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OPШTI DEO
967.
На основу члана 5. став 2. Одлуке о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2017.
години („Службени лист АП Војводине“, број 2/2017) и члана 4.
став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о образовању Управе за
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине („Службени
лист АП Војводине“, број 54/2014), директор Управе за капитална
улагања Аутономне покрајине Војводине доноси
ОДЛУКУ О
САДРЖИНИ И ФОРМИ ОБРАСЦА
ПРИЈАВЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА НА
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У
OБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 1.
Одлуком о садржини и форми обрасца пријаве предлога
пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање
пројеката у области здравствене заштите утврђује се садржина и
форма обрасца за пријаву на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите (у даљем
тексту: образац за пријаву).
Члан 2.
Образац за пријаву сачивања се у табеларној форми.
Члан 3.
Поред назива и броја јавног конкурса и броја и датума пријаве,
образац за пријаву обавезно садржи и:
1. ОПШТE ПОДАТКЕ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ:
- подносилац пријаве пројекта: назив подносиоца пријаве,
округ, град/општина, седиште и адреса, матични број, ПИБ,
број рачуна, одговорно лице и функција, контакт телефон,
факс, интернет страница, адреса електронске поште;
- подаци о одговорном лицу за праћење реализације
пројекта – координатор пројекта: име и презиме, телефон, факс, адреса електронске поште;
2. ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ПРОЈЕКТУ:
- назив пројекта,
- место реализације,
- намена средстава: изградња/доградња/реконструкција/
санација/адаптацији или набавка медицинске опреме/санитетских возила;

- укупна вредност пројекта, изражена у РСД са обрачунатим порезом на додату вредност, процентуално, према
следећем:
• износ тражених средстава од Управе за капитална
улагања АП Војводине у 2017. години,
• износ сопствених средстава у 2017. години,
• износ средстава из других извора у 2017. години,
• укупан буџет пројекта,
3. ЦИЉЕВЕ ПРОЈЕКТА, СТРАТЕШКИ ОКВИР, ОЧЕКИВАНЕ
РЕЗУЛТАТИ И КОРИСНИКЕ, према следећем:
- у оквиру циљева пројекта треба да се налази општи циљ
и специфични циљеви,
- у оквиру стратешког оквира треба да се налази веза са
стратешким документима, и то назив документа и веза
са документом (упутити подносиоца пријаве да кратко и јасно наведе везе са наведеним документима,
укључујући и ознаку дела/ поглавља/ одељка),
- у оквиру очекиваних резултата треба да се налази резултат, индикатор резултата и извор провере,
- у оквиру информација о корисницима треба да се налазе
директни корисници (назив и број) и индиректни корисници (назив и процена броја);
4. ОПИС ПРОЈЕКТА, према следећем:
- опис тренутног стања - разлози за покретање пројекта
(ограничити на највише ½ странице),
- технички опис пројекта (ограничити на највише ½ странице),
- очекивани ефекти након реализације пројекта (ограничити на највише ½ странице),
- одрживост пројекта (упутити подносиоца пријаве да наведе како ће се обезбедити финансијска и институционална одрживост након улагања тражених средстава) ограничити на највише ½ странице,
- план активности (активност, износ средстава потребан
за реализацију активности са ПДВ, извор финансирања,
период спровођења активности - оквирни датум почетка
и завршетка),
- план јавних набавки (предмет јавне набавке и врста поступка, процењена вредност без ПДВ-а, извор финансирања, оквирни датум покретања поступка и закључења уговора),
- анализа ризика (ризик, вероватноћа (висока/средња/ниска),
утицај (висок/средњи/низак), корективне активности);
5. ПРОВЕРУ КОМПЛЕТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА
СЕ ДОСТАВЉА НА ЈАВНИ КОНКУРС за пројекте изградње/доградње/реконструкције/санације/адаптације, упутити подносица
пријаве да обележи коју документацију доставља, према следећем:
1. уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве Образац пријаве предлога
пројекта P.Z3.01,
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2. копија потврде о пореском идентификационом броју
подносиоца пријаве (копија оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),
3. копија потврде о регистрацији здравствене установе код
надлежног органа (свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве).
4. копија главне свеске техничке документације у зависности од класе и намене објекта (главна свеска идејног
пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску дозволу,
главна свеска пројекта за извођење) (свака страна копије
оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),
5. копија изјаве вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја техничке контроле из извода пројекта за
грађевинску дозволу (свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),
• уколико је грађевинска дозвола, односно решење
којим се одобрава извођење радова издато пре ступања на снагу Закона о изменама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014),
достављају се: копије насловних страна свих делова техничке документације садржане у грађевинској дозволи, односно решењу којим се одобрава извођење радова и копије страна са овером техничке
контроле и овером надлежног органа за издавање
грађевинске дозволе, односно решења којим се одобрава извођење радова (уместо документације наведене под тачкама 4 и 5) (свака страна копије оверена
и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца
пријаве),
6. копија важећег акта надлежног органа којим се одобрава
грађење или извођење радова (свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),
7. предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова,
оверен и потписан од стране одговорног пројектанта, не
старији од шест месеци са нумерисаним странама,
6. ПРОВЕРУ КОМПЛЕТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ
ДОСТАВЉА НА ЈАВНИ КОНКУРС за пројекте набавке медицинске опреме/санитетских возила, упутити подносица пријаве
да обележи коју документацију доставља, према следећем:
1. уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве Образац пријаве предлога
пројекта P.Z3.01,
2. копија потврде о пореском идентификационом броју
подносиоца пријаве (копија оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),
3. копија потврде о регистрацији здравствене установе код
надлежног органа (свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве).
4. техничка спецификација добара са процењеном вредношћу добара, оверена и потписана од стране овлашћеног
лица подносиоца пријаве, не старија од шест месеци са
нумерисаним странама.
Члан 4.
Саставни део обрасца за пријаву чини Изјава одговорног лица
подносиоца пријаве, са следећом садржином:
„Као одговорно лице подносиоца Пријаве, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем следеће:

23. август 2017.

1. Да подношењем ове Пријаве прихватамо све услове утврђене јавним конкурсом за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите број 136401-4876/2017-03/4 од 22.08.2017. године и Одлуком о
поступку избора, критеријумима за избор и реализацији
пројеката које финансира Управа за капитална улагања
Аутономне покрајине Војводине у 2017. години („Сл.
лист АП Војводине“, број 2/2017);
2. Да смо упознати и сагласни да Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине није у обавези да
одобри и финансира предложени пројекат;
3. Да су сви подаци наведени у обрасцу Пријаве истинити
и веродостојни;
4. Да ће се средства добијена за реализацију пројекта користити искључиво за намене за које су додељена;
5. Да смо упознати да додељена средства подлежу контроли
примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава, коју
обавља служба буџетске инспекције Аутономне покрајине
Војводине и да ћемо истој омогућити несметану контролу
наменског и законитог коришћења додељених средстава;
6. Да ће се у случају утврђивања ненаменског коришћења
додељених средстава иста вратити у буџет Аутономне
покрајине Војводине;
7. Да ће на свим јавним наступима, у публикацијама и другом штампаном материјалу или на други одговарајући
начин бити објављено да је пројекат финансиран средствима Аутономне покрајине Војводине, Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине;
8. Да правоснажном судском одлуком не постоји обавеза повраћаја средстава додељених у претходном периоду као учеснику конкурса за доделу средстава из буџета
Аутономне покрајине Војводине;
9. Да ће предлагач пројекта обезбедити стручни надзор над
извођењем радова и Комисију за технички преглед објекта у складу са Законом о планирању и изградњи Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и
145/2014), уколико је предмет пројекта извођење радова.
У изјави треба да буде наведено место и датум давања изјаве,
као и да иста буде снабдевена печатом и потписом одговорног
лица подносиоца пријаве.
Члан 5.
Саставни део ове Одлуке је Образац P.Z3.01 Пријава предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање
пројеката у области здравствене заштите број 136-401-4876/201703/4 од 22.08.2017. године.
Члан 6.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Број: 136-401-4876/2017-03/2
Датум: 22.08.2017. године

Директор
Недељко Ковачевић, с.р.

