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853.

На основу члана 9. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Румуна («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 3/10) и 
чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ау-
тономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 4/10), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 21. 
новембра 2012. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА

ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ
РУМУНА

I

КОСТА РОШУ, професор румунског језика и књижевности, 
разрешава се дужности директора Завода за културу војвођан-
ских Румуна – Institutului de Culturã al Românilor din Voivodina, на 
коју је именован Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине 
Војводине, број: 022-00552/2008 од 29. октобра 2008. године, због 
истека мандата.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-592/2012
Нови Сад, 21. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

854.

На основу члана 9. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Румуна («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 3/10), а 
у вези са чланом 37. Закона о култури («Службени гласник РС», 
број 72/09), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», 
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 21. новембра 2012. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ
 ВОЈВОЂАНСКИХ РУМУНА

I

КОСТА РОШУ, професор румунског језика и књижевности,   
именује се за вршиоца дужности директора Завода за културу 

војвођанских Румуна – Institutului de Culturã al Românilor din 
Voivodina, на време до годину дана.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-593/2012
Нови Сад, 21. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

855.

На основу члана 9. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Мађара («Службени лист АПВ», број 7/08) и чл. 33. 
и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне 
Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 4/10), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 21. новем-
бра 2012. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА

ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ 
МАЂАРА

I

Мр ЈЕНЕ ХАЈНАЛ (mgr. HAJNAL JENŐ), професор мађарског 
језика и књижевности и магистар лингвистике, р а з р е ш а в а  
се дужности директора Завода за културу војвођанских Мађара 
–  Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, на коју је именован Ре-
шењем Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, број: 
022-00550/2008 од 29. октобра 2008. године, због истека мандата.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-594/2012
Нови Сад, 21. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

856.

На основу члана 9. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Мађара («Службени лист АПВ», број 7/08) и чл. 33. 
и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне 
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Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 4/10), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 21. новем-
бра 2012. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА

ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ
МАЂАРА

I

Мр ЈЕНЕ ХАЈНАЛ (mgr. HAJNAL JENŐ), професор мађарског 
језика и књижевности и магистар лингвистике,   и м е н у ј е   с е   
за директора Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet, на период од четири године.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-595/2012
Нови Сад, 21. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

857.

На основу члана 9. став 2. Одлуке о оснивању Завода за кул-
туру војвођанских Хрвата («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 
6/09) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», 
број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 21. новембра 2012. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА

ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ
 ХРВАТА

I

Др ТОМИСЛАВ ЖИГМАНОВ, професор филозофије,  р а з р 
е ш а в а  се дужности директора Завода за културу војвођанских 
Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, на коју је име-
нован Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, 
број: 022-00558/2008 од 29. октобра 2008. године, због истека ман-
дата.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-590/2012
Нови Сад, 21. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

858.

На основу члана 9. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Хрвата («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 6/09) и 
чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ау-

тономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 4/10), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 21. 
новембра 2012. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА

ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ
 ХРВАТА

I

Др ТОМИСЛАВ ЖИГМАНОВ, професор филозофије,  и м е 
н у ј е  се  за директора Завода за културу војвођанских Хрвата 
– Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, на период од четири го-
дине.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-591/2012
Нови Сад, 21. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

859.

На основу члана 9. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Словака («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 6/09) и 
чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ау-
тономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 4/10), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 21. 
новембра 2012. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА

ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ
 СЛОВАКА

I

МИЛИНА СКЛАБИНСКИ, дипломирани музички педагог, 
разрешава се дужности директора Завода за културу војвођан-
ских Словака - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, на коју 
је именована Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине 
Војводине, број: 022-00555/2008 од 29. октобра 2008. године, због 
истека мандата.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-588/2012
Нови Сад, 21. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

860.

На основу члана 9. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Словака («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 6/09) и 
чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ау-
тономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 4/10), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 21. 
новембра 2012. године,  д о н е л а   ј е
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА

ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ
 СЛОВАКА

I

МИЛИНА СКЛАБИНСКИ, дипломирани музички педагог,  и 
м е н у ј е   се за директора Завода за културу војвођанских Слова-
ка - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, на период од четири 
године.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-589/2012
Нови Сад, 21. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

861.

На основу члана 48. став 1., члана 49. став 1. и члана 59. став 
3. тачка 7. Закона о ученичком и студентском стандарду (''Служ-
бени гласник РС'', број 18/10), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(''Службени лист АПВ'', број 4/10) и члана 36. став 1. тачка 11. За-
кона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 
(''Службени гласник РС'', број 99/09), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 21. новембра 2012. године,

д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА  ДОМА УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА „АНГЕЛИНА КОЈИЋ-ГИНА“

 У ЗРЕЊАНИНУ

I

Разрешавају се чланови Управног одбора Дома ученика 
средњих школа „Ангелина Којић-Гина“ у Зрењанину:

- из реда оснивача:

1. Саша Ждрња из Зрењанина
2. Васа Јованов из Фаркаждина.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-596/2012
Нови Сад, 21. новембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

862.

