријаве.

Овај оглас објављује се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“, дневном листу „Данас“ и на званичној интер-
нет страници Скупштине Аутономне покрајине Војводине: www.
skupstinavojvodine@gov.rs.

14 Број:6-3/15
Новом Сад.22. април 2015. година.

Председник
одбора за информисање

Душан Јаковљев,с.р.

418.

 На основу члана 3. Правилника o додели буџетских средста-
ва покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице за финансирање  и 
суфинансирање пројекта Покрајинске владе „Увођење двојезичке 
наставе на српском и енглеском језику у установе образовања и 
васпитања на територији АП војводине” („Службени лист АПВ“, 
бр. 18/15), а у вези сa Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Служ-
бени лист АПВ“, бр. 53/14 и 54/14 – испр.), Покрајински секрета-
ријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - на-
ционалне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) расписује 

КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  И СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКТА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 
„УВОЂЕЊЕ ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ НА СРПСКОМ И 

ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ
У УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ” У 2015. ГОДИНИ

Конкурс се расписује на износ средстава обезбеђених По-
крајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покраји-
не Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ“, бр. 53/14 и 
54/14-испр.) на посебном разделу Секретаријата за финансирање 
и суфинансирање пројекта Покрајинске владе „Увођење двојезич-
ке наставе на српском и енглеском језику у установе образовања и 
васпитања на територији АП Војводине” у 2015. години (у даљем 
тексту: Пројекат)  у износу од 8.740.000,00  динара и то:

1) за oсновно образовање
- програмски трошкови у функцији реализације Пројек-

та (финансирање извршилаца који учествују у пројекту 
двојезичке наставе, трошкова материјала за образовање, 
стручног усавршавања запослених – обука наставног кадра 
у земљи и иностранству, трошкова набавке стручне литера-
туре, дидактичког материјала и наставних средстава дида-
ктичко-методичке литературе, као и свих других трошкова 
у функцији реализације Пројекта) 1.995.000,00 динара,

- набавка опреме у функцији реализације  Пројекта 
1.995.000,00 динара, 

2) за средње образовање
- програмски трошкови у функцији реализације Пројек-

та (финансирање извршилаца који учествују у пројекту 
двојезичке наставе, трошкова материјала за образовање, 
стручног усавршавања запослених – обука наставног ка-
дра у земљи и иностранству, трошкова набавке стручне 
литературе, дидактичког материјала и наставних сред-
става дидактичко-методичке литературе, годишње чла-
нарине за лиценцу Кембриџ центра и чланарине за међу-
народну матуру – ИБ као и свих других трошкова у функ-
цији реализације Пројекта)     3.800.000,00 динара,

- набавка опреме у функцији реализације  Пројекта 
950.000,00 динара. 

Корисник је дужан да приликом набавке услуга и опреме по-
ступа у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (‘’Служ-
бени гласник РС ‘’, бр. 124/12 и 14/15).

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са лик-
видним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 
2015. годину.

УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Подносиоци захтева 

Право на доделу средстава имају установе основног и средњег 
образовања које учествују у Пројекту:

1. установе које су утврђене пројектном документацијом 
као установе у пројекту,

2. установе које су се прикључиле Пројекту на основу од-
луке локалне самоуправе, а према Споразуму, Меморан-
думу или Протоколу о сарадњи између локалне самоу-
праве и АП Војводине,

3. установе које је Покрајинска влада својом одлуком укљу-
чила у Пројекат.

2. Критеријуми расподеле средстава

Приликом одређивања висине средстава за програмске трош-
кове у функцији реализације Пројекта, примењују се следећи 
критеријуми: 

- број наставника који учествују у двојезичкој настави,
- број наставника који се први пут укључују у двојезичку 

наставу,
- број ученика у двојезичкој настави,
- оправданост  у смислу даљег развијања Пројекта.