23. август 2017.
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Број 38 - Страна 1637
ОБРАЗАЦ: P.Z3.01
СТРАНА:

ПРИЈАВА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
број 136-401-4876/2017-03/4 од 22.08.2017. године
Број пријаве

(Подносилац пријаве уписује број под којим је пријава заведена код подносиоца)

Датум пријаве

(Подносилац уписује датум под којим је пријава заведена код подносиоца)

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ
ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ПРОЈЕКТА
Назив подносиоца пријаве
Округ
Град/Општина
Седиште и адреса
Матични број
1.1

ПИБ
Број рачуна
Одговорно лице и функција
Контакт телефон
Факс
Интернет страница
Адреса електронске поште

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА – КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА
Име и презиме
1.2

Телефон
Факс
Адреса електронске поште

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ
2.1

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

2.2

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
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Изградња/доградња/реконструкција/санација/адаптација
2.3

НАМЕНА СРЕДСТАВА
Набавка медицинске опреме/санитетских возила

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
Износ тражених средстава
од Управе за капитална улагања
АП Војводине у 2017. години

2.4

Износ сопствених средстава
у 2017. години

Износ средстава из других
извора у 2017. години

дин
%
дин
%
дин
%
дин

Укупан буџет пројекта
%
Напомена: Сви износи су са обрачунатим порезом на додату вредност.
3. ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА, СТРАТЕШКИ ОКВИР, ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ И КОРИСНИЦИ
ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА
Општи циљ
РБ
3.1

Специфични циљеви

1.
2.
3.
...

ВЕЗА СА СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА
РБ
3.2

1.
2.
...

Назив документа

Веза са документом
(Кратко и јасно навести везе са наведеним документима,
укључујући и ознаку дела/ поглавља/ одељка)

23. август 2017.
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ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
РБ
3.3

Резултат

Индикатор резултата

Извор провере

1.
2.
...

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРИСНИЦИМА
Директни корисници
РБ

Назив

Број

1.
2.
3.4

...
Индиректни корисници
РБ

Назив

Процена броја

1.
2.
...
4. ОПИС ПРОЈЕКТА
ОПИС ТРЕНУТНОГ СТАЊА - РАЗЛОЗИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране)
4.1

ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране)
4.2

ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ НАКОН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране)

4.3
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ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране)
(Навести како ће се обезбедити финансијска и институционална одрживост након улагања тражених средстава)

4.4

ПЛАН АКТИВНОСТИ

РБ

Активност

4.5

Износ средстава
Период спровођења активности
потребан за
реализацију
Извор финансирања
активности са ПДВОквирни датум Оквирни датум
ом
почетка
завршетка

1.
2.
3.
...

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
Оквирни датум
РБ

Предмет јавне набавке и врста поступка

Процењена вредност
Извор финансирања
без ПДВ-а

4.6

покретања
поступка

закључења
уговора

1.
2.
...

АНАЛИЗА РИЗИКА
РБ
4.7

1.
2.
...

Ризик

Вероватноћа
(висока/ средња/
ниска)

Утицај
(висок/ средњи/
низак)

Корективне активности
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5. ПРОВЕРА КОМПЛЕТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА НА ЈАВНИ КОНКУРС
ИЗГРАДЊА/ДОГРАДЊА/РЕКОНСТРУКЦИЈА/САНАЦИЈА/АДАПТАЦИЈА
НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
РБ

Назив документа

Потребан број примерака

1.

Уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица подно2 (оригинална примерка)
сиоца пријаве Образац пријаве предлога пројекта P.Z3.01

2.

Копија потврде о пореском идентификационом броју подносиоца
пријаве
(копија оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца
пријаве)

1

3.

Копија потврде о регистрацији здравствене установе код надлежног
органа
(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица
подносиоца пријаве)

1

4.

Копија главне свеске техничке документације у зависности од класе и
намене објекта (главна свеска идејног пројекта, главна свеска пројекта за
грађевинску дозволу, главна свеска пројекта за извођење)
(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица
подносиоца пријаве)

1

5.

Копија изјаве вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја техничке контроле из извода пројекта за грађевинску дозволу
(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица
подносиоца пријаве)

1

4а, 5а

Уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим се одобрава
извођење радова издато пре ступања на снагу Закона о изменама Закона
о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 145/2014), потребно је
доставити копије насловних страна свих делова техничке документације
садржане у грађевинској дозволи, односно решењу којим се одобрава извођење радова, као и страна са овером техничке контроле и овером надлежног органа за издавање грађевинске дозволе, односно решења којим
се одобрава извођење радова (уместо документације наведене под тачкaма 4 и 5)
(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица
подносиоца пријаве)

1

6.

Копија важећег акта надлежног органа којим се одобрава грађење или
извођење радова
(копија оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца
пријаве)

1

7.

Предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, оверен и потписан од стране одговорног пројектанта, не старији од шест месеци са 1 (оригинални примерак)
нумерисаним странама (документ обавезно садржи датум израде)

5.1

Напомена: Попуњава подносилац пријаве

ДА

НЕ
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6. ПРОВЕРА КОМПЛЕТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА НА ЈАВНИ КОНКУРС НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ
ОПРЕМЕ/САНИТЕТСКИХ ВОЗИЛА
НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
РБ

6.1

Назив документа

Потребан број примерака

1.

Уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица подно2 (оригинална примерка)
сиоца пријаве Образац пријаве предлога пројекта P.Z3.01

2.

Копија потврде о пореском идентификационом броју подносиоца
пријаве
(копија оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца
пријаве)

1

3.

Копија потврде о регистрацији здравствене установе код надлежног
органа
(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица
подносиоца пријаве)

1

4.

Техничка спецификација добара са процењеном вредношћу добара,
оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве, не 1 (оригинални примерак)
старија од шест месеци са нумерисаним странама

ДА

НЕ

Напомена: Попуњава подносилац пријаве
ИЗЈАВА
Као одговорно лице подносиоца Пријаве, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем следеће:
1. Да подношењем ове Пријаве прихватамо све услове утврђене јавним конкурсом за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите број 136401-4876/2017-03/4 од 22.08.2017. године и и Одлуком о
поступку избора, критеријумима за избор и реализацији
пројеката које финансира Управа за капитална улагања
Аутономне покрајине Војводине у 2017. години („Сл.
лист АП Војводине“, број 2/2017);
2. Да смо упознати и сагласни да Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине није у обавези да
одобри и финансира предложени пројекат;
3. Да су сви подаци наведени у обрасцу Пријаве истинити
и веродостојни;
4. Да ће се средства добијена за реализацију пројекта користити искључиво за намене за које су додељена;
5. Да смо упознати да додељена средства подлежу контроли
примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава, коју

6.
7.

8.

9.

обавља служба буџетске инспекције Аутономне покрајине
Војводине и да ћемо истој омогућити несметану контролу
наменског и законитог коришћења додељених средстава;
Да ће се у случају утврђивања ненаменског коришћења
додељених средстава иста вратити у буџет Аутономне
покрајине Војводине;
Да ће на свим јавним наступима, у публикацијама и другом штампаном материјалу или на други одговарајући
начин бити објављено да је пројекат финансиран средствима Аутономне покрајине Војводине, Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине;
Да правоснажном судском одлуком не постоји обавеза повраћаја средстава додељених у претходном периоду као учеснику конкурса за доделу средстава из буџета
Аутономне покрајине Војводине;
Да ће предлагач пројекта обезбедити стручни надзор над
извођењем радова и Комисију за технички преглед објекта у складу са Законом о планирању и изградњи Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 81/2009
- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013
- одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014 и 145/2014), уколико је предмет пројекта извођење радова.

М.П.
Место и датум

968.
На основу члана 10. став 2, а у вези са чланом 7. став 1. Одлуке о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији
пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2017. години („Службени лист АП
Војводине“, брoj 2/2017) и члана 4. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број
54/2014), директор Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине доноси

(потпис одговорног лица подносиоца Пријаве)