На основу члана 48. став 1., члана 49. став 1. и члана 59. став 
3. тачка 7. Закона о ученичком и студентском стандарду (''Служ-
бени гласник РС'', број 18/10), чл. 33 и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 

(''Службени лист АПВ'', број 4/10) и члана 36. став 1. тачка 11. За-
кона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 
(''Службени гласник РС'', број 99/09), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 21. новембра 2012. године,

д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА

 ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
 „АНГЕЛИНА КОЈИЋ-ГИНА“ У ЗРЕЊАНИНУ

I

Именују се чланови Управног одбора Дома ученика средњих 
школа „Ангелина Којић-Гина“ у Зрењанину:

- из реда оснивача:

1. Данијел Шебез из Банатског Деспотовца
2. Слободан Гошевски из Зрењанина.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-597/2012
Нови Сад, 21. новембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

863.

На основу члана 30. став 1. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине (''Службени лист АПВ'', број: 4/10 и 4/11), а у вези са 
чланом 36. став 1. тачка 12. Закона о утврђивању надлежности 
Аутономне Покрајине Војводине (''Службени гласник РС'', број 
99/09), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одр-
жаној 21. новембра 2012. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА

 ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
У СОМБОРУ

I

МИЛАНКО ЈОВИЧИЋ из Сомбора, разрешава се дужности 
директора Дома ученика средњих школа у Сомбору, због испуња-
вања услова за одлазак у пензију.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-598/2012
Нови Сад, 21. новембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

864.

На основу члана 30. став 1. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине (''Службени лист АПВ'', број: 4/10 и 4/11), а у вези са 
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чланом 36. став 1. тачка 12. Закона о утврђивању надлежности 
Аутономне Покрајине Војводине (''Службени гласник РС'', број 
99/09) и чланом 58. став 1. Закона о ученичком и студентском 
стандарду (''Службени гласник Републике Србије'', број 18/10), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 21. 
новембра  2012. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ДИРЕКТОРА ДОМА
УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

У СОМБОРУ

I

НЕДЕЉКО СТОЈСАВЉЕВИЋ из Сомбора, именује се за врши-
оца дужности директора Дома ученика средњих школа у Сомбо-
ру, до избора директора.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-599/2012
Нови Сад, 21. новембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

865.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ“ бр. 23/11, 03/12 
и 29/12 - ребаланс), и Програма мера за спровођење пољопривред-
не политике за развој села на територији АП Војводине у 2012. 
години („Службени лист АПВ“ бр. 33/12) Покрајински секрета-
ријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад 
расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
 ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
 ФЕКАЛНИХ ОТПАДНИХ ВОДА

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат), учествоваће у 
2012. години бесповратним средствима у суфинансирању израде 
пројектне документације за изградњу или реконструкцију објека-
та за одвођење и пречишћавање фекалних отпадних вода, у укуп-
ном износу до 40.000.000,00 динара.

Пројекти, у смислу овог конкурса, се односе на израду главних 
пројеката за изградњу или реконструкцију колекторских водова, 
црпних станица и уређаја за пречишћавање отпадних-фекалних 
вода.

Средства, за суфинансирање израде главних пројеката за из-
градњу или реконструкцију објеката за одвођење и пречишћа-
вање фекалних отпадних вода, су обезбеђена из извора финанси-
рања 01 00 Приходи из буџета.

Право учешћа на конкурсу имају Градови и Општине, а за пот-
ребе својих месних заједница, јавних предузећа, јавних комунал-
них предузећа и привредних друштава која врше поверене посло-
ве из области комуналне - водопривредне делатности, а чији су 
оснивачи градови и општине.

За учешће на конкурсу потребно је да су испуњени следећи 
услови:

· Измирена обавеза за водну накнаду за испуштену воду 
од стране будућих корисника средстава (месне заједни-
це и горе поменута предузећа), а закључно са 30.09.2012. 

године. Уколико будући корисник средстава није обве-
зник накнаде, доставити оверену изјаву да није задужи-
вано по том основу. Изјава се може преузети са веб стра-
нице: www.psp.vojvodina.gov.rs;

· Достављен комплетан извештај о утрошку средстава по 
претходним конкурсима, које је финансирао Секретари-
јат, где су истекли рокови правдања средстава (уколико 
је био корисник средстава).