Приликом одређивања висине средстава за набавку опреме у 
функцији реализације Пројекта, примењују се следећи крите-
ријуми: 

- број двојезичких одељења  и
- број наставних предмета који се предају двојезички.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

Захтеви за доделу средстава подносе се на јединственом кон-
курсном обрасцу Секретаријата.  Комплетна конкурсна доку-
ментација може се преузети од 08. 05. 2015. године на web адреси 
Секретаријата www.puma.vojvodina.gov.rs

Захтеви се достављају путем поште на адресу: Покрајински се-
кретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
- националне заједнице са назнаком „Конкурс за двојезичку на-
ставу “, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или се под-
носе лично, предајом у писарници покрајинских органа управе у 
Новом Саду (у приземљу зграде Покрајинске владе). 

Уз пријаву на конкурс, подноси се следећа  документација:
· фотокопија потврде о упису у судски регистар основне 

односно средње школе , 
· фотокопија потврде о пореском идентификационом 

броју,
· фотокопија акта о укључењу у Пројекат, 
· невезана понуда-предрачун за програмске трошкове, на-

бавку опреме (калкулација трошкова).
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Рок за подношење пријава на Конкурс  је  20. мај 2015. године. 
Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по по-

треби, затражи додатну документацију и информације, односно 
да за доделу средстава одреди испуњење потребних услова.

Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
Резултати Конкурса ће бити објављени на интернет презента-

цији Секретаријата. 
Заинтересована лица додатне информације у вези Конкурса 

могу добити у Секретаријату на телефон 021/487 45 05 и 487 42 62.

Покрајински секретар
Nyilas Mihály,s.r.

(Михаљ Њилаш,с.р.) 

419.

На основу члана 2. Одлуке о додели средстава Покрајинског 
секретаријата за финансије у 2015. години за учешће у суфинан-
сирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније 
(„Службени лист АПВ“, број  20/2015) Покрајински секретаријат 
за финансије расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

 ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ
 У 2015. ГОДИНИ ЗА УЧЕШЋЕ

 У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА
 КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА

 ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутоном-
не покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ“, 
број: 53/2014 и 54/2014-исправак), Финансијског плана Покрајин-
ског секретаријата за финансије за 2015. годину и Одлуке о доде-
ли средстава Покрајинског секретаријата за финансије у  2015. го-
дини за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају 
из фондова Европске уније (у даљем тексту: Одлука),  Покрајин-
ски секретаријат за финансије (у даљем тексту: Секретаријат)  до-
дељује бесповратна средства у укупном износу до 200.000.000,00 
динара (словима: двестотинемилионадинара и 00/100) за учешће 
у суфинансирању пројекaта на територији Аутономне покрајине 
Војводине (у даљем тексту: АП Војводина) који се финансирају из 
фондова Европске уније (у даљем тексту: Пројекат).

Додела средстава по овом Јавном конкурсу вршиће се у складу 
са Одлуком.

I) ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ  КОНКУРСУ

Право учешћа на Јавном конкурсу има субјект  чије је седиште 
на територији АП Војводине под условом да је уговорна страна на 
Пројекту, односно да је носилац Пројекта или партнер на Пројекту и 
да није директни или индиректни корисник буџета АП Војводине. 

Изузетно, уколико се Пројекат финансира у оквиру прве компо-
ненте Инструмента за претприступну помоћ Европске уније, пра-
во на доделу средстава има јединица локалне самоуправе под ус-
ловом да пре подношења Пријаве прибави мишљење покрајинског 
секретаријата надлежног за област на коју се Пројекат односи да је 
за ту јединицу локалне самоуправе утврђена обавеза обезбеђења 
буџетских средстава у 2015. години, као финансирање национал-
ног доприноса у спровођењу финансијске помоћи Европске уније. 

Субјект може да конкурише искључиво за средства за финан-
сирање Пројекта која му недостају у сопственом буџету, а не и 
буџету другог партнера на Пројекту. 

Један субјект може да конкурише за више Пројеката. 
За индиректне кориснике буџета локалне самоуправе пријаву 

подноси надлежна јединица локалне самоуправе. 

II) ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА  ЈАВНИ КОН-
КУРС

1. Попуњен образац Пријаве на јавни конкурс  (у даљем 
тексту: Пријава) потписан и оверен од стране одговор-
ног лица;

2. Оверени превод уговора на српски језик од стра-
не овлашћеног судског тумача, којим се доказује да је 
субјект који конкурише за средства уговорна страна на 
Пројекту, односно да је носилац Пројекта или партнер 
на Пројекту, као и оверен превод на српски језик буџета 
Пројекта и извора финансирања прихваћених од стране 
регулаторног тела, а за јединице локалне самоуправе из 
члана 3. став 2. Одлуке мишљење покрајинског секрета-
ријата надлежног за област на коју се Пројекат односи, 
да је за ту јединицу локалне самоуправе утврђена обаве-
за обезбеђења буџетских средстава у 2015. години; 

3. Фотокопија обрасца Оверени потписи лица овлашћених 
за заступање – ОП образац;

4. Фотокопија решења о пореском идентификационом 
броју (ПИБ-у);

5. Потврда о измиреним пореским обавезама не старија од 
30 дана издата од надлежне Пореске управе при Минис-
тарству финансија Републике Србије;

6. Потврда о измиреним пореским обавезама не старија од 
30 дана издата од надлежне  Локалне пореске админи-
страције.

Субјект који није директни или индиректни корисник буџета  
локалне самоуправе, односно индиректни корисник буџета Репу-
блике Србије подноси и:

1. Оверену фотокопију акта о оснивању;
2. Оверену фотокопију потврде о регистрацији.

Јединица локалне самоуправе из члана 3  став 2. Одлуке под-
носи и :

1. Оверену фотокопију акта о оснивању правног лица на-
длежног за реализацију Пројекта; 

2. Оверену фотокопију плана набавки у 2015. години 
правног лица надлежног за реализацију Пројекта. 

III) КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ

У зависности од облика организовањa субјект  подноси  
Пријаву која је оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
на једном од следећех образаца:

1. Образац П1 –  јавна предузећа и организације које нису 
индиректни корисници буџета Републике Србије и буџе-
та локалне власти;

2. Образац П2 – јединице локалне самоуправе, индирект-
ни корисници буџета јединица локалне самоуправе као и 
индиректни корисници  буџета Републике Србије;

3. Образац П3 – остали субјекти  (удружења, регионалне 
развојне агенције и др.);  

4. Образац П4 – привредна друштва (приватна предузећа);
5. Образац П5 – невладине  организације;
6. Образац  П2-1 – јединице локалне самоуправе за Проје-

кат који се финансира у оквиру прве компоненте Инстру-
мента за претприступну помоћ Европске уније.

Наведени обрасци пријава и Одлука, могу се преузети са ин-
тернет странице Секретаријата http://www.psf.vojvodina.gov.rs/
Konkurs.html или у просторијама Секретаријата, на адреси Нови 
Сад, Булевар Михајла Пупина 16, спрат III, канцеларија број 1.

IV) НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС

Јавни конкурс се објављује  у „Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине“ и у дневним, односно недељним новинама  
и то на српском језику и на језику националне мањине - нацио-
налне заједнице који је у службеној употреби у раду покрајин-
ских органа који покрива целу територију Аутономне покрајине 
Војводине, као и на интернет страници Секретаријата.

Пријава се подноси у писменој форми у једном примерку на  
адресу : Покрајински секретаријат за финансије, 21000 Нови Сад, 
Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком: „Пријава на Јавни кон-
курс“.

Рок за подношење Пријаве почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања Јавног конкурса  у „Службеном листу Ауто-
номне Покрајине Војводине“.



6 мај 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 21 - Страна 861

Јавни конкурс је отворен до 31. октобра 2015. године, односно 
до утрошка средстава предвиђених Јавним конкурсом.

У случају да се средства утроше пре истека рока из претходног 
става Секретаријат ће дати обавештење на својој интернет стра-
ници. 

V) СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Субјект којем средства буду  додељена, изузев јединице ло-
калне самоуправе, дужан је да приликом потписивања уговора  
са Секретаријатом приложи две бланко менице са меничним 
овлашћењем уписаним у регистар код Народне банке Србије.

Уколико је одобрени износ средстава већи од 650.000,00 дина-
ра, а субјект не припада јавном сектору, односно није наведен у 
акту Републике Србије којим су утврђени корисници јавних сред-
става, уместо бланко менице подноси  гаранцију или авалирану 
меницу пословне банке  у вредности износа додељених средста-
ва, а са роком важности  30 дана од  рока завршетка Пројекта. 