ОДЛУКУ О
САДРЖИНИ И ФОРМИ ОБРАСЦА ЗА
ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВЕ ПРЕДЛОГА
ПРОЈЕКТА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 1.
Одлуком о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве
предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите, утврђује се садржи-
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на и форма обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта и појединачни критеријуми за оцену пројеката и доделу средстава путем
јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите (у даљем тексту: образац за оцењивање).
Члан 2.
Образац за оцењивање сачињава се у табеларној форми.
Члан 3.
Поред броја пријаве, датума пријаве, подносиоца пријаве, назива пројекта и намене средстава, образац за оцењивање обавезно
садржи:
1. ПОДАТКЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ НА
ЈАВНОМ КОНКУРСУ:
- испуњеност услова за учешће на јавном конкурсу, према
следећем:
- да ли је пријава поднета благовремено,
- да ли је подносилац пријаве одговарајући,
- да ли је пројекат у складу са циљевима и наменом јавног
конкурса,
- да ли је израђена техничка документација,
- да ли је издат важећи акт надлежног органа којим се одобрава грађење или извођење радова,
- закључак, у коме треба да стоји да ли су испуњени услови за учешће на јавном конкурсу,
- образложење;
2. ПОДАТКЕ О ТЕХНИЧКОЈ ИСПРАВНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
- испуњеност захтева јавног конкурса у погледу следеће
техничке документације:
1. уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве Образац пријаве предлога
пројекта P.Z3.01 у два оригинална примерка,
2. копија потврде о пореском идентификационом броју
подносиоца пријаве (копија оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),
3. копија потврде о регистрацији здравствене установе код
надлежног органа (свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),
4. копија главне свеске техничке документације у зависности од класе и намене објекта (главна свеска идејног
пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску дозволу,
главна свеска пројекта за извођење) за пројекте који се
односе на извођење радова (свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца
пријаве),
5. копија изјаве вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја техничке контроле из извода пројекта за
грађевинску дозволу за пројекте који се односе на извођење радова (свака страна копије оверена и потписана
од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),
• уколико је грађевинска дозвола, односно решење
којим се одобрава извођење радова издато пре ступања на снагу Закона о изменама Закона о планирању
и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014), достављају се: копије насловних страна свих делова техничке документације садржане у грађевинској дозволи, односно решењу којим се одобрава извођење радова и копије страна са овером техничке контроле и
надлежног органа за издавање грађевинске дозволе,
односно решења којим се одобрава извођење радова (уместо докумената наведених под тачкама 4 и 5)
(свака страна копије оверена и потписана од стране
овлашћеног лица подносиоца пријаве),
6. копија важећег акта надлежног органа којим се одобрава
грађење или извођење радова за пројекте који се односе
на извођење радова (свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве),
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7. предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, оверен и потписан од стране одговорног пројектанта,
не старији од шест месеци са нумерисаним странама за
пројекте који се односе на извођење радова,
8. техничка спецификација добара са процењеном вредношћу добара, оверена и потписана од стране овлашћеног
лица подносиоца пријаве, не старија од шест месеци са
нумерисаним странама за пројекте који се односе на набавку медицинске опреме/санитетских возила,
- закључак, у коме треба да стоји да ли је достављена
документација комплетна и технички исправна,
- образложење;
3. ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА ПРЕМА КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, према следећем:
А. ОПШТИ УТИЦАЈ И ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА, који се бодује до
максималних 30 бодова, при чему се оцењује:
1. Значај пројекта, максимално до 6 бодова:
- пројекат доприноси повећању капацитета здравствене
установе/развоју нових здравствених услуга – 6 бодова;
- пројекат доприноси побољшању услова рада здравствене установе – 3 бода;
2. Повезаност пројекта са стратешким домументима, максимално до 6 бодова:
- пројекат је усклађен са стратешким документима – 6 бодова;
- пројекат није усклађен са стратешким документима – 0
бодова;
- нису идентификована стратешка документа – 0 бодова;
3. Степен развијености локалне самоуправе на чијој територији
се реализује пројекат, максимално до 6 бодова:
- трећа и четврта група развијености – 6 бодова;
- друга и прва група развијености – 3 бода;
4. Међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројекта,
максимално до 6 бодова:
- да ли су општи циљ и специфични циљеви јасно дефинисани и повезани, да – 1 бод, не – 0 бодова;
- да ли су очекивани резултати јасно дефинисани и објективно мерљиви на основу индикатора, да – 2 бода, делимично – 1 бод, не – 0 бодова;
- да ли опис стања јасно и у довољној мери идентификује
проблеме на које пројекат настоји да одговори, да – 1 бод,
не – 0 бодова;
- да ли су корисници јасно дефинисани, да – 1 бод, не – 0
бодова;
- да ли су планиране активности јасне и одговарајуће и усклађене са циљевима и очекиваним резултатима, да – 1
бод, не – 0 бодова;
5. Очекивани ефекти пројекта, максимално до 6 бодова:
- достављени подаци указују да ће пројекат имати дугорочне позитивне ефекте на квалитет здравствене услуге установе – 6 бодова;
- достављени подаци не указују да ће пројекат имати дугорочне позитивне ефекте на квалитет здравствене услуге
установе – 0 бодова
В. ОПРАВДАНОСТ ПРОЈЕКТА, која се бодује до максималних
20 бодова, при чему се оцењује:
1. Степен суфинансирања пројекта, максимално до 10 бодова:
- преко 45% учешћа у финансирању извођења радова – 10
бодова;
- од 35-45% учешћа у финансирању извођења радова – 8
бодова;
- од 25-35% учешћа у финансирању извођења радова – 6
бодова;
- од 15-25% учешћа у финансирању извођења радова – 4
бода;
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- до 15% учешћа у финансирању извођења радова – 2
бода;
- без суфинансирања – 0 бодова;

D.2. СТЕПЕН РИЗИКА И ИЗВОДЉИВОСТ ПРОЈЕКТА који се
односи на набавку медицинске опреме/санитетских возила, а који
се бодује до максималних 30 бодова, при чему се оцењује:

2. Однос трошкова и очекиваних резултата, максимално до 10
бодова:
- однос процењених трошкова и очекиваних резултата је
задовољавајући – 10 бодова;
- однос процењених трошкова и очекиваних резултата је
делимично задовољавајући – 5 бодова;
- однос процењених трошкова и очекиваних резултата
није задовољавајући – 0 бодова;

1. Процена ризика, максимално до 15 бодова:
- идентификовани су ризици и корективне активности у
свима фазама реализације пројекта – 15 бодова;
- нису идентификовани ризици и корективне активности у
свима фазама реализације пројекта – 10 бодова
- нису идентификовани ризици и корективне активности –
0 бодова;

С. ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА, која се бодује до максималних 20
бодова, при чему се оцењује:
1. Финансијска одрживост, максимално до 10 бодова:
- достављени подаци у потпуности указују да ће пројекат
испунити критеријум одрживости – 10 бодова;
- достављени подаци делимично указују да ће пројекат испунити критеријум одрживости – 5 бодова;
- достављени подаци не указују да ће пројекат испунити
критеријум одрживости – 0 бодова;
2. Институционална одрживост, максимално до 10 бодова:
- достављени подаци у потпуности указују да ће пројекат
испунити критеријум одрживости – 10 бодова;
- достављени подаци делимично указују да ће пројекат испунити критеријум одрживости – 5 бодова;
- достављени подаци не указују да ће пројекат испунити
критеријум одрживости – 0 бодова;
D.1. СТЕПЕН РИЗИКА И ИЗВОДЉИВОСТ ПРОЈЕКТА који се
односи на извођење радова, а који се бодује до максималних 30
бодова, при чему се оцењује:
1. Процена ризика, максимално до 15 бодова:
- идентификовани су ризици и корективне активности у
свима фазама реализације пројекта – 15 бодова;
- нису идентификовани ризици и корективне активности у
свима фазама реализације пројекта – 10 бодова
- нису идентификовани ризици и корективне активности –
0 бодова;
2. Изводљивост пројекта, максимално до 15 бодова:
- рок за завршетак радова до 120 кaлендарских дана – 15
бодова;
- рок за завршетак радова преко 120 кaлендарских дана –
0 бодова;

2. Изводљивост пројекта, максимално до 15 бодова:
- рок за завршетак пројекта до 120 кaлендарских дана – 15
бодова;
- рок за завршетак пројекта преко 120 кaлендарских дана
– 0 бодова;
- закључак, који у коме треба да стоји укупан број бодова,
- образложење;
4. ПРЕДЛОГ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, који садржи:
- тражени износ средстава,
- одобрени износ средстава,
- образложење.
Образац за оцењивање садржи и место и датум, као и име и
презиме и потпис председника и чланова Комисије за стручни
преглед и оцену пројеката.
Члан 4.
Саставни део ове одлуке је Образац P.Z3.02 за оцењивање
пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите број 136401-4876/2017-03/4 од 22.08.2017. године.
Члан 5.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
БРОЈ: 136-401-4876/2017-03/3
ДАТУМ: 22.08.2017. године

Директор
Недељко Ковачевић, с.р.

ОБРАЗАЦ: P.Z3.02
СТРАНА:
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
број 136-401-4876/2017-03/4 од 22.08.2017. године
Број пријаве (Управа за капитална улагања)
Датум пријаве (Управа за капитална улагања)
Подносилац пријаве
Назив пројекта
Извођење радова
Намена средстава
Набавка медицинске опреме/санитетских возила
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ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

1.

РБ

Услов за учешће на јавном конкурсу

1.

Пријава је поднета благовремено

2.

Подносилац пријаве је одговарајући

3.

Пројекат је у складу са циљевима и наменом јавног конкурса

4.

Израђена је техничка документација

5.

Издат је важећи акт надлежног органа којим се одобрава грађење или извођење радова

ЗАКЉУЧАК
Услови за учешће на јавном конкурсу су испуњени
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ДА

НЕ
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ТЕХНИЧКА ИСПРАВНОСТ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
РБ

Назив документа

1.

Уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве Образац пријаве предлога пројекта P.Z3.01
(2 оригинална примерка)

2.

Копија потврде о пореском идентификационом броју подносиоца пријаве (копија
оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве)

3.

Копија потврде о регистрацији здравствене установе код надлежног органа
(свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца
пријаве)

4.

Копија главне свеске техничке документације у зависности од класе и намене
објекта (главна свеска идејног пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, главна свеска пројекта за извођење) (свака страна копије оверена и потписана од
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве) - извођење радова

5.

