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73.

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 од-
луке о образовању Управе за капитална улагања Аутономне по-
крајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број 54/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 5. фебруара 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЈОВАН АКСЕНТИЈЕВИЋ  п о с т а в љ а се за помоћника дирек-
тора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводи-
не, на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-19/2015
Нови Сад, 5. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

74.

На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за пру-
жање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (‘’Служ-
бени лист АПВ’’, број 19/2006) и чл. 35. и 36. став 6.  Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади (‘’Службени лист 
АПВ“, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 11. 
фебруара  2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Фонда за пружање помоћи 
избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2015. годину, који је Уп-
равни одбор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и ра-
сељеним лицима усвојио на 82. седници, одржаној 23. 01. 2015. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-23/2015
Нови Сад,  11. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

75.

На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за пру-
жање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (‘’Служ-
бени лист АПВ“, број 19/2006)“ и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади (‘’Службени лист 
АПВ’’, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној  11. 
фебруара 2015. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност  на Програм рада Фонда за пружање помоћи 
избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2015. годину, који је до-
нео Управни одбор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним 
и расељеним лицима, на 82. седници одржаној 23. 01. 2015. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 025-5/2015
Нови Сад,  11. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

76.

На основу члана 15. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист 
АПВ”, број 21/2010 и 29/2012)  и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној  
дана 11. фебруара 2015. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Војвођанског симфо-
нијског оркестра за 2015. годину, које је донео Управни одбор 
Војвођанског симфонијског оркестра,  на 28. седници одржаној 
20. новембра 2014. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-36/2015
Нови Сад,  11. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.
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77.

На основу члана 15. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени 
лист АПВ”, број 21/2010 и 29/2012) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 11. 
фебруара 2015. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Војвођанског симфонијског 
оркестра за 2015. годину, који је донео Управни одбор Војвођанс-
ког симфонијског оркестра, на 28. седници одржаној 20. новембра 
2014. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-101/2015
Нови Сад,  11. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

78.

На основу члана 13а став 2. Одлуке о оснивању Завода за кул-
туру Војводине („Службени лист АПВ”, број 10/2003 и 8/2006) и 
чл.35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 11. фебруара 2015. године,  донела је           

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу 
Војводине за 2015. годину, који је донео Управни одбор Завода, на 
7. седници одржаној 30. јануара 2015. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-35/2015
Нови Сад,  11. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

79.

На основу члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број 37/2014), а у вези са чланом 1. алинеја 9 Покрајинске скупштинске 
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које 
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне По-
крајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 18/2010), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 11. фебруара  2015. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Завода за културу Војво-
дине за 2015. годину, који је донео Управни одбор Завода, на 7. 
седници одржаној 30. јануара 2015. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-100/2015
Нови Сад,  11. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

80.

На основу члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број 37/2014), а у вези са чланом 1. алинеја 3. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе 
које је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 18/2010), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 11. фебруара  2015. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансиjски план Галерије ликовне 
уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2015. годину, који је 
усвојио Управни одбор Галерије ликовне уметности поклон збир-
ке Рајка Мамузића, на седници одржаној 28. јануара 2015. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-34/2015
Нови Сад,  11. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

81.

На основу члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број 37/2014), а у вези са чланом 1. алинеја 3. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе 
које је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 18/2010), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 11. фебруара 2015. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Галерије ликовне умет-
ности поклон збирке Рајка Мамузића за 2015. годину, који је ус-
војио Управни одбор Галерије ликовне уметности поклон збирке 
Рајка Мамузића, на седници одржаној 28. јануара 2015. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-99/2015
Нови Сад,  11. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.
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82.

На основу члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ“, број 37/2014), а у вези са чланом 1. став 1. алинеја 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права 
над установама културе које је основала Аутономна Покрајина 
Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број 18/2010), Покрајинска влада, на  седници одржа-
ној 11. фебруара 2015. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансиjски план Позоришног музеја 
Војводине за 2015. годину, који је усвојио Управни одбор Позо-
ришног музеја Војводине, на осмој седници одржаној 28. јануара 
2015. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-33/2015
Нови Сад,  11. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

83.

