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164.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/2014) и чла-
на 9. Одлуке о оснивању Фонда за подршку инвестиција у Војво-
дини „Vojvodina Investment Promotion – VIP“ („Службени лист 
АПВ“, број 14/2004) Покрајинска влада, на седници одржаној 4. 
марта 2015. године, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Фонда за подршку 
инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment Promotion – VIP“:

Председник: Гојко Вујновић

Чланови: Анадол Гегић
 Ирен Кристен
 Аристеа Стакић
 Томислав Кнежевић

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 025-10/2015 
Нови Сад, 4. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

165.

На основу члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014) 
и члана 9. Одлуке о оснивању Фонда за подршку инвестиција у 
Војводини „Vojvodina Investment Promotion – VIP” („Службени 
лист АПВ”, број 14/04) Покрајинска влада, на седници одржаној 
4. марта 2015. године, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управни одбор  Фонда за подршку инвестиција у Војводини 
„Vojvodina Investment Promotion – VIP”, именују се:

Председник: Владимир Тешић, дипл. инж. електротехнике из 
Зрењанина

Чланови:  Аристеа Стакић, новинарка из Новог Сада, 
  Александар Ђерић, дипл. економиста из Ковина
  Томислав Кнежевић, дипл. политиколог из Београда
  Тивадар Бунфорд, дипл. економиста-мастер из Суботице.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 025-11/2015
Нови Сад, 4. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

166.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/2014) 
и члана 13. Одлуке о оснивању Фонда за подршку инвестиција 
у Војводини „Vojvodina Investment Promotion – VIP“ („Службени 
лист АПВ“, број 14/04) Покрајинска влада, на седници одржаној 
4. марта 2015. године, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Фонда за подршку 
инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment Promotion – VIP“:

Председник:  Нада Косанић

Чланови: Небојша Новаковић
 Живица Брадаревић

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 025-12/2015  
Нови Сад, 4. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

167.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014) 
и члана 13. Одлуке о оснивању Фонда за подршку инвестиција 
у Војводини „Vojvodina Investment Promotion – VIP” („Службени 
лист АПВ“, број 14/2004) Покрајинска влада, на седници одржа-
ној 4. марта 2015. године, д о н е л а   ј е 



Страна 130 - Број 9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 6. март 2015.

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Надзорни одбор Фонда за подршку инвестиција у Војводини 
„Vojvodina Investment Promotion – VIP”, именују се:

Председник:  Небојша Новаковић, мастер агроекономије из  
 Новог Сада

Чланови: Далиборка Војводић-Томовић, дипл. правница  
 из Новог Сада

 Душан Томић, дипл. економиста за општу еко 
 номију, банкарство и финансије из Новог Сада.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 025-13/2015 
Нови Сад, 4. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

168.

На основу члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра 
за пословну стандардизацију и сертификацију („Службени лист 
АПВ“, број 14/2009 и 39/2013) 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 
4.марта 2015. године, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје  се  сагласност  на Правилник o изменама и допунама Правил-
ника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
Информативног центра за пословну стандардизацију и сертифика-
цију, број: I-О-03/2015, који је донео директор Информативног центра 
за пословну стандардизацију и сертификацију, 06.02.2015. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-7/2015
Нови Сад, 4. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

169.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
oдлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 
37/2014), а у вези са чланом 1. Одлуке о преузимању права и 
обавеза оснивача над Новинско-издавачком установом „Ми-
сао” („Службени лист АПВ”, број 13/2003), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 4. марта 2015. године,  донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Издавачке установе 
„Мисао” за 2015. годину, који је усвојио Управни одбор Установе, 
на седници одржаној 9. фебруара 2015. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број:402-52/2015 
Председник

Нови Сад, 4. март 2015. године
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

170.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске oдлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), а у 
вези са чланом 1. Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача 
над Новинско-издавачком установом „Мисао” („Службени лист 
АПВ”, број 13/2003), Покрајинска влада, на седници одржаној 4. 
марта 2015. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Издавачке установе „Ми-
сао” за 2015. годину, који је усвојио Управни одбор Установе, на 
седници одржаној 9. фебруара 2015. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-153/2015 
Нови Сад, 4. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

