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           На пснпву шлана шлана 16., шлана 24. и шлана 39. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п 
ппкрајинскпј управи (''Службени лист АПВ'', брпј: 37/14 и 54/14-друге пдлуке) и шлана 10. 
Правилника п дпдели бесппвратних ппдстицајних средстава за суфинансираое 
реализације прпјеката щтедљиве унутращое расвете у јавним устанпвама Ппкрајинскпг 
секретаријата за енергетику и минералне сирпвине, брпј: 115-401-2233/2015-01 пд 30. 
априла 2015. гпдине, (даље: Правилник), ппкрајински секретар за енергетику и минералне 
сирпвине, дана 17. јула 2015. гпдине дпнпси 
   

 
ПДЛУКУ 

П ДПДЕЛИ БЕСППВРАТНИХ ППДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА  
СУФИНАНСИРАОЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРПЈЕКAТА 

ШТЕДЉИВЕ УНУТРАШОЕ РАСВЕТЕ У ЈАВНИМ УСТАНПВАМА 
 
 

Бесппвратна ппдстицајна средства за суфинансираое реализације прпјеката 
щтедљиве унутращое расвете у јавним устанпвама, дпдељују се: 
 

 

Редни  

брпј 

 

Назив устанпве 

 

Местп 

Изнпс дпдељених 

средстава 

У динарима 

1. Јавнп Предузеће Сппртскп-

рекреаципни центар ''Тиквара''  
Башка Паланка 3.128.400,00 

2. Дпм здравља ''Ириг'' Ириг 1.136.483,20 

3.  Оснпвна щкпла  ''20 пктпбар''  Врбас 652.800,00 

4. Тех щкпла ''9. мај''  Башка Паланка 2.863.851,20 

5. Оснпвна щкпла ''Исидпра 

Секулић''Шајкащ-издвпјенп 

пдељеое у Мпщприну 

Мпщприн 2.319.795,50 

6. Универзитет у Нпвпм Саду, 

Филпзпфски факултет Нпви Сад 
Нпви Сад 8.582.600,88 



 
 

 

7. Устанпва за сппртску и културну 

активнпст пмладине ''Ђпрђе 

Предин-Бача'' 

Бешеј 5.944.600,00 

8. Дпм за смещтај дущевнп 

пбплелих лица ''Свети Василије 

Чудптвпрац'' 

Нпви Бешеј 1.700.496,00 

9. Средоа щкпла Нпви Бешеј Нпви Бешеј 933.561,47 

10. Оснпвна щкпла ''Ивп Лпла 

Рибар''  
Нпви Сад 2.257.288,85 

11. Оснпвна щкпла ''Слпбпдан Бајић 

Паја'' 
Пећинци 866.594,20 

12. Устанпва Ппслпвни сппртски 

центар ''Пинки''  

Сремска 

Митрпвица 
2.830.849,60 

13. Герпнтплпщки центар у Врщцу Врщац 2.066.691,06 

14. Оснпвна щкпла ''Јпван Јпванпвић 

Змај'' 
Нпви Кнежевац 1.465.333,17 

15. Герпнтплпщки центар  Зреоанин 1.593.243,96 

16. Опщта бплница Субптица Субптица 5.758.742,22 

Укупнп:                                                                                                    44.101.331,31 

 
 
Ова Одлука је кпнашна и прптив исте се не мпже улпжити правни лек. 

 
 

П б р а з л п ж е о е 
 

 
Ппкрајински секретаријат за енергетику и минералне сирпвине (у даљем тексту: 

Секретаријат) расписап је дана 10. јуна 2015. гпдине Кпнкурс п дпдели бесппвратних 
средстава за суфинансираое реализације прпјеката щтедљиве унутращое расвете у 
јавним устанпвама (у даљем тексту: Кпнкурс) кпји је пбјављен у дневнпм листу ''Данас'' 
дана 10. јуна 2015. гпдине, истпг дана и на интернет презентацији Секретаријата, кап и у 
''Службенпм листу АПВ'' брпј 26/2015 пд 10. јуна 2015. гпдине. Кпнкурс је бип птвпрен дп 
30. јуна 2015. гпдине.  



 
 

 

У складу са шланпм 8. Правилника, ппкрајински секретар за енергетику и 
минералне сирпвине (даље: ппкрајински секретар) рещеоем брпј: 2015/V-105-1 пд 29. 
јуна 2015. гпдине пбразпвап је ппсебну кпнкурсну кпмисију из редпва заппслених у 
Секретаријату (даље: Кпмисија) ради дпстављаоа ппкрајинскпм секретару предлпга за 
дпделу средстава. 

Записник Кпмисије са утврђеним предлпгпм пдлуке п расппдели средстава пп 
Кпнкурсу, шини саставни деп пве Одлуке.  

У складу са шланпм 10. Правилника ппкрајински секретар дпнпси пдлуку п дпдели 
средстава, кпјпм се утврђују ппјединашни изнпси средстава пп кприснику.  

Разматрајући предлпг Кпмисије п дпдели средстава крајоим кприсницима, а 
пплазећи пд намена кпнкурспм ппредељених средства, циљева прпјекта, применпм 
утврђених критеријума, дпнета је наведена пдлука. 

Накпн дпнпщеоа Одлуке п дпдели средстава ппкрајински секретар у име 
Секретаријата закљушује са кприсникпм средстава угпвпр п дпдели средстава кпјим ће се 
прецизирати права и пбавезе угпвпрних страна.  

 
У складу са шланпм 8. Правилника пва Одлука је кпнашна и прптив исте се не мпже 

улпжити правни лек. 
 
Ову Одлуку пбјавити на званишнпј интернет адреси Секретаријата. 
                                                                                                                                  
 
                                                                            ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
  
                                                                    мр Ненад Станкпвић, дипл.инж.ел 

 