На основу члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ“, број 37/2014), а у вези са чланом 1. став 1. алинеја 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права 
над установама културе које је основала Аутономна Покрајина 
Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржа-
ној 11. фебруара 2015. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Позоришног музеја Војво-
дине за 2015. годину, који је усвојио Управни одбор Позоришног 
музеја Војводине, на осмој седници одржаној 28. јануара 2015. 
године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-98/2015
Нови Сад,  11. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

84

На основу члана 32. тачка 9. чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске oдлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014), a у вези с чланом 1. алинеја 4 Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-

вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина 
на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АП 
Војводине”, број 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржа-
ној 11. фебруара 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника o систематизацији радних места у Музеју савремене 
уметности Војводине бр. 966-1-1/2014, који је донела директорица 
Установе, 8. децембра 2014. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-102/2015
Нови Сад,  11. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

85.

На основу члана 35. и 36. став 7. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14), 
члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ“, 
број: 53/14 и 54/14 – испр.), Покрајинска влада, на седници одржа-
ној 11. фебруара 2015. године, донела је

ПРАВИЛНИK
О НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 ПРОГРАМА И ПРОЈЕKАТА У 2015. ГОДИНИ,
ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАПОЧЕТА

 ИЗ СРЕДСТАВА
 ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Члан 1.

Овим Правилником уређује се начин реализације програма и 
пројеката у 2015. години чија је реализација започета из средстава 
Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, а 
који нису коначно реализовани до 31.12.2014. године.

Под програмима и пројектима, у смислу овог Правилника, 
подразумевају су програми и пројекти од интереса за АП Војво-
дину дефинисани одредбом члана 3. Покрајинске скупштинске 
одлуке о образовању Управе за капитална улагања Аутономне 
покрајине Војводине, и то: пројекти изградње, реконструкције, 
адаптације, санације, доградње и капиталног одржавања зграда 
и грађевинских објеката инфраструктуре, укључујући услуге 
пројектног планирања које су саставни део пројекта, обезбеђи-
вање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају 
опрему, машине и другу нефинансијску имовину, на територији 
АП Војводине.

Реализација програма и пројеката из става 1. овог члана финан-
сираће се у току 2015. године у складу са одобреним средствима 
у буџету Аутономне покрајине Војводине, преко Управе за капи-
тална улагања Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: 
Управа), а на начин прописан овим Правилником.

Члан 2.

Започети програми и пројекти из члана 1. који ће се финанси-
рати у 2015. години су:
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Програмска 
активност Општина Економска 

класификација Назив пројекта Износ

1004 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Бач

4632

Наставак изградње фекалне канализације у Бачу за део насеља “Гувна”
Општина Бач 1,766,586.55

Инђија

4632

Постројење за прераду воде Инђија - ванредни сервис, реконструкција и 
пуштање у рад 27,597,331.26

Нови Сад

4632

Изградња канализационе мреже отпадних вода и ППОВ у насељу Ковиљ, 1. 
Фаза 4,368,480.00

Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменци 11,855,561.57

Панчево

4632

Изградња канализације санитарних отпадних вода у Старчеву 4,436,134.97

Постројење за пречишћавање отпадних вода у Старчеву, прва фаза 12,454,993.62

Сента

4632

Комунално опремање Спортског центра у Сенти 1,847,667.56

1005 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

Сента

4632

Реновирање и адаптација хале 1 и 2 пословног инкубатора 14,628,897.80

1006 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Ада

4632

Заобилазница, приступна саобраћајница у индустријској зони 10,763,656.82

Апатин

4632

Паркинг у улици Милоша Обилића и раскрсница улица Милоша Обилића и 
Српских владара - Трг Николе Тесле 12,009,532.08

АПВ

4632

Брза саобраћајница Iб реда број 13 Нови Сад-Рума 76,800,000.00

Ириг

4632

Изградња улице у зони становања код бање “Термал” у Врднику 4,860,797.38

Програмска 
активност Општина Економска 

класификација Назив пројекта Износ

1006 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Оџаци

4632

Ревитализација и изградња коловоза у општини Оџаци 5,558,469.09

Србобран
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4632

Санација коловозних површина у Србобрану 20,246,813.00

Чока

4632

Санација и реконструкција путне инфраструктуре на територији општине Чока 17,000,000.00

1008 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА  И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Зрењанин

4642

Набавка опреме за потребе рада Опште болнице “Ђорђе Јоановић” Зрењанин 11,000,000.00