171.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Мађара („Службени лист АПВ”, број 7/2008), члана 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 4. марта 2015. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу 
војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 
2015. годину, који је донео Управни одбор Завода, на 10. седници 
одржаној 11. децембра 2014. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-53/2015 
Нови Сад, 4. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.
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172.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Мађара („Службени лист АПВ”, број 7/2008), чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 4. марта 2015. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Завода за културу војвођан-
ских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2015. годи-
ну, који је донео Управни одбор Завода, на 10. седници одржаној 
11. децембра 2014. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-154/2015 
Нови Сад, 4. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

173.

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС“, број 42/91, 71/94 и 79/2005) и чланова 124. и 133. За-
кона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/2011), 
а у вези са тачком 1. Одлуке о преузимању права и обавеза ос-
нивача над установом социјалне заштите за смештај корисника 
Геронтолошки центар у Новом Бечеју („Службени лист АПВ“, 
број 7/02), члана 32. став 1. тачка 12 и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ“, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
4. марта 2015. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Мр сци. мед. др ЉИЉАНА БОГНИЋ из Новог Бечеја разреша-
ва се дужности директорке Дома за смештај душевно оболелих 
лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, на коју 
је именована Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине 
број 022-96/2011 од 9. фебруара 2011. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-41/2015
Нови Сад, 4. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

174.

На основу члана 133. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник РС“, број 24/11), а у вези са тачком 1. Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне зашти-
те за смештај корисника Геронтолошки центар у Новом Бечеју 

(„Службени лист АПВ“, број 7/02), члана 32. став 1. тачка 12. и чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ“, број 37/14), Покрајинска  влада,  на 
седници  одржаној 4. марта 2015. године, донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Mр сци. мед. др ЉИЉАНА БОГНИЋ из Новог Бечеја, именује се 
за директорку Дома за смештај душевно оболелих лица „Свети Васи-
лије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-44/2015
Нови Сад, 4. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

175.

На основу члана 32. тачка 12. 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 4. 
марта 2015.године, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешаваjу се дужности чланови Управног одбора Народне 
библиотеке „Јован Поповић” у Кикинди:

• Владимир Томић, председник, дипл. правник,
• Ковинка Стојановић, економски техничар,
• Верица Ракић – Јованов, члан из реда запослених,
• Милана Бајкин, члан из реда запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-155/2015 
Нови Сад, 4. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

176.

На основу члана 32. тачка 12. 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 4. 
марта 2015. године, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Именују се чланови Управног одбора Народне библиотеке „Јо-
ван Поповић” у Кикинди, на период од четири године:

• Марко Марковљев, председник, директор Центра креа-
тивних идеја „Creativia”,

• Дука Огњен, правник,
• Маријана Блажић, дипломирани филолог грчког језика и 

књижевности,
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• Кристина Ембер, професор разредне наставе,
• Десанка Рељин, мастер библиотекарства и информатике.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-156/2015 
Нови Сад, 4. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

177.

На основу члана 32. тачка 12. 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 4. 
марта 2015. године, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешаваjу се дужности чланови Надзорног одбора Народне 
библиотеке „Јован Поповић” у Кикинди:

• Љиљана Јеринкић, председник, дипломирани економиста,
• Владимир Тесла, електротехничар,
• Ленке Витигајер, књижничар.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-157/2015 
Нови Сад, 4. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

178.

На основу члана 32. тачка 12. 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 
4.марта 2015. године, д о н е л а  ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Именују се чланови Надзорног одбора Народне библиотеке 
„Јован Поповић” у Кикинди, на период од четири године:

• Богдан Тасовац, председник, дипломирани економиста,
• Марко  Ђурђулов, дипломирани економиста,
• Ленке Витигајер, књижничар.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-158/2015 
Нови Сад, 4. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

179.