Копија изјаве вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја техничке контроле из извода пројекта за грађевинску дозволу (свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве) - извођење радова

4а, 5а

Уколико је грађевинска дозвола, односно решење којим се одобрава извођење радова издато пре ступања на снагу Закона о изменама Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС“, број 145/2014), потребно је доставити копије насловних страна
свих делова техничке документације садржане у грађевинској дозволи, односно решењу којим се одобрава извођење радова, као и страна са овером техничке контроле и
овером надлежног органа за издавање грађевинске дозволе, односно решења којим се
одобрава извођење радова (уместо документације наведене под тачкaма 4 и 5) (свака
страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве)
- извођење радова

6.

Копија важећег акта надлежног органа којим се одобрава грађење или извођење
радова (свака страна копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве) - извођење радова

7.

Предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, оверен и потписан од
стране одговорног пројектанта, не старији од шест месеци са нумерисаним странама
(документ обавезно садржи датум израде) (оригинални примерак) - извођење радова

8.

Техничка спецификација добара са процењеном вредношћу добара, оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве, не старија од шест месеци са
нумерисаним странама – набавка медицинске опреме/санитетских возила

2.

ЗАКЉУЧАК
Достављена документација је комплетна и технички исправна
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ДА

НЕ
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Максималан
Остварени број
број
бодова
бодова

РБ

Критеријум

A.

Општи утицај и значај пројекта

30

1.

Значај пројекта
• Пројекат доприноси повећању капацитета здравствене установе/развоју нових
здравствених услуга - 6 бодова
• Пројекат доприноси побољшању услова рада здравствене установе - 3 бода

6

2.

Повезаност пројекта са стратешким документима
• Пројекат је усклађен са стратешким документима– 6 бодова
• Пројекат није усклађен са стратешким документима - 0 бодова
• Нису идентификована стратешка документа - 0 бодова

6

3.

Степен развијености локалне самоуправе на чијој територији се реализује пројекат
• Трећа и четврта група развијености - 6 бодова
• Друга и прва група развијености - 3 бода

6

4.

Међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројекта
• Да ли су општи циљ и специфични циљеви јасно дефинисани и повезани?
Да – 1 бод; Не – 0 бодова
• Да ли су очекивани резултати јасно дефинисани и објективно мерљиви на основу индикатора? Да – 2 бода; Делимично – 1 бод; Не – 0 бодова
• Да ли опис стања јасно и у довољној мери идентификује проблеме на које пројекат настоји да одговори? Да – 1 бод; Не – 0 бодова
• Да ли су корисници јасно дефинисани? Да – 1 бод; Не – 0 бодова
• Да ли су планиране активности јасне и одговарајуће и усклађене са циљевима и
очекиваним резултатима? Да – 1 бод; Не – 0 бодова

6

5.

Очекивани ефекти пројекта
• Достављени подаци указују да ће пројекат имати дугорочне позитивне ефекте
на квалитет здравствене услуге установе - 6 бодова
• Достављени подаци не указују да ће пројекат имати дугорочне позитивне ефекте на квалитет здравствене услуге установе - 0 бодова

6

B.

Оправданост пројекта

20

1.

Степен суфинансирања пројекта
• преко 45% учешћа у финансирању набавке опреме – 10 бодова
• од 35-45% учешћа у финансирању набавке опреме – 8 бодова
• од 25-35% учешћа у финансирању набавке опреме – 6 бодова
• од 15-25% учешћа у финансирању набавке опреме – 4 бода
• до 15% учешћа у финансирању набавке опреме – 2 бода
• без суфинансирања – 0 бодова

10

РБ

Критеријум

2.

Однос трошкова и очекиваних резултата
• Однос процењених трошкова и очекиваних резултата је задовољавајући –
10 бодова
• Однос процењених трошкова и очекиваних резултата је делимично задовољавајући - 5 бодова
• Однос процењених трошкова и очекиваних резултата није задовољавајући –
0 бодова

3.

Максималан
Остварени број
број
бодова
бодова

10
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C.

Одрживост пројекта

20

1.

Финансијска одрживост
• Достављени подаци у потпуности указују да ће пројекат испунити критеријум
одрживости – 10 бодова
• Достављени подаци делимично указују да ће пројекат испунити критеријум
одрживости – 5 бодова
• Достављени подаци не указују да ће пројекат испунити критеријум одрживости
– 0 бодова

10

2.

Институционална одрживост
• Достављени подаци у потпуности указују да ће пројекат испунити критеријум
одрживости – 10 бодова
• Достављени подаци делимично указују да ће пројекат испунити критеријум
одрживости – 5 бодова
• Достављени подаци не указују да ће пројекат испунити критеријум одрживости
– 0 бодова

10

Степен ризика и изводљивост пројекта - извођење радова

30

1.

Процена ризика - извођење радова
• Идентификовани су ризици и корективне активности у свим фазама реализације
пројекта – 15 бодова
• Нису идентификовани ризици и корективне активности у свим фазама реализације пројекта - 10 бодова
• Нису идентификовани ризици и корективне активности - 0 бодова

10

2.

Изводљивост пројекта - извођење радвоа
• Рок за завршетак радова до 120 календарских дана – 10 бодова
• Рок за завршетак радова преко 120 календарских дана – 0 бодова

10

Степен ризика и изводљивост пројекта - набавка медицинске опреме

30

1.

Процена ризика - набавка медицинске опреме
• Идентификовани су ризици и корективне активности у свим фазама реализације
пројекта – 15 бодова
• Нису идентификовани ризици и корективне активности у свим фазама реализације пројекта - 10 бодова
• Нису идентификовани ризици и корективне активности - 0 бодова

15

РБ

Критеријум

2.

Изводљивост пројекта - набавка медицинске опреме
• Рок за завршетак пројекта до 120 календарских дана – 15 бодова
• Рок за завршетак пројекта преко 120 календарских дана – 0 бодова

D.1

3.

D.2

Максималан
Остварени број
број
бодова
бодова
15

ЗАКЉУЧАК
Укупан број бодова
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

100
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ПРЕДЛОГ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ТРАЖЕНИ ИЗНОС СРЕДСТАВА
ОДОБРЕНИ ИЗНОС СРЕДСТАВА
4.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Место и датум:

КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНИ ПРЕГЛЕД
И ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

__________________________

Име и презиме, председник Комисије
__________________________________

Име и презиме, члан
__________________________________

Име и презиме, члан
__________________________________

ПОСЕБНИ ДЕО
969.

970.

На основу члана 46. став 1 и 52. став 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број: 15/16), а у вези с чланом
42. Покрајинске скупштинске одлуке o организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање
„Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад („Службени лист АПВ”,
број: 29/17) и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 17. августа 2017. године, донела је

На основу члана 52. став 1 Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број: 15/16), члана 28. став 1 Покрајинске скупштинске одлуке o организовању Јавног предузећа за
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за
урбанизам Војводине” Нови Сад („Службени лист АПВ”, број:
29/17) и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 17. августа 2017. године, донела је

РЕШЕЊE

РЕШЕЊE

I

I

Предрагу Кнежевићу, дипл. правнику, престаје дужност вршиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам
Војводине” Нови Сад, због истека периода на који је именован.

Предраг Кнежевић, дипл. правник, и м е н у ј е с е за вршиоца
дужности директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад , до именовања директора по спроведеном конкурсу.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-53/2017
Нови Сад, 17. август 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Број: 023-54/2017
Нови Сад, 17. август 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.
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971.
На основу члана 10. став 2 Одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ”, број:
6/2014) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 17. августа 2017. године, донела је

23. август 2017.

тин, Апатин, одвајањем од Дома здравља Апатин („Службени
лист АПВ”, број: 5/09 и 21/10), члана 32. тачка 9. и 12. и члана
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 17. августа 2017. године, донела је
РЕШЕЊE

РЕШЕЊE

I

I

У Надзорни одбор Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић″, Апатин, Апатин, именује се:

Даје се сагласност на Измену Финансијског плана Центра за
породични смештај и усвојење Нови Сад за 2017. годину, које је
усвојио Управни одбор Центра за породични смештај и усвојење
Нови Сад, на седници одржаној 13. јула 2017. године.

- за чланицу:
Ивана Вишинка, економисткиња из Сомбора, из реда запослених.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-87/2017
Нови Сад, 17. август 2017. године

Број: 022-621/2017
Нови Сад, 17. август 2017. године
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

972.