VI)  ДОДЕЛА СРЕДСТАВА

Поступак Јавног конкурса спроводи Комисија коју образује 
покрајински секретар за финансије (у даљем тексту: Секретар).

Комисија разматра Пријаве у погледу испуњености услова су-
кцесивно до закључења Јавног конкурса, односно до доделе цело-
купног износа средстава предвиђених Јавним конкурсом.

Комисија врши вредновање поднетих Пријава у складу са чла-
ном 7. Одлуке, на основу следећих критеријума:

1. Значај Пројекта; 
2. Обезбеђеност дела средстава који је потребан на име су-

финансирања Пројекта;
3. Степен развијености јединице локалне самоуправе на 

чијој се територији Пројекат реализује; 
4. Континуитет у реализацији других Пројеката;
5. Оцена  квалитета поднете документације.

Секретаријат неће доделити средства у следећим случајевима:
1. Ако је Пријаву поднео неовлашћени субјект;
2. Ако је Пријаву поднео субјект који није уговорна страна 

на Пројекту, односно није носилац Пројекта или партнер 
на Пројекту, изузев Пријаве поднете од субјекта из члана 
3. став 2. Одлуке;

3. Ако је Пријаву поднео  субјект који не конкурише  за 
средства за суфинансирање сопственог буџета на Пројек-
ту;

4. Ако је Пријаву поднео субјект који није испунио прет-
ходне уговорне обавезе према Секретаријату;

5. Ако је Пријава субјекта неблаговремена ;
6. Ако субјект није поднео Пријаву на утврђеном обрасцу. 

Секретаријат задржава право да од субјекта који је поднео 
Пријаву, по потреби затражи додатну документацију и информа-
ције.

Комисија припрема образложени предлог за доделу средстава 
по Јавном конкурсу који доставља Секретару. 

О додели средстава Секретар одлучује решењем. 
Решење Секретара је коначно.
Са субјектом Секретаријат закључује  уговор о додели средста-

ва којим се регулишу  права и обавезе уговорних страна.  
Секретаријат ће  резултате  Јавног конкурса   објавити на својој 

интернет страници. 
Конкурсна документација се не враћа. 
Средства ће се додељивати по редоследу пријема потпуних 

Пријава са економских класификација све  до утрошка износа  
средстава  планираних  за ове намене. 

Све детаљније информације могу се добити у просторијама Се-
кретаријата, позивом на бројеве телефона: 021/487-47-20, 021/487-47-
26, 021/487-43-27 и 021/457-719, као и електронским путем на e-mail: 
dragan.buric@vojvodina.gov.rs  и  miodrag.zakic@vojvodina.gov.rs 

Покрајински секретар
Зоран Радоман, с.р.

420.

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ”, број 37/2014) и члана 
15. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне по-
крајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ”, број 
53/2014) Покрајински секретаријат за привреду,запошљавање и 
равноправност полова, р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ  СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАТОРИМА 

 РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ 
САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА 
И ИЗЛОЖБИ  У АП ВОЈВОДИНИ 

БРОЈ: 133-401-2222/2015-04

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправ-
ност полова са укупним износом од 4.550.000,00 динара, обезбеђених 
Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за  2015. годи-
ну („Службени лист АПВ”, број  53/2014) активност1003 , економска 
класификација 451 - субвенције јавним нефинансијским предузећи-
ма и организацијама у износу од 1.000.000,00 динара, економска 
класификација 481 – дотације невладиним организацијама у износу 
од 3.200.000,00 динара, 463- трансфери осталим нивоима власти у 
износу од 350.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 Приходи 
из буџета, рефундираће трошкове организације регионалних међу-
народних сајамских манифестација и изложби  у АП Војводини. 

Услови Конкурса

1. Право учешћа на Конкурсу имају регионалне привред-
не коморе, општине и јавна предузећа са територије АП 
Војводине и организатор „Тесла феста 2015“ и „Турис-
тичке берзе 2015“.