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) и члана 3. и 4. Одлуке о 
поступку избора, критеријумима за избор и реализацији проје-
ката 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 покре-
тању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса Управе 
за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број: 136-
401-518/2015-01/1 од 06.03.2015. године 

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
 У ОБЛАСТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА И ЗАШТИТЕ ВОДА 

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање 
пројеката у области водоснабдевања и заштите вода.

Општи циљ јавног конкурса је подршка јединицама локалне 
самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине у реа-
лизацији 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 диспари-
тета у Аутономној покрајини Војводини.

ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО 
ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне по-
крајине Војводине за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине“, бр. 
53/2014), у члану 10, Раздео 24 – Управа за капитална улагања Ау-
тономне покрајине Војводине – Програм 1505 – Регионални раз-
вој – Програмска активност 1004 – Подршка пројектима у области 
водопривреде и заштите животне средине - економска класифи-
кација – 463 – трансфери осталим нивоима власти, предвиђена су 
средства у износу од 700.000.000,00 динара за финансирање и су-
финансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода .

Наведени износ средстава опредељује се за:
1. Финансирање и суфинансирање пројеката у области во-

доснабдевања у укупном износу oд 150.000.000,00 динара,
2. Финансирање и суфинансирање пројеката у области 

заштите вода у укупном износу oд 550.000.000,00 динара.

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за фи-
нансирање и суфинансирање пројеката изградње, реконструкције и 
санације система за водоснабдевање, припрему воде за пиће, при-
купљање, 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 са-
моуправе на територији Аутономне покрајине Војводине.

Подносилац пријаве може да конкурише са највише 3 (три) пројекта.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Услови за доделу средстава по јавном конкурсу су: да је реали-
зација пројекта у складу са циљeм и наменом јавног конкурса, да 
је израђен главни пројекат, односно пројекат за извођење у складу 
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са Законом о планирању и изградњи Републике Србије („Сл. глас-
ник 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 - одлу-
ка УС, 132/2014 и 145/2014)  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 овлашће-

ног лица образац Пријаве предлога пројекта (Образац 
P.V1.01) у два примерка;

2. Копије насловних страна свих делова главног пројекта 
и страна на којима се види потврда о техничкој контро-
ли и печат органа надлежног за издавање акта на осно-
ву којег се одобрава извођење радова, а за пројекат за 
извођење копије насловних страна свих делова пројекта 
за извођење и копија изјаве главног пројектанта и изја-
ва одговорних пројектаната, са којима се потврђује да 
је пројекат израђен у складу са локацијским условима, 
грађевинском дозволом, пројектом за грађевинску доз-
волу и прописима и правилима струке; 

3. Копија акта надлежног органа на основу којег се одобра-
ва извођење радова;

4. Предмер и предрачун радова, са рекапитулацијом радо-
ва, оверени и потписани од стране одговорног пројектан-
та, не старији од шест месеци; 

5. Копију решења о давању сагласности на студију о проце-
ни утицаја на животну средину (уколико студија о проце-
ни утицаја на животну средину није потребна, доставити 
копију акта надлежног органа о тој чињеници);

6. Копија потврде о пореском идентификационом броју.
 Све копије докумената морају да буду оверене и потпи-

сане од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве и то 
свака страна сваког документа.

Образац пријаве (P.V1.01) 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 по-
крајине Војводине“, дневном листу „Данас“ и на интернет стра-
ници 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 АУТО-
НОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 21000 Нови Сад, Булевар 
Михајла Пупина број 25 са назнаком: „Пријава на јавни конкурс 
број 136-401-518/2015-01/2 – Јавни конкурс за финансирање и 
суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштитe 
вода – НЕ ОТВАРАТИ“.