974.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15),
Одлуке о оснивању Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић″, Апатин, Апатин, одвајањем од Дома здравља Апатин
(„Службени лист АПВ”, број: 5/09 и 21/10), члана 32. тачка 9. и 12.
и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 17. августа 2017. године, донела је

На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014), а у
вези са чланом 35. став 1 тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине (‘’Службени гласник РС’’,
број: 99/2009и 67/2012- одлука УС), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. августа 2017. године, донела је

РЕШЕЊE

РЕШЕЊE
I
Разрешавају се чланови Савета Високе пословне школе
струковних студија у Новом Саду, као представници оснивача,
због истека мандата:

I
Разрешава се дужности у Надзорном одбору Специјалне
болнице за рехабилитацију „Јунаковић″, Апатин, Апатин:

1. др Ненад Симеуновић, др техничких наука, Нови Сад;
2. Дарко Шпер, новинар, Нови Сад;
3. Немања Лаличић, магистар индустријског дизајна, Нови Сад.

- чланица:
Љиљана Крец, дипл. менаџерка у туризму из Апатина, из
реда запослених.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-622/2017
Нови Сад, 23. август 2017. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-620/2017
Нови Сад, 17. август 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

973.
На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), Одлуке о оснивању Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић″, Апа-

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

975.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези са чланом 35. став 1 тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. августа 2017. године, донела је

23. август 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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РЕШЕЊE

II

I

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

За чланове Савета Високе пословне школе струковних студија
у Новом Саду, као представници оснивача, на мандатни период
од три године, именују се:
1. др Владимир Закић, доктор економских наука, Београд-Земун;
2. др Ненад Ђокић, доктор економских наука, Суботица;
3. мр Немања Лаличић, магистар индустријског дизајна,
Нови Сад.

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

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

976.
На основу члана 39. став 1 Закона о култури („Службени гласник
РС‟, број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), 42. став 1 тачка 5. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/09 и 67/12 - Oдлука УС) и чл. 32. тачка
12, 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на
седници одржаној 23. августа 2017. године, донела је
РЕШЕЊE

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

На основу члана 39. став 2 тачка 1. Закона о култури („Службени
гласник РС‟, број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 45. став 1 тачка 6.
Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине
(„Службени гласник РС”, број: 99/2009 и 67/2012 - одлука УС) и чл.
32. тачка 12, 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска
влада, на седници одржаној 23. августа 2017. године, донела је
РЕШЕЊE
I
Маја Качарић, дипломирана економисткиња, разрешава се дужности директорке Градске библиотеке у Вршцу, на лични захтев.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-586/2017
Нови Сад, 23. август 2017. године

I
Љиљани Радоњић, дипломираној филолошкињи опште књижевности и теорије књижевности, престаје дужност вршиоца
дужности директора Историјског архива у Белој Цркви.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-609/2017
Нови Сад, 23. август 2017. године

Број: 022-610/2017
Нови Сад, 23. август 2017. године

978.

II

Број: 022-623/2017
Нови Сад, 23. август 2017. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

979.
На основу члана 37. Закона о култури („Службени гласник РС”
број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 45. став 1 тачка 6.
Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/09 и 67/12 - Oдлука УС),
члана 17. став 3 Закона о библиотечко-информационој делатности
(„Службени гласник РС” број: 52/2011) и чл. 32. тачка 12, 35. и
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. августа 2017. године, донела је
РЕШЕЊE
I

977.
На основу члана 35. Закона о култури („Службени гласник РС”
број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 42. став 1 тачка 5. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени гласник РС”, број: 99/09 и 67/12 - Oдлука УС) и чл. 32.
тачка 12, 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. августа 2017. године, донела је
РЕШЕЊE
I
Љиљана Радоњић, дипломирана филолошкиња опште књижевности и теорије књижевности, именује се за директорку Историјског архива у Белој Цркви, на период од четири године.

Весна Златичанин, дипломирана филолошкиња опште књижевности и теорије књижевности, именује се за вршиоца дужности
директора Градске библиотеке у Вршцу, најдуже до годину дана.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-589/2017
Нови Сад, 23. август 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.
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23. август 2017.

980.

981.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др.закон, 103/15 и 99/16),
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист
АПВ”, бр. 69/16, 27/17 – испр. и 29/17), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
17. августа 2017. године, доноси

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр. 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15 и 99/16),
члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист
АПВ”, бр. 69/16, 27/17 – испр. и 29/17), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
17. августа 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 08 ‒ Покрајински секретаријат за финансије,
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу
06 Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама Програм 1202 Унапређење система
заштите културног наслеђа, Пројекат 4022 Адаптација Задужбине Саве Текелије у Будимпешти – обнова и адаптација библиотечког простора, 820 Услуге културе, извор финансирања 01 00
Приходи из буџета, економскa класификацијa 481 Дотације невладиним организацијама, 4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама, износ од 11.314.196,10 динара (словима: једанаест
милиона три стотине четрнаест хиљада сто деведесет шест динара и 10/100), због непланираних средстава за реализацију намена
из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се
за 11.314.196,10 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период, које утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке
1. овог решења, намењено је за реализацију Пројекта Адаптација
Задужбине Саве Текелије у Будимпешти – обнова и адаптација
библиотечког простора.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат
за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
културу, јавно информисање и односе с верским заједницама преузеће обавезу на основу писаног уговора или другог правног акта,
уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-130/2017-46
Нови Сад, 17. август 2017. године

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 08 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска
средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве,
одобрава се Разделу 25 Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Програм 0902 Социјална заштита, Програмска активност 1017 Помоћ избеглим,прогнаним
и расељеним лицима, функционална класификација 070 Социјална
помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту,
извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 465 Остале дотације и трансфери, 4651 Остале текуће дотације и
трансфери, износ од 1.000.000,00 динара (словима: један милион динара и 00/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 1.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке
1. овог решења, намењено је Фонду за пружање помоћи избеглим,
прогнаним и расељеним лицима, за доделу једнократне новчане
накнаде за ученике средњих школа из избегличких и расељеничких породица у износу од 1.000.000,00 динара.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Покрајински секретаријат
за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
социјалну политику, демографију и равноправност полова преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта,
уколико другачије није законом прописано. Фонд за пружање
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у обавези је
да – у складу са овим решењем – на одговарајући начин усклади
свој финансијски план и Програм рада за 2017. годину,као и да
реализује намену одобрену овим решењем.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Број: 401-130/2017-47
Нови Сад, 17. август 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

23. август 2017.
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982.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 ‒
испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15 и 99/16), члана 9. ст 4. и
5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ”, бр. 69/16, 27/17
– исп и 29/17), члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. августа 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 08 ‒ Покрајински секретаријат за финансије,
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу
07 Покрајинском секретаријату за здравство, Програм 1807 Развој
инфраструктуре здравствених установа, Програмска активност
1001 Изградња и опремање здравствених установа, функционална класификација 760 Здравство некласификовано на другом
месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa
класификацијa 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, 4642 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, износ од 5.445.828,00 динара (словима:
пет милиона четристо четрдесет пет хиљада осамсто двадесет
осам динара и 00/100), због недовољно планираних средстава на
апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се
за 5.445.828,00 динара, а периодично право потрошње – квота,
увећава се у висини и по методологији те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама
из тачке 1. овог решења, усмериће се Општој болници Кикинда,
Кикинда, за трошкове поправке ЦТ апарата Somatom Emotion duo
S/N 36701 у износу од 5.445.828,00 динара.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински
секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-130/2017-48
Нови Сад, 23. август 2017. године
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кон, 103/2015 и 99/2016), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ”, бр. 69/16, 27/17 – испр. и 29/17) и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада , на
седници одржаној 23. августа 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 08 – Покрајински секретаријат за финансије,
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се
Разделу 12-Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, Програм 2005 Високо образовање,
Програмска активност 1003 Модернизација инфраструктуре високог образовања, функционална класификација 940 – Високо
образовање, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економске класификације 463 Трансфери осталим нивоима власти,
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од
1.235.028,00 динара (словима: један милион двеста тридесет пет
хиљада двадесет осам динара и 00/100), због недовољно планираних средстава за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
у износу од 1.235.028,00 динара, а периодично право потрошње
– квота увећава се у висини и по методологији, а по условима,
начину и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које
утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, по
основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и
распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења намењено је Пољопривредном факултету – Универзитета у
Новом Саду, за финансирање набавке система за дигитализацију
РТГ кабинета Ветеринарске клинике Департмана за ветеринарску медицину.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
високо образовање и научноистраживачку делатност преузеће
обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-130/2017-49
Нови Сад, 23. август 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

983.
На основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013, 142/14, 68/2015-др. за-

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

984.
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РСˮ, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013, 142/14, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштин-
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ске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВˮ, бр. 69/16, 27/17 – испр. и 29/17) и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВˮ, брoj 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 23. августа 2017. године, доноси

Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист
АПВ”, бр. 69/16, 27/17 – испр. и 29/17), члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 17. августа 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ О
ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БРОЈ: 401-130/2017-13

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 08 – Покрајински секретаријат за финансије,
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се
Разделу 12-Покрајински секретаријат за високо образовање и
научноистраживачку делатност, Програм 0201 Развој науке и
технологије, Програмска активност 1012 Подршка развоју научно
истраживачке делатности, функционална класификација 140 Основно истраживање, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економске класификације 463 Трансфери осталим нивоима
власти, 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, износ
од 10.600.000,00 динара (словима: десет милиона шестсто хиљада
динара и 00/100), због недовољно планираних средстава за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
у износу од 10.600.000,00 динара, а периодично право потрошње
– квота – увећава се у висини и по методологији, а по условима,
начину и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период, које
утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност,
по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу
и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог
решења намењено је Српској академији наука и уметности – Београд, Огранак у Новом Саду, за финансирање радова одржавања
и унапређивања енергетске ефикасности зграде Платонеум у Новом Саду, а коју користи Огранак у Новом Саду.

