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ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

На основу чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине”, бр. 37/2014), члана 9. и 13., а у вези са чланом 10. Покрајинске скупштинске одлуке
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Сл.
лист АП Војводине”, бр. 54/2015), Покрајинска влада, на седници
одржаној 11. фебруара 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОСТУПКУ ИЗБОРА, КРИТЕРИЈУМИМА
ЗА ИЗБОР И РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКАТА КОЈЕ ФИНАНСИРА
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У 2016. ГОДИНИ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се поступак избора, критеријуми за
избор и реализација пројеката који се финансирају из средстава
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине (у
даљем тексту: Управа), обезбеђених у буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину у оквиру Програма 1505 – Регионални развој, који садржи следеће програмске активности:
1 Програмска активност 1004 – Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине;
2 Програмска активност 1005 – Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја;
3 Програмска активност 1006 – Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре;
4 Програмска активност 1007 – Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности;
5 Програмска активност 1008 – Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите;
6 Програмска активност 1009 – Подршка пројектима у области културног, верског и националног наслеђа;
7 Програмска активност 1010 – Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда;
8 Програмска активност 1011 – Подршка пројектима у области развоја спорта.
Члан 2.
Под пројектима у смислу ове одлуке подразумевају се пројекти
од интереса за Аутономну покрајину Војводину (у даљем тексту:
АП Војводина), дефинисани одредбом члана 3. Покрајинске
скупштинске одлуке о образовању Управе за капитална улагања
Аутономне покрајине Војводине.
Реализацију пројеката из члана 1. ове одлуке финансираће Управа у складу с ликвидним могућностима буџета АП Војводине и
на начин прописан Покрајинском скупштинском одлуком о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, и овом одлуком.

Члан 3.
Поступак доделе средстава и избор пројеката који ће се финансирати обавља се путем јавног конкурса који расписује и спроводи Управа.
Члан 4.
Јавни конкурс се објављује на начин утврђен Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, и садржи: назив акта на основу ког се расписује
јавни конкурс; висину укупних средстава предвиђених за доделу
по јавном конкурсу; намену за коју се средства могу користити;
могуће учеснике на јавном конкурсу; услове за учешће на јавном
конкурсу и документацију која се подноси уз пријаву; начин подношења пријава на јавни конкурс; критеријуме за оцену пријава;
рок за подношење пријава; круг лица која имају право учешћа
на конкурсу и друге податке који су од важности за спровођење
јавног конкурса.
ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС
Члан 5.
Пријава на јавни конкурс подноси се на обрасцу пријаве предлога пројекта на начин који је прописан јавним конкурсом. Уз пријаву
се доставља документација предвиђена јавним конкурсом.
Садржину и форму обрасца пријаве из става 1. овог члана прописује директор Управе.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Члан 6.
Пројекти се оцењују на основу група критеријума и појединачних критеријума.
Групе критеријума су:
- степен општег утицаја и значај пројекта;
- степен финансијске оправданости пројекта;
- степен одрживости пројекта;
- степен ризика и изводљивост пројекта.
У оквиру групе критеријума ‒ степен општег утицаја и значај
пројекта, укупан број бодова који се може доделити је 30.
У оквиру групе критеријума – степен финансијске оправданости пројекта, укупан број бодова који се може доделити је 20.
У оквиру групе критеријума – степен одрживости пројекта,
укупан број бодова који се може доделити је 20.
У оквиру групе критеријума – степен ризика и изводљивост
пројекта, укупан број бодова који се може доделити је 30.
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Члан 7.