Кикинда

4642

Набавка медицинске опреме, Општа болница Кикинда 26,802,153.00

Нова Црња

4632

                                Реконструкција поткровља Дома здравља у Српској Црњи, прва фаза 5,398,809.60

Нови Сад

4642

Каменица 2 - Изградња нових и надоградња већ постојећих објеката 164,076,916.06

Каменица 2 - Изградња нових и надоградња већ постојећих објеката – 
Адаптација и преобликовање постојећег објекта Института на месту везе са 

новим објектом
20,146,942.06

Набавка болесничких кревета за интензивну негу са температурним листама –    
12 комада за Клинику за неурологију у Клиничком центру Војводине 5,002,560.00

Набавка дигиталног РТГ апарата за радиографију 18,000,000.00

Панчево

4642

Израда пројекта за реконструкцију интернистичког блока  Опште болнице   
Панчево 4,596,480.00

Сомбор

4642

Набавка медицинске опреме за Општу болницу у Сомбору 20,760,000.00

Сремска Митровица

4642

Набавка медицинске опреме и апарата за интерно одељење и друга одељења 
Опште болнице у Сремској Митровици 8,496,840.02

Програмска 
активност Општина Економска 

класификација Назив пројекта Износ

1008 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА  И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ    

Суботица

4632

Постављање термоизолационог материјала у објекту Геронтолошког центра из 
Суботице, радна јединица “Дом Дудова шума” 2,553,769.09

1009 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ, ВЕРСКОГ И  НАЦИОНАЛНОГ 
НАСЛЕЂА

Суботица

4632

Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде “Народно позориште   
–   Народно казалиште” 75,974,321.57



Страна 66 - Број 5 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 11. фебруар 2015.

1010 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ 
СТАНДАРДА

Ада

4632

Реконструкција интерната за смештај ученика Техничке школе у Ади 7,107,403.51

Бечеј

4632

Реновирање старе школске зграде у Drei Kezenfog lak (Бечеј) 3,456,729.91

Нови Сад

4819

Фондација Европа изградња објекта за студентски смештај хришћанског 
колегијума Европа у Новом Саду 125,000,000.00

1011 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА

Инђија

4632

Изградња објекта спортске хале у Инђији 84,000,000.00

Мали Иђош

4632

Санирање куглане у Фекетићу, завршетак финансирања 578,729.12

Нова Црња

4632

Изградња спортске хале у Српској Црњи 7,161,300.42

Нови Сад

4819

Пројектовање и реконструкција Веслачког клуба Данубиус 1885 у Новом Саду 2,000,000.00

Програмска 
активност Општина Економска 

класификација Назив пројекта Износ

1011 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА

Сента

4632

Изградња Спортског центра у Сенти - партерно уређење 4,721,951.47

Пројектовање и изградња спортске хале у Сенти 58,206,652.16 

УКУПНО 881,236,479.69

Члан 3.

Реализацију програма и пројеката из члана 2. овог Правилника фи-
нансираће Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војво-
дине, а у складу са ликвидним могућностима буџета АП Војводине.

Члан 4.

Након ступања на снагу овог Правилника, Управа и Корисник 
средстава програма и пројеката чија је реализација започета у 
Фонду за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, а 
није завршена до 31.12.2014. године, закључиће уговор којим ће 
регулисати своја међусобна права и обавезе, начин спровођења 
програма и пројеката и друга права и обавезе битне за реализа-
цију програма и пројеката.

За програме и пројекте који су саставни део овог Правилника, 
корисник одређује координатора за праћење реализације програ-
ма и пројекта и доставља Управи податке о њему.

Корисник за сваки конкретни програм и пројекат из члана 2. 
припрема акциони план за спровођење (у даљем тексту: акцио-
ни план). Акциони план посебно садржи: информације о степену 
спремности пројекта, циљеве пројекта, пројектни задатак, план 

активности (уз посебно исказивање активности одобрених за ре-
ализацију средствима Управе), план трошкова, план јавних на-
бавки и план управљања ризицима и сл. 

Члан 5.

Корисник програма и пројеката који се финансирају из сред-
става Управе, обавезан је да за реализацију програма и пројекта 
отвори наменски рачун на који ће Управа пренети средства.

Пренос средстава на наменски рачун корисника, Управа ће вршити 
по пријему уредно достављене документације утврђене актом Управе. 

Управа прегледа достављену документацију и има права да оспо-
ри део потраживања или потраживање у целости у року од 15 дана 
писаним путем, уколико документација није потпуна и исправна. 