У РЕШЕЊУ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ, БРОЈ: 401-130/2017-13, од 08. марта 2017. године
(„Службени лист АПВˮ, број: 13/2017), мења се тачка 1. и гласи:
„1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском
одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 08 ‒ Покрајински секретаријат за финансије,
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу
06 – Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање
и односе с верским заједницама, глава 01 Индиректни корисници
у области културе, Програм 1202 Унапређење система заштите културног наслеђа, Програмска активност 1008 Подршка
раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа,
функционална класификација 820 Услуге културе, извор финанисрања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 511
Зграде и грађевински објекти, 5113 Капитално одржавање зграда
и објеката, износ од 8.279.755,68 динара (словима: осам милиона
двеста седамдесет девет хиљада седамсто педесет пет динара и
68/100), због непланираних средстава за реализацију намене из
тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 8.279.755,68 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период, које утрђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.ˮ

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за финансије.

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
високо образовање и научноистраживачку делатност преузеће
обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

3. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-130/2017-13-1
Нови Сад, 17. август 2017. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-130/2017-50
Нови Сад, 23. август 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

985.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр. 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15 и
99/16), члана 9. ст 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

986.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр. 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15 и
99/16), члана 9. ст 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист
АПВ”, бр. 69/16, 27/17 – испр. и 29/17), члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 17. августа 2017. године, доноси

23. август 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊЕ О
ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БРОЈ: 401-130/2017-23

У РЕШЕЊУ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ, БРОЈ: 401-130/2017-23, од 26. априла 2017. године („Службени лист АПВˮ, број 20/2017), мења се тачка 1.
и гласи:
„1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском
одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 08 ‒ Покрајински секретаријат за финансије,
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 09 Покрајинском секретаријату за образовање,
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице,
Програм 2003 Основно образовање, укупно 559.579,01 динара
(словима: пет стотина педесет девет хиљада петсто седамдесет девет динара и 01/100), и то за: Програмску активност 1004
Подизање квалитета основног образовања, функционална класификација 910 Предшколско и основно образовање, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa
463 Трансфери осталим нивоима власти, 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти – износ од 209.964,00 динара (словима: двеста девет хиљада деветсто шездесет четири динара и
00/100), и 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти
– износ од 349.615,01 динара (словима: триста четрдесет девет
хиљада шестстоо петнаест динара и 01/100) због недовољно
планираних средстава на апропријацији за реализацију намене
из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 559.579,01 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период, које утрђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.ˮ
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице и Покрајински
секретаријат за финансије.
3. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-130/2017-23-1
Нови Сад, 17. август 2017. године

Број 38 - Страна 1655
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ
СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БРОЈ: 401-130/2017-41
ОД 26. ЈУЛА 2017. ГОДИНЕ

1. У РЕШЕЊУ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ, БРОЈ:401-130/2017-41 од 26. јула 2017.
године („Службени лист АПВˮ, број 35/2017), у тачки 2. мења
се и допуњује текст који је уписан у загради „(укључујући и
противпожарно степениште)”, додавањем речице „не” и нови
текст гласи:
„(не укључујући и противпожарно степениште)”.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински
секретаријат за финансије.
3. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-130/2017-41-1
Нови Сад, 23. август 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

988.
На основу члaна 70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 37/14 и 54
/14), а у вези сa члaном 56. ст. 1 Закона о запосленима у aутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС”, број 21/16) и Закључка Одбора за административна
и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине
18 број:06-37/16 од 9. јуна 2016. године, Oдбор за административна
и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ
СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
I

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

987.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15 и
99/16), члана 9. ст 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист
АПВ”, број 69/16, 27/17 – испр. и 29/17) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
23. августа 2017. године, доноси

Бојану Врањковићу, престаје рад на положају вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне
покрајине Војводине, са 14. августом 2017. године, због истека
времена на које је постављен.
II
Ово решења објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 112-45/2017-18
Нови Сад, 14. август 2017. године

Председник Одбора
Милан Влаисављевић,с.р.
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989.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине –националне заједнице, на основу члана 15,
члана 16. став 1. и 5. и чланa 37. став 4. Покрајинске скупштинске oдлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број:
37/2014 и 54/2014 - др. пропис и 37/2016), а у вези са чланом 79.
став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС„, бр. 99/2009, 67/2012
– Одлука Уставног суда Републике Србије број ИУз-353/2009) и
члана 11. став 1. тачка 1. и члана 12. Правилника о сталним судским тумачима („Службени гласник РС„, број 35/2010, 80/2016 и
7/2017), доноси
РЕШЕЊЕ
Стојанка Чекеревац, рођена 24. јуна 1941. године, из Ветерника, Далматинска 20, разрешава се дужности сталног судског тумача за немачки језик и брише се из регистра сталних судских
тумача за територију Аутономне покрајине Војводине.
РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,ПРОПИСЕ, УПРАВУ И
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број:128-74-10/2017-02
од 11. јула 2017. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály
(Михаљ Њилаш, с.р.)

23. август 2017.

члана 29. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“ број 68/2015) и на основу члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист
АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017), покрајински
секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ УЏБЕНИКА
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд, издавање и употреба уџбеника - сликовнице ЧЕШКИ
ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ, чији је
назив писан двојезично: на чешком језику и писму и на српском
језику - ћириличном писму, аутора Валентине Симиџија Хоц и
Терезе Стаменковић, за други разред основне школе, за наставни предмет Чешки језик са елементима националне културе, од
школске 2017/2018. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине’’.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-125/2017-01
Дана: 16. 08. 2017. године

990.

Покрајински секретар
Nyilas Mihály
(Михаљ Њилаш,с.р.)

На основу члана 102. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/09, 52/11,
55/13 и 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС),

OGLASNI DEO
991.
На основу члана 3. Одлуке о додели средстава Покрајинског
секретаријата за финансије у 2017. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније
(„Службени лист АПВ“, број 12/2017) Покрајински секретаријат
за финансије расписује
ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ У 2017. ГОДИНИ
ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ
На основу члана 3. Одлуке о додели средстава Покрајинског
секретаријата за финансије у 2017. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније
(„Службени лист АПВ“, број: 12/2017) (у даљем тексту: Одлука),
a у складу са средствима опредељеним Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017.
годину („Службени лист АПВ“, број: 69/2016) и Финансијским
планом Покрајинског секретаријата за финансије за 2017. годину, Покрајински секретаријат за финансије (у даљем тексту:
Секретаријат) додељује бесповратна средства у укупном износу
до 126.795.182,33 динара (словима: стодвадесетшестмилионаседамстодеведесетпетхиљадастоосамдесетдвадинара и 33/100) за

учешће у суфинансирању пројекaта на територији Аутономне
покрајине Војводине који се финансирају из фондова Европске
уније (у даљем тексту: Пројекат).
Додела средстава по Јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2017. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније (у
даљем тексту: Јавни конкурс) вршиће се у складу са Одлуком.
I) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Право учешћа на Јавном конкурсу има правно лице (у даљем
тексту: Субјект) чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина) под условом
да је уговорна страна на Пројекту, односно да је носилац Пројекта
или партнер на Пројекту и да није директни или индиректни корисник буџета АП Војводине.
Субјект може да конкурише искључиво за средства која му недостају за суфинансирање сопственог буџета на Пројекту, а не и
буџета других партнера на Пројекту.
Субјекту се могу доделити средства у максималном износу до
4.000.000,00 динара по овом јавном конкурсу.
Субјект може да поднесе више од једне пријаве по овом јавном
конкурсу.