2. По овом Конкурсу рефундираће се до 50% укупних 
трошкова организовања сајамске манифестације и то за 
доле наведене категорије: 

· трошкови закупа простора у коме се организује 
сајамска манифестација; 

· трошкови израде, техничког опремања и вођења штан-
дова (искључује се набавка основних средстава);

· трошкови медијске промоције сајма, припреме и 
штампања пропагандног материјала за организацију 
сајма, рефундираће се у износу од 20% од одобреног 
износа по кориснику. 

Напомена: трошкови репрезентације се искључују из правдања 
одобрених средстава. 

3. Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за прив-
реду, запошљавање и равноправност полова, на обрасцу 
Пријаве са прилозима, најкасније до  15.05.2015. године. 

Наведена Пријава може се добити у Покрајинском секретарија-
ту за привреду, запошљавање и равноправност полова, Булевар 
Михајла Пупина 16, Нови Сад, 2. спрат, соба број 5, или  преузети 
са сајта Покрајинског секретаријата  www.spriv.vojvodina.gov.rs 

4. Пријаве које се доставе после наведеног рока и пријаве 
са непотпуном документацијом неће бити разматране.

5. Одлука о додели средстава по истеку Конкурса  објавиће се 
на сајту  Покрајинског секретаријата  www.spriv.vojvodina.
gov.rs,. Након завршетка сајамске манифестације и оправ-
даних трошкова, са Корисницима средстава закључиваће 
се  уговори до износа одобрених и оправданих средстава. 

6. Рефуднација ће се извршити према достављеној доку-
ментацији у складу са критеријумима. Правдање сред-
става доставити у форми извештаја, са прецизном специ-
фикацијом укупних трошкова по категоријама из конкур-
са. Извештај треба да садржи: рачуне- са интерном ове-
ром да је веран оригиналу; изводе из банке о извршеном 
плаћању и изјавом да су наведени подаци тачни. 

Све додатне информације могу се добити на телефон  021/487-4489.
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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

С А Д Р Ж А Ј

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

405. Одлука о поступку и критеријумима за доделу сред-
става Покрајинског секретаријата за здравство, со-
цијалну политику и демографију за реализацију Про-
грама унапређења социјалне заштите у Аутономној 
покрајини Војводини у 2015. години;

406. Одлука о образовању Радне групе за израду Каталога 
радних места у складу са Нацртом Закона о платама у 
јавној управи;

407. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Института БиоСенс-истраживач-
ко-развојног института за информационе технологије 
биосистема, Нови Сад;

408. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Фонда за пружање помоћи избе-
глим, прогнаним и расељеним лицима за 2015. годи-
ну;

409. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Фонда за пружање помоћи избеглим, 
прогнаним и расељеним лицима за 2015. годину;

410. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Специјалне болнице за рехабилита-
цију «Бања Кањижа»;

411. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Специјалне болнице за рехабилита-
цију «Бања Кањижа»;

412. Решење о разрешењу председника и чланова Надзор-
ног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију 
«Бања Кањижа»;

413. Решење о именовању председника и чланова Надзор-
ног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију 
«Бања Кањижа»;

414. Решење о разрешењу члана Управног одбора Кли-
ничког центра Војводине;

415. Решење о именовању члана Управног одбора Кли-
ничког центра Војводине;

416. Решење о именовању члана Надзорног одбора Кли-
ничког центра Војводине.

ОДБОР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ СКУПШТИНЕ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

417. Јавни конкурс за избор кандидата за чланове Про-
грамског савета Јавне медијске установе «Радио-те-
левизије Војводине».

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

418. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта 
Покрајинске владе „Увођење двојезичке наставе на 
српском и енглеском језику у установе образовања и 
васпитања на територији АП Војводине“ у 2015. го-
дини.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

419. Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског се-
кретаријата за финансије у 2015. години за учешће 
у суфинансирању пројеката који се финансирају из 
фондова Европске уније.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

420. Конкурс за рефундацију средстава организаторима 
регионалних међународних сајамских манифеста-
ција и изложби у АП Војводини.
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Редни број Предмет Страна Редни број Предмет Страна