Члан 6.

Корисник програма и пројеката који се финансирају из сред-
става Управе Корисник средстава је обавезан да пренесена сред-
ства на рачун посебне намене за програме и пројекте, уплати до-
бављачу одмах по пријему средстава и да о томе извести Управу 
са доказом о уплати у року од 3 радна дана. 
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Уколико корисник средстава не поступи у складу са ставом 1. 
овог члана Управа ће упутити иницијативу Покрајинској влади 
са предлогом обуставе даљег финансирања програма и пројекта. 

Члан 7.

Средства које Управа додели, а која се односе на финансирање 
програма и пројеката, подлежу контроли буџетске инспекције 
Аутономне покрајине Војводине.

Корисници средстава су дужни да буџетској инспекцији Ауто-
номне покрајине Војводине омогуће несметану контролу наменс-
ког и законитог коришћења средстава. 

Уколико се у поступку контроле наменског и законитог ко-
ришћења средстава од стране буџетске инспекције Аутономне 
покрајине Војводине утврди да Корисник средстава ненаменски 
и/или незаконито користи додељена средства, Управа ће ракину-
ти уговор једностраном изјавом.

У случају из става 2. овог члана, Корисник је дужан да изврши 
повраћај пренетих средстава са законском затезном каматом.

Члан 8.

Корисници средстава програма и пројеката који се финанси-
рају из средстава Управе, дужни су да Управи достављају месеч-
не и кварталне извештаје о реализацији програма и пројеката на 
обрасцу извештаја који прописује Управа.

Корисници средстава су дужни да у извештају који достављају 
Управи, наведу околности и чињенице које се односе на реализа-
цију програма и пројеката и то посебно да наведу фазу реализације 
програма и пројеката, новчана средства која су пренесена од стране 
Управе и новчана средства која је Kорисник исплатио добављачу 
са подацима о износу средстава и датумима преноса, податке које 
се односе на поштовање уговорених рокова, околности које утичу 
и/или би могле да утичу на реализацију програма и пројеката и 
уговора, као и друге околности које су битне за реализацију. 

Корисници средстава дужни су да Управи омогуће несметан 
и непосредан увид и приступ целокупној документацији, као и 
самој реализацији програма и пројеката.

Члан 9.

Корисник програма и пројеката који се финансирају из сред-
става Управе, дужан је да обезбеди видљивост и препознатљи-
вост пројекта у складу са захтевом Управе.

Корисник програма и пројеката који се финансирају из сред-
става Управе, дужан је да сваку презентацију и медијски наступ у 
вези са пројектом, усклади и координира са Управом. 

Корисник средстава је обавезан да код свих јавних иступања, 
израде публикација и објављивања о програмима и пројектима 
који се финансирају средствима Управе, означи као финансијера 
Аутономну покрајину Војводину, Управу за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине.

Члан 10.

Корисник, покреће и спроводи поступак јавне набавке у складу 
са Законом о јавним набавкама и другим важећим прописима, а за 
потребе реализације програма и пројеката.

Пре покретања поступка јавне набавке који се финансирају 
посредством Управе, Корисник средстава је обавезан да Управи 
достави неопходну документацију, која се односи на поступак 
јавне набавке, извод из плана набавки, извод из финансијског 
плана и осталу потребну документацију, као и да пре покретања 
поступка јавне набавке захтева и добије сагласност Управе за по-
кретање поступка.

Корисници средстава могу тек по добијању сагласности Упра-
ве да покрену законом прописан поступак јавне набавке. 

Сагласност Управе за покретање поступка јавне набавке, даје 
се на обрасцу чију садржину и форму прописује Управа. Акт о 
сагласности садржи: назив пројекта, предмет јавне набавке, про-
цењену вредност јавне набавке, предложену врсту поступка јавне 
набавке, укупан број и састав чланова Комисије.

У конкурсној документацији за јавну набавку, Корисник може 
да предвиди авансно плаћање у максималном износу до 30%.

За евентуалне измене уговора о јавној набавци који се финан-
сира или суфинансира из средстава Управе, корисник је обавезан 
да прибави сагласност Управе.

Члан 11.

Управа има право за задржи 10% вредности одобрених средстава 
до испуњења свих обавеза од стране Корисника, а у циљу заштите 
интереса Управе и поштовање услова овог Правилника и уговора.