У оквиру група критеријума, Управа за сваки јавни конкурс посебно утврђује појединачне критеријуме за оцену пројеката и доделу средстава, у зависности од специфичности предмета јавног
конкурса и одређује број бодова за појединачне критеријуме.
Број бодова који се додељују појединачним критеријумима не
може прећи укупан број бодова за групу критеријума којој припада појединачан критеријум.
Члан 8.
Као појединачни критеријуми у оквиру групе критеријума – степен општег утицаја и значај пројекта, користе се нарочито: значај
пројекта, повезаност пројекта са стратешким документима, степен
развијености општине на чијој се територији пројекат реализује,
међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројекта, степен
утицаја пројекта на животну средину и здравље људи и други.
Као појединачни критеријуми у оквиру групе критеријума – степен
финансијске оправданости пројекта, користе се нарочито: степен суфинансирања пројекта, однос трошкова и очекиваних резултата и други.
Као појединачни критеријуми у оквиру групе критеријума –
степен одрживости пројекта, користе се нарочито: финансијска
одрживост, институционална одрживост и други.
Као појединачни критеријуми у оквиру групе критеријума
– степен ризика и изводљивост пројекта, користе се нарочито:
степен припремљености пројекта, процена ризика, ограничења,
изводљивост пројекта и други.
КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНИ ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
Члан 9.
Директор Управе образује Комисију за стручни преглед и оцену поднетих пријава предлога пројеката (у даљем тексту: Комисија) решењем којим се утврђују задаци и састав Комисије.
Комисија има председника и најмање два члана и њихове заменике, који се именују из редова запослених у Управи.
Техничке и административне послове за потребе Комисије
обавља секретар Комисије.
Чланови Комисије по потреби могу да буду и стручна лица из
области за коју је расписан јавни конкурс.
Комисија на првој седници бира председника Комисије који
координира радом Комисије и води седнице.
Комисија се образује за сваки јавни конкурс посебно.
Чланови Комисије не смеју да буду у сукобу интереса.

11. фебруар 2016.

Одлука о додели средстава објављује се на интернет страницама
Управе и Покрајинске владе наредног дана од дана доношења исте.
РЕАЛИЗАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА
Члан 12.
На основу одлуке о додели средстава, Управа и Корисник
средстава закључиће уговор којим ће да регулишу своја међусобна права и обавезе, начин спровођења пројекта и друга права и
обавезе битне за реализацију пројекта.
Уговор из става 1. овог члана закључиће се у року од 7 дана од дана
уредно достављене документације од стране Корисника средстава.
Корисник средстава решењем одређује координатора за
праћење реализације пројекта.
Корисник средстава припрема акциони план за спровођење пројекта на обрасцу чију саджину и форму прописује директор Управе.
Члан 13.
Управа прегледа достављену документацију и уколико документација
није потпуна и исправна, Управа има право да оспори део потраживања
или потраживање у целости, о чему Корисника средстава обавештава
писаним путем у року од 7 дана од дана пријема документације.
Корисник средстава обавезан је да за реализацију пројекта достави податке о називу и броју текућег рачуна.
Средства, на рачун Корисника средстава из става 1. овог члана, Управа преноси најкасније у року до 45 дана, који почиње да
тече од наредног дана од дана уредно достављене документације
утврђене актом Управе, а у складу са ликвидним могућностима
буџета Аутономне покрајине Војводине.
Члан 14.
Корисник средстава је у обавези да по пријему средстава на рачун, средства одмах пренесе добављачу и да о томе обавести Управу, уз достављање доказа о извршеном преносу средстава у року
од три радна дана од дана извршеног преноса средстава од стране
Управе, осим ако посебним прописом није одређен други рок.
Уколико Корисник средстава не поступи у складу са ставом 1.
овог члана, Управа ће обуставити даље финансирање пројекта, о
чему ће писаним путем обавестити Корисника средстава.
Члан 15.
Средства које Управа додели за финансирање пројеката подлежу контроли примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава
коју обавља служба буџетске инспекције АП Војводине.

Члан 10.

Корисник средстава дужан је да служби буџетске инспекције
АП Војводине омогући несметану контролу наменског и законитог коришћења средстава.

Комисија обавља стручни преглед, вреднује и рангира предложене пројекте у складу са условима и критеријумима наведеним
у јавном конкурсу и доставља директору Управе предлог одлуке
о додели средстава за финансирање са образложењем предлога.