Јавни конкурс je отворен од 09.03.2015. године до 19.03.2015. 
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 поткри-
теријуме: значај пројекта, повезаност пројекта са стра-
тешким документима, степен развијености општине на 
чијој се територији пројекат реализује, међусобна пове-
заност и усаглашеност елемената пројекта, степен ути-
цаја пројекта на животну средину;

2. Оправданост пројекта се оцењује са највише 20 бодова 
узимајући у обзир следеће поткритеријуме: степен суфи-
нансирања пројекта, однос трошкова и очекиваних ре-
зултата;

3.  Степен одрживости пројекта се оцењујe са највише 20 
бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: фи-
нансијска одрживост и институционална одрживост;

4. Степен ризика и изводљивост пројекта се оцењује са 
највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткрите-
ријуме: степен припремљености пројекта, процена ризи-
ка и изводљивост пројекта.

Неће се узимати у разматрање:
1. неблаговремене пријаве (пријаве поднете након истека 

рока предвиђеног у јавном конкурсу);
2. недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-

овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени јав-
ним конкурсом, односно оне које се не односе на конкур-
сом 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 рубрика-
ма, пријаве послате факсом или електронском поштом, 
пријаве које садрже неразумљиве и нетачне податке).

Подносилац пријаве се о недостацима пријаве обавештава пи-
саним 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 критерију-
мима 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 капи-
тална улагања Аутономне покрајине Војводине и Корисник сред-
става 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 по-
зивом на телефон број 021.4881.807, сваког радног од 09.00 до 15.00 
часова, или путем електронске поште tatjana.skrbic@fkuapv.org .

Директор
Небојша Маленковић,с.р.

180.

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) и члана 3. и 4. Одлуке о 
поступку избора, критеријумима за избор и реализацији проје-
ката 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 покре-
тању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса Управе 
за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број: 136-
401-519/2015-01/1 од 06.03.2015. године

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 
расписује
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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање 
пројеката у области саобраћајне инфраструктуре.

Општи циљ јавног конкурса је подршка јединицама локалне 
самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине у ре-
ализацији пројеката који доприносе развоју и унапређењу сао-
браћајне инфраструктуре.

Специфични циљеви јавног конкурса су обезбеђење стабилног, 
сигурног и дугорочног одвијања саобраћаја, побољшање безбед-
ности саобраћаја, подршка руралном развоју, стварање предусло-
ва за одрживи друштвени и економски развој и смањење регио-
налних 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 1006 – Подршка пројектима у 
области саобраћајне инфраструктуре - економска класифика-
ција – 463 – трансфери осталим нивоима власти, предвиђена су 
средства у износу од 300.000.000,00 динара за финансирање и су-
финансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре .

НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за 
финансирање и суфинансирање пројеката изградње, реконструк-
ције и санације саобраћајница и саобраћајних објеката у јавној 
својини на територији Аутономне покрајине Војводине.

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на јавном конкурсу имају јединице локалне са-
моуправе на територији Аутономне покрајине Војводине.

Подносилац пријаве може да конкурише са највише 3 (три) 
пројекта.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Услови за доделу средстава по јавном конкурсу су: да је реали-
зација 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. глас-
ник 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 - одлу-
ка УС, 132/2014 и 145/2014)  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 овлашће-

ног лица образац Пријава предлога пројекта (Образац 
P.S1.01) у два примерка;

2. Копије насловних страна свих делова главног пројекта 
и страна на којима се види потврда о техничкој контро-
ли и печат органа надлежног за издавање акта на осно-
ву којег се одобрава извођење радова, а за пројекат за из-
вођење, копије насловних страна свих делова пројекта 
за извођење и копија изјаве главног пројектанта и изја-
ва одговорних пројектаната, са којима се потврђује да 
је пројекат израђен у складу са локацијским условима, 
грађевинском дозволом, пројектом за грађевинску доз-
волу и прописима и правилима струке; 

3. Копија акта надлежног органа на основу којег се одобра-
ва извођење радова;

4. Предмер и предрачун радова, са рекапитулацијом радо-
ва, оверени и потписани од стране одговорног пројектан-
та, не старији од шест месеци; 

5. Копију решења о давању сагласности на студију о проце-
ни утицаја на животну средину (уколико студија о проце-
ни утицаја на животну средину није потребна, доставити 
копију акта надлежног органа о тој чињеници);

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.S1.01) 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 по-
крајине Војводине“, дневном листу „Данас“ и на интернет стра-
ници 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 АУ-
ТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 21000 Нови Сад, Булевар 
Михајла Пупина број 25 са назнаком: „Пријава на јавни конкурс 
број 136-401-519/2015-01/2 – Јавни конкурс за финансирање и су-
финансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре– 
НЕ ОТВАРАТИ“.