Члан 12.

Управа ће пре закључивања уговора чија је вредност већа од 5 
милиона динара прибавити мишљење Правобранилаштва Ауто-
номне покрајине Војводине.

Члан 13.

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном листу Аутономне покрајине Војводине.“

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

БРОЈ: 02-8/2015
Нови Сад, 11. Фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

86.

На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању  Покрајинског фон-
да за развој пољопривреде („Службени лист АПВ”, број 03/2001) и 
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 11. фебруара 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Покрајинског фонда за 
развој пољоприврeде за 2015. годину, који је донео Савет Фонда, 
на 78. седници одржаној 20. јануара 2015. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-26/2015
Нови Сад,  11. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

87.

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског 
фонда за развој пољопривреде („Службени лист АПВ, број 3/2001) 
и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 11. фебруара 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Покрајинског фонда за раз-
вој пољопривреде за 2015. годину, који је Савет Фонда донео на 
78. седници одржаној 20. јануара 2015. године.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 025-6/2015
Нови Сад,  11. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

88.

На основу члана 9. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Мађара („Службени лист АПВ“, број 7/2008), чл. 32. 
тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/2014), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 11. фебруара 2015. године , донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Мр ЈЕНЕ ХАЈНАЛ  (mgr. HAJNAL JENŐ), професор мађарског 
језика и књижевности и магистар лингвистике, р а з р е ш а в а  
се дужности директора Завода за културу војвођанских Мађара - 
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-105/2015
Нови Сад,  11. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

89.

На основу члана 9. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Мађара („Службени лист АПВ“, број 7/2008),  чл. 
32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/2014),   
Покрајинска влада, на седници одржаној 11.фебруара 2015. годи-
не, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

МАРТИНА ГОНДИ (GONDI MARTINA), дипл. новинар, и м 
е н у ј е  се за вршиоца дужности директора Завода за културу 
војвођанских Мађара - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-106/2015
Нови Сад,  11. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

90.

На основу члана 48 и 73. Пословника о раду Скупштине Ауто-
номне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 37/2014 
и 54/2014), Одбор за европске интеграције и међурегионалну са-
радњу, на 45. седници донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА 
 TРЕНИНГ АКАДЕМИЈЕ 

СКУПШТИНЕ ЕВРОПСКИХ РЕГИОНА 
У АП ВОЈВОДИНИ 2015. ГОДИНЕ

I

Овим решењем образује се Организациони одбор Тренинг ака-
демије Скупштине европских региона у Аутономној покрајини 
Војводини 2015. године. (у даљем тексту: Организациони одбор)

II

У Организациони одбор именују се:

- за председника:
 Миливој Вребалов, потпредседник Скупштине АП 

Војводине

- за чланове:
 Ђорђе Милићевић, потпредседник Скупштине АП Војводине;
 Милорад Гашић, генерални секретар Скупштине АП  Војво-

дине; 
 мр Ненад Станковић, покрајински секретар за енергети-

ку и минералне сировине; 
 Витомир Вучковић, помоћник секретара, Покрајински 

секретаријат за енергетику и минералне сировине; проф. 
 др Душан Гвозденц, професор, Факултет за техничких 

наука, Универзитет у Новом Саду; 
 проф. др Дејана Миленића, професор, Рударско геолош-

ки факултет, Универзитет у Београду;
 Викториа Човић, шефица Одсека за међупарламентарну 

и међурегионалну сарадању Скупштине АП Војводине;
 Сања Шифлиш, стручна сарадница, Одсек за међупарламен-

тарну и међурегионалну сарадању Скупштине АП Војводине ;
 Гордана Авакумовић, самостлана стручна сарадница, Биро 

за односе са јавношћу Секретаријата Покрајинске владе.

III

Организациони одбор спроводи све активности у вези са пла-
нирањем, организацијом и реализацијом Тренинг академије 
Скупштине европских региона 2015. године.

IV

Ово Решење објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.

0ДБ0Р ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 И МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ

СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
 ВОЈВОДИНЕ

22 Број: 1-1
Нови Сад, 03. фебруар 2015.

Председница одбора
Мр Маја Седларевић,с.р.

91.