Уколико у поступку контроле наменског и законитог коришћења
средстава, служба буџетске инспекције АП Војводине утврди да
Корисник средстава ненаменски и/или незаконито користи додељена средства, Управа ће да раскине уговор једностраном изјавом.

Комисија оцењује предложене пројекте на обрасцу чију садржину и форму прописује директор Управе.

У случају из става 3. овог члана, Корисник средстава дужан је да
изврши повраћај пренетих средстава са законском затезном каматом.

ОДЛУЧИВАЊЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА
Члан 11.
Одлуку о додели средстава за финансирање пројеката са образложењем доноси директор Управе, на предлог Комисије, у року
од 20 дана од последњег дана за достављање документације.
Одлука директора је коначна.

Члан 16.
Корисник средстава дужан је да Управи доставља кварталне
извештаје о реализацији пројекта на обрасцу извештаја чију садржину и форму прописује директор Управе.
Корисник средстава дужан је да Управи омогући несметан и
непосредан увид, као и приступ целокупној документацији и самој реализацији пројекта.

11. фебруар 2016.
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Члан 17.
Корисник средстава дужан је да обезбеди видљивост и препознатљивост пројекта у складу са захтевом Управе.
Корисник средстава дужан је да сваку презентацију и медијски
наступ у вези с пројектом усклади и координира са Управом.
Корисник средстава обавезан је да приликом свих јавних иступања, израде публикација и објављивања о пројектима који
се финансирају средствима Управе, наведе да је у финансирању
учествовала Аутономна покрајина Војводина, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.
Члан 18.
Корисник средстава покреће и спроводи поступак јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама и другим важећим
прописима за потребе реализације пројекта.
Пре покретања поступка јавне набавке, Корисник средстава обавезан
је да Управи достави неопходну документацију која се односи на поступак јавне набавке, извод из плана набавки, извод из финансијског плана
и осталу потребну документацију и да пре покретања поступка јавне
набавке захтева и добије сагласност Управе за покретање поступка.
Сагласност за покретање поступка јавне набавке Управа даје у
року од 10 од дана уредно достављене документације од стране
Корисника средстава.
Корисник средстава може тек по добијању сагласности Управе
да покрене законом прописан поступак јавне набавке.
Сагласност Управе за покретање поступка јавне набавке даје се на
обрасцу чију садржину и форму прописује директор Управе. Акт о сагласности садржи: назив пројекта, предмет јавне набавке, процењену
вредност јавне набавке, предложену врсту поступка јавне набавке и
састав чланова Комисије за јавну набавку из реда запослених у Управи.
У конкурсној документацији за јавну набавку Корисник средстава може да предвиди авансно плаћање у износу до 30%, а изузетно
у максималном износу до 80% када из конкурсне документације
произилази да је у питању опрема која се увози из иностранства.
За евентуалне измене уговора о јавној набавци Корисник средстава је обавезан да прибави сагласност Управе.
Члан 19.

На основу чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине”, бр. 37/2014),
члана 9, а у вези са чланом 10. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Сл. лист
АП Војводине”, бр. 54/2015), Одлуке о поступку избора, критеријумима за избор и реализацију пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2015.
години („Сл. лист АП Војводине“, бр. 8/2015), Правилника о начину реализације програма и пројеката у 2015. и 2016. години, чија
је рализација започета из средстава Фонда за капитална улагања
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине”
бр. 5/2015, 15/2015, 18/2015, 33/15, 36/15, 45/15, 48/15, 52/15 и 55/15)
и Одлуке о садржини и начину коришћења обрасца за евидентирање обавезе финансирања капиталног пројекта у 2016. години,
број 136-031-19/2016-02/1 од 12.01.2016. године, Покрајинска влада, на седници одржаној 11. фебруара 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОЈЕКАТА
КОЈЕ ЋЕ УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
НАСТАВИТИ ДА ФИНАНСИРА У 2016. ГОДИНИ,
А ЧИЈA ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАПОЧЕТА,
ОДНОСНО НАСТАВЉЕНА У 2015. ГОДИНИ
ИЗ СРЕДСТАВА УПРАВЕ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се пројекти, одређени појединачно по
називима, програмским активностима и износима које ће Управа за капитална улагања АП Војводине (даље у тексту: Управа)
наставити да финансира у 2016. године, а чије је финансирање започела у 2015. години на основу додељених средстава у складу са
Одлуком о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката које финансира Управа за капитална улагања АП
Војводине у 2015. години (даље у тексту: Одлука о конкурсима)
, односно наставила у 2015. години у складу са Правилником о
начину реализације програма и пројеката у 2015. и 2016. години,
чија је реализација започета из средстава Фонда за капитална
улагања АП Војодине (даље у тексту: Правилник).