23. август 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

За индиректне кориснике буџета локалне самоуправе пријаву
подноси надлежна јединица локалне самоуправе.
II НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ
КОНКУРС
Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине“ и у дневним, односно недељним новинама
које покривају целу територију Аутономне покрајине Војводине,
као и на интернет страници Секретаријата.
Пријава се подноси у писменој форми у једном примерку на
адресу: Покрајински секретаријат за финансије, 21000 Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс“.
Рок за подношење Пријава почиње да тече наредног дана од
дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
Крајњи рок за подношење пријава je 27. октобар 2017. године.
III) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА И ДОДЕЛА
СРЕДСТАВА
Поступак Јавног конкурса спроводи Комисија коју решењем
именује руководилац Секретаријата.
Након истека рока за пријем пријава на Јавни конкурс, комисија вреднује пријаве и сачињава образложени предлог за доделу
средстава који доставља руководиоцу Секретаријата.
Вредновање поднетих пријава Комисија врши, у складу са чланом 10. Одлуке, на основу следећих критеријума:
1. значај Пројекта;
2. обезбеђеност дела средстава који је потребан за суфинансирање Пројекта;
3. степен развијености јединице локалне самоуправе на
чијој се територији Пројекат реализује;
4. континуитет у реализацији других Пројеката и
5. датум завршетка Пројекта.
Секретаријат неће доделити средства ако је:
1. пријава поднета за Пројекат који се не финансира из
фондова Европске уније;
2. пријаву поднео неовлашћени Субјект;
3. пријаву поднео Субјект који није уговорна страна на
Пројекту, односно није носилац Пројекта или партнер на
Пројекту;
4. пријаву поднео Субјект који не конкурише за средства за
суфинансирање сопственог буџета на Пројекту;
5. пријаву поднео Субјект који није испунио претходне уговорне обавезе према Секретаријату;
6. пријава неблаговремена;
7. ако пријава није поднета на конкурсном обрасцу;
8. или ако уз пријаву није приложена прописана документација.
Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по
потреби, затражи додатна појашњења и информације везано за
достављену конкурсну документацију.
Руководилац Секретаријата о додели средстава одлучује решењем.
Решење о додели средстава руководиоца Секретаријата је
коначно.
Секретаријат са Субјектом закључује уговор о додели средстава којим се регулишу међусобна права и обавезе.
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Секретаријат ће резултате Јавног конкурса објавити на својој
интернет страници.
Конкурсна документација се не враћа.
IV) ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ
Субјект на Јавни конкурс подноси следећу документацију:
1. попуњен образац Пријаве на Јавни конкурс Покрајинског
секретаријата за финансије у 2017. години за учешће у
суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније (у даљем тексту: Пријава), потписан и
оверен од стране одговорног лица Субјекта;
2. оверени превод уговора на српски језик од стране овлашћеног судског тумача, којим се доказује да је
Субјект који конкурише за средства уговорна страна на
Пројекту, односно да је носилац Пројекта или партнер
на Пројекту, као и оверен превод на српски језик буџета
Пројекта и извора финансирања прихваћених од стране
регулаторног тела;
3. фотокопију потврде о пореском идентификационом
броју (ПИБ-у);
4. фотокопију акта о оснивању и фотокопију потврде о регистрацији код надлежног органа, осим за јединице локалне самоуправе или подносиоца пријаве који је индиректни корисник буџета Републике Србије;
5. фотокопију обрасца Оверени потписи лица овлашћених
за заступање – ОП образац;
6. потврду о измиреним пореским обавезама не старију од
30 дана од дана подношења Пријаве издату од надлежне
Пореске управе при Министарству финансија Републике
Србије и
7. потврду о измиреним пореским обавезама не старију од
30 дана од дана подношења Пријаве издату од надлежне
локалне пореске администрације.
V) КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ
Субјект подноси Пријаву на обрасцу П1.
Пријаву потписује и оверава овлашћено лице Субјекта.
Образац пријаве и Одлука могу се преузети са интернет странице Секретаријата www.psf.vojvodina.gov.rs или у просторијама
Секретаријата, на адреси Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16,
спрат III, канцеларија број 45.
VI) СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Субјект којем средства буду додељена, изузев јединице локалне самоуправе, дужан је да најкасније до момента потписивања
уговора са Секретаријатом достави Секретаријату две бланко менице са меничним овлашћењем уписаним у регистар код Народне
банке Србије.
Уколико је одобрени износ средстава већи од 650.000,00 динара, а Субјект не припада јавном сектору, односно није наведен у
акту Републике Србије којим су утврђени корисници јавних средстава, дужан је да у року од 20 дана од дана потписивања уговора
достави Секретаријату банкарску гаранцију или авалирану меницу пословне банке у вредности износа додељених средстава,
са роком важности најмање 6 месеци од рока завршетка Пројекта.
Уколико Корисник не достави средство обезбеђења у утврђеном
року, сматраће се да му средства нису додељена.
За све детаљније информације Субјекти се могу обратити лично у просторијама Секретаријата, позивом на следеће бројеве
телефона: 021/487-47-20, 021/487-47-26, 021/487-43-27, као и путем електронске поште на e-mail: dragan.buric@vojvodina.gov.rs
e-mail: miodrag.zakic@vojvodina.gov.rs и e-mail: verica.nadjalin@
vojvodina.gov.rs
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ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ФИНAНСИЈЕ
Број: 102-401-673/2017-02-02/1
Датум: 18.август 2017. године

Покрајинска секретарка
Смиљка Јовановић, с.р.

23. август 2017.

2. финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације и адаптације објеката
у јавној својини за потребе здравствених установа чији
је оснивач Аутономна покрајина Војводина у складу са
Планом мреже здравствених установа у укупном износу
од 125.000.000,00 динара.
НАМЕНА СРЕДСТАВА

992.
На основу члана 11. и члана 20. Покрајинскe скупштинскe одлукe о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
(„Сл. лист АП Војводине“, број 69/2016 и 29/2017), члана 3. и 4. Одлуке о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији
пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2017. години („Сл. лист АП Војводине“,
број 2/2017) и Одлуке о покретању поступка доделе средстава
путем јавног конкурса Управе за капитална улагања Аутономне
покрајине Војводине број 136-401-4876/2017-03/1 од 22.08.2017.
године Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И
СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање
пројеката у области здравствене заштите од значаја за Аутономну
покрајину Војводину.
Општи циљ јавног конкурса је подршка здравственим установама са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине чији је оснивач јединица локалне самоуправе и Аутономна
покрајина Војводина у складу са Планом мреже здравствених
установа у реализацији пројеката који доприносе развоју и унапређењу квалитета здравствене заштите на територији Аутономне покрајине Војводине.
Специфични циљеви јавног конкурса су обезбеђење континуираног пружања здравствене заштите, побољшање услова рада у
здравственим установама, обезбеђење здравствене заштите која
је једнако доступна свим грађанима и очување и унапређење квалитета здравствене заштите на територији Аутономне покрајине
Војводине.
ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО
ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АП Војводине“, број
69/2016 и 29/2017), у члану 11, Раздео 24 – Управа за капитална
улагања Аутономне покрајине Војводине – Програм 1505 – Регионални развој – Програмска активност 1008 – Подршка пројектима
у области здравства и социјалне заштите – економска класификација – 463 – трансфери осталим нивоима власти и економска класификација 464 – дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања, предвиђена су средства у износу од 138.000.000,00
динара за финансирање и суфинансирање пројеката у области
здравствене заштите.
Наведени износ средстава опредељује се за:
1. финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације и адаптације објеката у јавној својини, набавке медицинске опреме и санитетских возила за потребе здравствених установа са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине
чији је оснивач јединица локалне самоуправе у складу са
Планом мреже здравствених установа у укупном износу
од 13.000.000,00 динара;

Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за:
1. финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације и адаптације објеката у јавној својини, набавке медицинске опреме и санитетских возила за потребе здравствених установа са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине
чији је оснивач јединица локалне самоуправе у складу са
Планом мреже здравствених установа.
Дозвољено је подношење пријаве за пројекте за чију реализацију није покренут поступак јавне набавке радова, односно добара.
Средства која се додељују по јавном конкурсу нису намењена
за финансирање и суфинансирање пројеката који се односе на текуће и инвестиционо одржавање.
2. финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације и адаптације објеката
у јавној својини за потребе здравствених установа чији
је оснивач Аутономна покрајина Војводина у складу са
Планом мреже здравствених установа.
Дозвољено је подношење пријава само за пројекте за чију реализацију није покренут јавне набавке радова.
Средства која се додељују по јавном конкурсу нису намењена
за финансирање и суфинансирање пројеката који се односе на текуће и инвестиционо одржавање.
ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Право учешћа на јавном конкурсу имају:
1. јединице локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине за пројекте изградње, доградње,
реконструкције, санације и адаптације објеката у јавној
својини, набавке медицинске опреме и санитетских возила за потребе здравствених установа са седиштем на
територији Аутономне покрајине Војводине чији је оснивач јединица локалне самоуправе у складу са Планом
мреже здравствених установа;
2. здравствене установе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине чији је оснивач Аутономна
покрајина Војводина за пројекте изградње, доградње,
реконструкције, санације и адаптације објеката у јавној
својини за потребе здравствених установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у складу са Планом
мреже здравствених установа.
Подносилац пријаве може да поднесе само једну (1) пријаву на
јавни конкурс.
Искључена је могућност коришћења средстава оним субјектима који су правоснажном судском одлуком обавезани на повраћај
средстава додељених у претходном периоду као учесницима конкурса за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Услов за доделу средстава по јавном конкурсу је да је реализација пројекта у складу са циљeвима и наменом јавног конкурса.