На основу члана 48 и 73. Пословника о раду Скупштине Ауто-
номне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 37/2014 
и 54/2014), Одбор за европске интеграције и међурегионалну са-
радњу, на 45. седници донео је
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Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
РАДНЕ ГРУПЕ СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

 ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СПОРАЗУМА 
О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ  АП ВОЈВОДИНЕ

 И ПРЕШОВСКОГ САМОУПРАВНОГ КРАЈА
 ЗАКЉУЧЕНОГ 26.11.2014. ГОДИНЕ

I

Овим решењем образује се Радна група Скупштине Аутономне 
покрајине Војводине за реализацију Споразума о сарадњи између  
АП Војводине и Прешовског самоуправног краја закљученог 
26.11.2014. године (у даљем тексту: радна група )

II

У Радну групу именују се:

- за председника:
 Ана Томанова Маканова, потпредседница Скупштине 

АП Војводине

- за чланове:
 Миливој Вребалов, потпредседник Скупштине АП 

Војводине;
 Славко Рац, посланик Скупштине АП Војводине, пред-

седник Националног савета русинске националне мањине

III

Радна група Скупштине АП Војводине, заједно са радном групом 
Прешовског самоуправног караја, разматра и утврђује конкретне 
садржаје и програме будуће сарадње у областима регионалног раз-
воја, развоја туризма, привреде, образовања и другим областима, а у 
циљу унапређивања и развијања сарадње два региона.

IV

Ово Решење објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.

0ДБ0Р ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 И МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ

СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
 ВОЈВОДИНЕ

22 Број: 93-38
Нови Сад, 03. фебруар 2015.

Председница одбора
Мр Маја Седларевић,с.р

92.

На основу члана 22. став 4. и члана 26. став 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине 
за 2015. годину („Службени лист АПВ“, бр. 53/14 и 54/14-испр.), 
члана 24. став 2. и члана 37. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, 37/14 и 54/14-др. од-
лука) и Одлуке о условима регресирања превоза ученика средњих 
школа  (‘’Службени лист АПВ’’, бр. 1/13), Покрајински секрета-
ријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - на-
ционалне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) расписује

КОНКУРС  
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ

 ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 
ЗА 2015. ГОДИНУ

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 регресирање 
превоза ученика средњих школа у АП Војводини, у износу од 
176.000.000,00 динара.   

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

УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Подносиоци захтева 
Корисници који имају право да учествују у расподели сред-

става су општине и градови на територији Аутономне покрајине 
Војводине.

2. Критеријуми расподеле средстава
Критеријуми расподеле средстава по Правилнику о начину 

примене утврђених критеријума за регресирање превоза ученика 
средњих школа број:128-451-48/2015-04 од  05.02. 2015 . године су:

1) број ученика средњих школа у школској 2014/2015. годи-
ни са подручја општине  и града који свакодневно путују 
од места становања до школе;

2) степен развијености општина и градова у АП Војводини 
на основу Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању 
јединствене листе развијености региона и јединица ло-
калне самоуправе за 2014. годину (‘’Службени гласник 
РС’’, бр. 104/14).

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

Захтеви за доделу средстава подносе се искључиво на једин-
ственом конкурсном обрасцу (са прилозима) Секретаријата. 
Комплетна конкурсна документација може се преузети од 11. 
фебруара 2015. године на web адреси  Секретаријата www.puma.
vojvodina.gov.rsЗахтеви се достављају путем поште на адресу: 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине - националне заједнице са назнаком ‘’За кон-
курс - регресирање превоза ученика’’, Булевар Михајла Пупина 
16, 21000 Нови Сад, или се подносе лично, предајом у писарници 
покрајинских органа управе у Новом Саду (у приземљу зграде 
Покрајинске владе). 

Рок за подношење пријава на Конкурс је  5. март 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.
Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити 

подносиоце захтева.
Заинтересована лица додатне информације у вези са реализа-

цијом Конкурса могу добити у Секретаријату на телефон 021/487 
4262.

Покрајински секретар
Nyilas Mihály  ,s.r.

(Михаљ Њилаш) ,с.р.

93.