Управа ће пре закључивања уговора о додели средстава, чија
је вредност већа од пет милиона динара, да прибави мишљење
Правобранилаштва Аутономне покрајине Војводине.

Пројекти из става 1. овог члана утврђују се с обзиром на њихову финансијску реализацију до 31.12.2015. године, а на основу
уговореног износа средстава за финансирање/суфинансирање
одређеног пројекта од стране Управе,износа средстава за суфинансирање одређеног пројекта обезбеђеног од стране Корисника
средстава, уговорене цене у закљученом уговору о јавној набавци, износа уштеде остварен након спроведеног поступка јавне
набавке у односу на износ средстава обезбеђен за финансирање/
суфинансирање одређеног пројекта од стране Управе и Корисника средстава, као и достављене окончане ситуације.

Члан 21.

Члан 2.

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

Започети пројекти из члана 1. који ће се финансирати у 2016.
години, а чије је финансирање започето у 2015. години на основу
додељених средстава у складу са Одлуком о конкурсима су:

Управа има право да задржи 10% вредности одобрених средстава до испуњења свих обавеза од стране Корисника средстава
с циљем заштите интереса Управе и поштовања услова из ове одлуке и уговора о додели средстава.
Члан 20.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-640/2016
Нови Сад, 11. фебруар 2016. године

Члан 3.
Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Започети пројекти из члана 1. који ће се финансирати у 2016. години, а чије је финансирање настављено у 2015. години у складу
са Правилником су:
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УКУПНО
ДОДЕЉЕНА
УКУПНО
СРЕДСТВА
УГОВОРЕНА
ОД СТРАНЕ
ВРЕДНОСТ
УЧЕШЋЕ
УПРАВЕ НА
СА НАКОН
КОРИСНИКА
ОСНОВУ
СПРОВЕДЕНОГ
СРЕДСТАВА
ЗАКЉУЧЕНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ
УГОВОРА О
НАБАВКЕ
ПРЕНОСУ
СРЕДСТАВА

РЕАЛИЗОВАНА
ПРЕОСТАЛЕ
СРЕДСТВА ОД
ОБАВЕЗЕ
СТРАНЕ УПРАВЕ
УПРАВЕ У
ДО 31.12.2015.
2016. ГОДИНИ
ГОДИНЕ

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ

КОРИСНИК

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

1004 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА
У ОБЛАСТИ
ВОДОПРИВРЕДЕ И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

ОПШТИНА
ИНЂИЈА

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

27.597.331,26

27.597.331,26

0,00

15.148.510,10

12.448.821,16

1005 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ
И РЕГИОНАЛНОГ
ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА

ОПШТИНА
СЕНТА

Реновирање и адаптација
хале 1 и 2 пословног
инкубатора

11.628.897,80

15.628.761,72

0,00

0,00

11.628.897,80

1006 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ
САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

РЕПУБЛИКА
СРБИЈА

Брза саобраћајница Iб
реда број 13 Нови СадРума

76.800.000,00

93.177.000,00

46.681.677,00

0,00

46.495.323,00

1006 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ
САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

ЈП РАЗВОЈ
ЖИТИШТЕ

Санација и
рекоконструкција
саобраћајница у свим
насељеним местима
општине Житиште