23. август 2017.
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Додатни услови за доделу средстава по јавном конкурсу за
пројекте изградње, доградње, реконструкције, адаптације и санације објеката су да је техничка документација израђена у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014 и 145/2014) и да је издат важећи акт надлежног органа
којим се одобрава грађење или извођење радова.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ КОНКУРС
Документација која се подноси на јавни конкурс садржи:
1. уредно попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица образац Пријава предлога пројекта (Образац
P.Z3.01) у два примерка;
2. копију потврде о пореском идентификационом броју
подносиоца пријаве (ПИБ);
3. копију потврде о регистрацији здравствене установе код
надлежног органа;
4. За пројекте који се односе на изградњу, доградњу, реконструкцију, санацију и адаптацију објеката потребно је
доставити (поред документације наведене под тачкама
1, 2 и 3):
a) копију главне свеске техничке документације у зависности од класе и намене објекта (главна свеска
идејног пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, главна свеска пројекта за извођење);
b) копију изјаве вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја техничке контроле из извода пројекта
за грађевинску дозволу;
c) копију важећег акта надлежног органа којим се одобрава грађење или извођење радова;
• уколико је грађевинска дозвола, односно решење
којим се одобрава извођење радова издато пре ступања на снагу Закона о изменама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 145/2014),
потребно је доставити копије насловних страна свих
делова техничке документације садржане у грађевинској дозволи, односно решењу којим се одобрава извођење радова, као и страна са овером техничке контроле и овером надлежног органа за издавање
грађевинске дозволе, односно решења којим се одобрава извођење радова (уместо документације наведене под тачкaма а) и b));
d) предмер и предрачун радова са рекапитулацијом
радова, оверен и потписан од стране одговорног
пројектанта, не старији од шест месеци са нумерисаним странама (документ обавезно садржи датум
израде);
5. За пројекте који се односе на набавку медицинске опреме и санитетских возила потребно је доставити (поред
документације наведене под тачкама 1, 2 и 3):
• техничку спецификацију добара са процењеном
вредношћу добара, оверену и потписану од стране
овлашћеног лица подносиоца пријаве, са нумерисаним странама, не старију од шест месеци (документ
обавезно садржи датум израде). Техничку спецификацију израђује подносилац пријаве. Достављена
понуда добављача се неће сматрати техничком спецификацијом у смислу овог јавног конкурса.
Све копије докумената морају да буду оверене и потписане
од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве и то свака страна сваког документа. Дозвољена је употреба факсимила уместо
својеручног потписа овлашћеног лица подносиоца пријаве.
Образац пријаве (P.Z3.01) се попуњава електронски и преузима
се са интернет странице Покрајинске владе www.vojvodina.gov.rs
или са интернет странице Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs.
Пријаве са приложеном документацијом се, након спроведеног
јавног конкурса, не враћају учесницима на јавном конкурсу.

Број 38 - Страна 1659

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС
Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине“, дневном листу „Информер“, на интернет
страници Покрајинске владе и на интернет страници Управе за
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.
Пријава за учешће на јавном конкурсу се подноси у затвореној
коверти, затворена на начин да се приликом отварања пријаве
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, лично на
писарницу Управе за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине, сваког радног дана од 8.00 до 16.00 часова или путем
поште, на адресу: УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 21000 Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина број 25 са назнаком: „Пријава на јавни конкурс
број 136-401-4876/2017-03/4 – Јавни конкурс за финансирање и
суфинансирање пројеката у области здравствене заштите – НЕ
ОТВАРАТИ“.
Јавни конкурс jе отворен од 23.08.2017. дo 01.09.2017. године до
16.00 часова.
Благовремена пријава је пријава која је примљена од стране
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
у утврђеном року, односно до 01.09.2017. године до 16.00 часова.
Када је пријава упућена поштом препоручено, дан предаје пошти
сматра се даном предаје Управи за капитална улагања Аутономне
покрајине Војводине.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА
Критеријуми за оцену пројеката и доделу средстава су следећи:
1. Степен општег утицаја и значај пројекта се оцењује са
највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме:
• значај пројекта - оцењује се са највише 6 бодова;
• повезаност пројекта са стратешким документима оцењује се са највише 6 бодова;
• степен развијености локалне самоуправе на чијој територији се реализује пројекат - оцењује се са највише 6 бодова;
• међусобна повезаност и усаглашеност елемената
пројекта - оцењује се са највише 6 бодова;
• очекивани ефекти пројекта - оцењује се са највише 6
бодова.
2. Оправданост пројекта се оцењује са највише 20 бодова
узимајући у обзир следеће поткритеријуме:
• степен суфинансирања пројекта - оцењује се са највише 10 бодова;
• однос трошкова и очекиваних резултата - оцењује се
са највише 10 бодова.
3. Степен одрживости пројекта се оцењује са највише 20
бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме:
• финансијска одрживост - оцењује се са највише 10
бодова;
• институционална одрживост - оцењује се са највише
10 бодова.
4. Степен ризика и изводљивост пројекта се оцењује са
највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме:
• процена ризика - оцењује се са највише 15 бодова;
• изводљивост пројекта - оцењује се са највише 15 бодова.
Неће се узимати у разматрање:
1. неблаговремене пријаве (пријаве пристигле након истека
рока предвиђеног у јавном конкурсу);
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2. недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису предвиђени јавним конкурсом, односно оне које се не односе на конкурсом предвиђене намене, пријаве којима се траже средства у износима који су већи од износа предвиђеног за
доделу по јавном конкурсу);
3. непотпуне пријаве (пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу, пријаве уз које није приложена сва документација предвиђена конкурсом, пријаве које су непотписане, са непопуњеним рубрикама, пријаве послате
факсом или електронском поштом, пријаве које садрже
неразумљиве и нетачне податке).
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 објављује на интернет страници
Покрајинске владе и на интернет страници Управе за капитална
улагања Аутономне покрајине Војводине наредног дана од дана
доношења исте.

23. август 2017.

Обавештење о резултатима јавног конкурса доставља се свим
учесницима на јавном конкурсу у року од 7 (седам) дана од дана
објављивања одлуке о додели средстава на интернет страници
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.
Након доношења одлуке о додели средстава, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и Корисник средстава закључиће уговор којим се регулишу међусобна права и
обавезе уговорних страна.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све информације у вези са јавним конкурсом, могу се добити
у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, позивом на телефон број 021 4881 795, сваког радног од 09.00
часова до 15.00 часова у периоду од 23.08.2017 дo 01.09.2017. године, или путем електронске поште на адресу goran.vukovic@
vojvodina.gov.rs.
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Број: 136-401-4876/2017-03/4
Датум: 22.08.2017. године

Директор
Недељко Ковачевић, с.р.

23. август 2017.
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23. август 2017.

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

Редни број

ОПШТИ ДЕО

981.

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

982.

967.

968.

Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и
суфинансирање пројеката у области здравствене
заштите;
Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање
пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области
здравствене заштите;

983.
984.
1635

985.
986.

1642

987.

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
969.

970.

971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.

Решење о престанку дужности вршиоца дужности
директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад;
Решење о именовању за вршиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам
Војводине“ Нови Сад;
Решење о давању сагласности на Измену Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење
Нови Сад за 2017. годину;
Решење о разрешењу дужности члана Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин;
Решење о именовању члана Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“,
Апатин, Апатин;
Решење о разрешењу чланова Савета Високе
пословне школе струковних студија у Новом Саду;
Решење о именовању чланова Савета Високе
пословне школе струковних студија у Новом Саду;
Решење о престанку дужности вршиоца дужности
директора Историјског архива у Белој Цркви;
Решење о именовању директорке Историјског архива у Белој Цркви;
Решење о разрешењу дужности директорке Градске
библиотеке у Вршцу;
Решење о именовању вршиоца дужности директора
Градске библиотеке у Вршцу;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-130/2017-46;

Предмет

Страна

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-130/2017-47;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-130/2017-48;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-130/2017-49;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-130/2017-50;
Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-130/2017-13-1;
Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-130/2017-23-1;
Решење о измени и допуни решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-130/2017-411;

1652
1653
1653
1653
1654
1654
1655

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
1649

988.

Решење о престанку дужности вршиоца дужности
помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

1649

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1650

989.

1650
1650
1650
1650

990.

1651
1651

1656
1656

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
991.

1651
1651

Решење о разрешењу дужности сталног судског тумача за немачки језик;
Решење о одобравању уџбеника-сликовнице Чешки
језик са елементима националне културе;

1655

Други јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2017. години за
учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније;

1656

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
992.

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање
пројеката у области здравствене заштите.

1652

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.rs
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