На основу члана 42. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
ској управи („Сл. лист АПВ”, бр. 37/14), члана 3., 5., 60. и 61. Пра-
вилника о одобравању и финансирању пројеката и програма који-
ма се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП 
Војводини, („Сл. лист АПВ”, бр. 2/15), те чланова 25. и 26. став 2. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. 
годину („Сл. лист АП Војводине”, бр. 53/14,) Покрајински секрета-
ријат за спорт и омладину (у даљем тексту: Секретаријат), расписује

КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛАРНИХ 
ГОДИШЊИЦА 

ПРОЈЕКТИ треба да буду усмерени ка:

· Изради монографије, видео или ЦД презентације, орга-
низацији изложбе и слично;

· Организацији свечаности, односно манифестацији 
спортско-културног карактера;
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Неоправданим утрошком средства по овом Конкурсу сматраће 
се употреба средстава за редовне такимичарске и тренажне ак-
тивности спортских организација, као и трошкови организације 
свечаних ручкова и вечера.  

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ имају спортске организа-
ције са седиштем на територији АП Војводине које имају дуго-
годишњу традицију, континуиран успех и препознатљив рад на 
афирмацији и развоју спорта у Аутономној Покрајини Војводини. 
Разматраће се пријаве спортских организација које обележавају 
јубилеј од 20 до 100 година (свака десета година), као и свака пета 
година након навршених 100 година постојања. 

УКУПНА СРЕДСТВА ЗА РАСПОДЕЛУ: 2.000.000,00 динара

РОК  ЗА ПРИЈАВУ: 
Крајњи рок за достављање пријава по овом конкурсу је 26. фе-

бруар 2015. године.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС: Пријаве на кон-
курс испуњавају се искључиво на обрасцу који је објављен на ин-
тернет сајту Секретаријата: www.sio.vojvodina.gov.rs и достављају 
се у запечаћеној коверти са назнаком “не отварати – пријава за 
Конкурс за финасирање пројеката за обележавање јубиларних го-
дишњица“ на адресу: Покрајински секретаријат за спорт и омла-
дину, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или непосредно 
на писарници покрајинских органа. 

Уз пројекат потребно је доставити и доказ о почетку рада 
спортске организације (оснивачки акт, новински чланак, прет-
ходно урађене монографије, итд ).
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С А Д Р Ж А Ј

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

73. Решење о постављењу помоћника директора Управе 
за капитална улагања Аутономне покрајине Војводи-
не;

74. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и ра-
сељеним лицима за 2015. годину;

75. Решење о давању сагласности на Програм рада Фон-
да за пружање помоћи избеглим, прогнаним и ра-
сељеним лицима за 2015. годину;

76. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Војвођанског симфонијског оркестра за 2015. годину;

77. Решење о давању сагласности на Програм рада 
Војвођанског симфонијског оркестра за 2015. годину;

78. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Завода за културу Војводине за 2015. годину;

79. Решење о давању сагласности на Програм рада Заво-
да за културу Војводине за 2015. годину;

80. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Галерије ликовне уметности поколон збирке Рајка 
Мамузића за 2015. годину;

81. Решење о давању сагласности на Програм рада Гале-
рије ликовне уметности поколон збирке Рајка Маму-
зића за 2015. годину;

82. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Позоришног музеја Војводине за 2015. годину;

83. Решење о давању сагласности на Програм рада Позо-
ришног музеја Војводине за 2015. годину;

84. Решење о давању сагласности на Правикник о изме-
нама и допунама Правилника о систематизацији рад-
них места у Музеју савремене уметности Војводине;

85. Правилник о начину реализације програма и пројека-
та у 2015. години чија је рализација започета из сред-
става Фонда за капитална улагања Аутономне по-
крајине Војводине.

86. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Покрајинског завода за развој пољопривреде за 2015. 
годину;

87. Решење о давању сагласности на Програм рада По-
крајинског завода за развој пољопривреде за 2015. го-
дину;

88. Решење о разрешењу директора Завода за културу 
војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézet;

89. Решење о именовању вршиоца дужности директо-
ра Завода за културу војвођанских Мађара-Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet.

ОДБОР ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И 
МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ СКУПШТИНЕ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

90. Решење о именовању председника и чланова Органи-
зационог одбора Тренинг академије Скупштине ев-
ропских региона у Аутономној покрајини Војводини 
2015. године;

91. Решење о именовању председника и чланова Радне 
групе Скупштине АП Војводине за реализацију Спо-
разума о сарадњи између АП Војводине и Прешевс-
ког самоуправног краја закљученог 26.11.2014. годи-
не.

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

92. Конкурс за регресирање превоза ученика средњих 
школа за 2015. годину.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

93. Конкурс за финансирање пројеката за обележавање 
јубиларних годишњица.
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