94.725.307,17

324.812.040,43

0,00

70.291.505,52

24.433.801,65

1006 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

ОПШТИНА
КИКИНДА

Изградња коридора од
моста на реци Тиси код
Аде до Новог Бечеја,
до Чоке преко Падеја и
Кикинде преко Иђоша

301.000.000,00

1.184.872.913,93

0,00

183.043.617,06

117.956.382,94

1006 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

ЖЕЛЕЗНИЦЕ
СРБИЈЕ АД

Изградња Жежељевог
моста преко реке Дунав у 340.000.000,00
Новом Саду

2.641.743.842,61

0,00

234.848.808,14

105.151.191,86

1006 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

ОПШТИНА
СРБОБРАН

Санација коловозних
површина у Србобрану

66.738.360,78

13.351.821,90

5.639.631,35

1.047.551,94

1008 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

ИНСТИТУТ
ЗА ПЛУЋНЕ
БОЛЕСТИ
ВОЈВОДИНЕ

Каменица 2 - Изградња
нових и надоградња већ
постојећих објеката,
164.076.916,06
oпремање, израда
техничке документације
и стручни надзор

52.279.252,12

0,00

34.036.612,39

130.040.303,67

1008 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

ИНСТИТУТ
ЗА ПЛУЋНЕ
БОЛЕСТИ
ВОЈВОДИНЕ

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

18.146.942,06

14.278.303,26

0,00

2.974.646,52

11.303.656,74

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

КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР ВРБАС

Завршетак радова и
опремање Културног
центра - позоришта у
изградњи

10.857.181,36

107.793.000,00

0,00

9.741.329,24

1.115.852,12

6.687.183,29

11. фебруар 2016.
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1009 ПОДРШКА
Наставак адаптације,
ПРОЈЕКТИМА У
реконструкције и
ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
ГРАД СУБОТИЦА
доградње зграде
КУЛТУРНОГ, ВЕРСКОГ
“Народно позориште И НАЦИОНАЛНОГ
Народно казалиште”
НАСЛЕЂА

Број 6 - Страна 121

75.974.321,57

409.412.704,55

0,00

68.829.734,62

415.000,00

1010 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
Реновирање старе школске
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, OШ ПЕТЕФИ
зграде у Drei Kezenfog lak 3.456.729,91
УЧЕНИЧКОГ И
ШАНДОР БЕЧЕЈ
(Бечеј)
СТУДЕНТСКОГ
СТАНДАРДА

26.308.189,71

0,00

0,00

3.456.729,91

1010 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА,
УЧЕНИЧКОГ И
СТУДЕНТСКОГ
СТАНДАРДА

572.111.014,53

0,00

99.886.336,52

31.638.844,50

1.240.807.629,99

0,00

35.826.013,46

138.019.127,20

4.442.500,42

79.372.322,31

0,00

0,00

4.330.259,24

1.440.763.632,58

6.856.932.667,20

60.033.498,90

760.266.744,92

639.481.743,73

1011 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ РАЗВОЈА
СПОРТА
1011 ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ РАЗВОЈА
СПОРТА

ФОНДАЦИЈА
ЕВРОПА

Фондација Европа
изградња објекта за
студентски смештај
131.525.181,02
хришћанског колегијума
Европа у Новом Саду

ЈП ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ Изградња објекта спортске
173.845.140,66
ОПШТИНЕ
хале у Инђији
ИНЂИЈА
ОПШТИНА НОВА Изградња спортске хале у
ЦРЊА
Српској Црњи

УКУПНО

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-639/2016
Нови Сад, 11. фебруар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Страна 122 - Броj 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

11. фебруар 2016.

11. фебруар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 6 - Страна 123

Страна 124 - Броj 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

11. фебруар 2016.

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
112.

113.

Одлука о поступку избора, критеријумима за избор и
реализацији пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у
2016. години;
Одлука о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. години, а чија је реализација започета, односно настављена у 2015. години
из средстава Управе за капитална улагања Аутономне
покрајине Војводине.
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