Јавни конкурс jе отворен од 09.03.2015. године до 19.03.2015. 
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 поткри-
теријуме: значај пројекта, повезаност пројекта са стра-
тешким документима, степен развијености општине на 
чијој се територији пројекат реализује, међусобна пове-
заност и усаглашеност елемената пројекта и степен ути-
цаја пројекта на безбедност саобраћаја;

2. Оправданост пројекта се оцењује са највише 20 бодова 
узимајући у обзир следеће поткритеријуме: степен суфи-
нансирања пројекта, однос трошкова и очекиваних ре-
зултата;

3.  Степен одрживости пројекта се оцењујe са највише 20 
бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: фи-
нансијска одрживост и институционална одрживост;

4. Степен ризика и изводљивост пројекта се оцењује са 
највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткрите-
ријуме: степен припремљености пројекта, процена ризи-
ка и изводљивост пројекта.

Неће се узимати у разматрање:
1. неблаговремене пријаве (пријаве поднете након истека 

рока предвиђеног у јавном конкурсу);
2. недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-

овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени јав-
ним конкурсом, односно, оне које се не односе на кон-
курсом 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 рубрика-
ма, пријаве послате факсом или електронском поштом, 
пријаве које садрже неразумљиве и нетачне податке).
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Подносилац пријаве се о недостацима пријаве обавештава пи-
саним 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 021.4881.808, сваког радног од 09.00 
часова до 15.00 часова, или путем електронске поште dunja.pal-
ic@fkuapv.org .

Директор
Небојша Маленковић,с.р.
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

164. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Фонда за подршку инвестиција у 
Војводини „Vojvodina Investment Promotion-VIP“;

165. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Фонда за подршку инвестиција у 
Војводини „Vojvodina Investment Promotion-VIP“;

166. Решење о разрешењу председника и чланова Надзор-
ног одбора Фонда за подршку инвестиција у Војводи-
ни „Vojvodina Investment Promotion-VIP“;

167. Решење о именовању председника и чланова Надзор-
ног одбора Фонда за подршку инвестиција у Војводи-
ни „Vojvodina Investment Promotion-VIP“;

168. Решење о давању сагласности на Правилник о изме-
нама и допунама Правилника о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији радних места Информтаи-
вног центра за пословну стандардизацију и сертифи-
кацију;

169. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Издавачке установе „Мисао“ за 2015. годину;

170. Решење о давању сагласности на Програм рада Изда-
вачке установе „Мисао“ за 2015. годину;

171. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Завода за културу војвођанских Мађара-Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet за 2015. годину;

172. Решење о давању сагласности на Програм рада Заво-
да за културу војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet за 2015. годину;

173. Решење о разрешењу директорке Дома за смештај ду-
шевно оболелих лица „Свети Василије Острошки Чу-
дотворац“ Нови Бечај;

174. Решење о именовању директорке Дома за смештај ду-
шевно оболелих лица „Свети Василије Острошки Чу-
дотворац“ Нови Бечај;

175. Решење о разрешењу чланова Управног одбора На-
родне библиотеке „Јован Поповић“ у Кикинди;

176. Решење о именовању  чланова Управног одбора На-
родне библиотеке „Јован Поповић“ у Кикинди;

177. Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора На-
родне библиотеке „Јован Поповић“ у Кикинди;

178. Решење о именовању чланова Надзорног одбора На-
родне библиотеке „Јован Поповић“ у Кикинди.

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

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

180. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање 
пројеката у области саобраћајне инфраструктуре.
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