За активност израде пројектне документације за одвођење и 
пречишћавање фекалних отпадних вода подноси се следећа до-
кументација:

1. Пријава на конкурс, која се може преузети са веб страни-
це: www.psp.vojvodina.gov.rs, у којој ће јасно бити назна-
чен назив будућег пројекта фекалне канализације за који 
се тражи учешће Секретаријата у суфинансирању;

2. Одлука надлежног органа о изради главног пројекта;
3. Уверење надлежног органа локалне самоуправе да подр-

жава израду главног пројекта;
4. Фотокопија потврде о пореском идентификационом 

броју;
5. Понуда са предмером и предрачуном трошкова за израду 

главног пројекта.
Начин подношења пријаве на конкурс:

Пријаве на конкурс са осталом потребном документацијом 
слати путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар 
Михајла Пупина број 16 или лично путем писарнице покрајин-
ских органа управе у згради Владе АП Војводине закључно са 
05.12.2012. године. 

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпу-
ном документацијом, послате путем факса или електронске по-
ште, непотписане или неоверене, се неће разматрати.

Критеријуми за оцену доспелих пријава:

1. Да ли су будући пројекти објеката у саставу регионалних 
система за одвођење отпадних вода;

2. Постојећа проблематика у одвођењу отпадних вода, 
стварне потребе и расположиве количине отпадне воде 
у постојећем систему за одвођење отпадних вода;

3. Врста и број корисника за које се обезбеђује канализа-
ција;

4. Економске могућности инвеститора и органа локалне са-
моуправе;

5. Степен обезбеђености властитих средстава, доказе о 
обезбеђености средстава за израду главног пројекта 
укључујући и одлуке надлежних органа и институција 
које учествују у финансирању израде главног пројекта о 
одобрењу средстава за ту намену, са износом и извором 
тих средстава;

6. Да ли је инвеститор већ користио средства Секретарија-
та за ове намене;

7. Стање припремљености опште документације (поуздани 
подаци о количини и степену загађености отпадне воде, 
технолошки поступак за пречишћавање отпадних вода);

8. Квалитет поднете документације; 
9. Остали специфични услови (нпр. развијеност општине).

Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју именује 
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство.

Коначну одлуку о додели средстава доноси Покрајински секре-
тар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обаве-
зе између Секретаријата и корисника средстава биће регулисана 
уговором.

Рок за завршетак израде пројектне документације, за која су до-
дељена средства, је 9 (девет) месеци од дана приспећа средстава 
на рачун корисника.

Информације у вези са конкурсом могу се добити у Секретари-
јату на телефонe: 021/487-4430 или 064/274-22-73, 063/113-73-62. 
Особа за контакт: Вељко Комад, начелник одељења.

Обрасце: Пријаве на конкурс и Изјаве се могу преузети са веб 
странице: www.psp.vojvodina.gov.rs
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На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ“ бр. 23/11, 03/12 
и 29/12 - ребаланс), и Програма мера за спровођење пољопривред-
не политике за развој села на територији АП Војводине у 2012. 
години („Службени лист АПВ“ бр. 33/12) Покрајински секрета-
ријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад 
расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА

СУФИНАНСИРАЊЕ РАДОВА И ИЗРАДУ
 ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗ ОБЛАСТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство (у даљем тексту: Секретаријат), учествоваће у 2012. 
години бесповратним средствима у суфинансирању радова на из-
ради пројектне документације, изградњи или реконструкцији во-
дозахватних објеката, у укупном износу до 40.000.000,00 динара. 

Радови и пројекти, у смислу овог конкурса, се односе на израду 
главних пројеката и изградњу или реконструкцију водозахватних 
објеката, као што је бушење и опремање бунара, објеката и оп-
реме за побољшање квалитета воде-фабрика воде, јавних чесми, 
црпних станица, резервоара и главних магистралних доводника 
воде до насеља или индустрије.

Средства за суфинансирање израде главних пројеката и из-
градњу или реконструкцију водозахватних објеката су обезбеђе-
на из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета.

Право учешћа на конкурсу имају Градови и Општине, а за пот-
ребе својих месних заједница, јавних предузећа, јавних комунал-
них предузећа и привредних друштава која врше поверене посло-
ве из области комуналне - водопривредне делатности, а чији су 
оснивачи градови и општине.

За учешће на конкурсу потребно је да су испуњени следећи 
услови:

· Измирена обавеза за водну накнаду за коришћење вод-
ног добра од стране будућих корисника средстава (месне 
заједнице и горе поменута предузећа), а закључно са 
30.09.2012. године. Уколико будући корисник средстава 
није обвезник накнаде, доставити оверену изјаву да није 
задуживано по том основу. Изјава се може преузети са 
веб странице: www.psp.vojvodina.gov.rs;

· Достављен комплетан извештај о утрошку средстава по 
претходним конкурсима, које је финансирао Секретари-
јат, где су истекли рокови правдања средстава (уколико 
је био корисник средстава);

· Обезбеђена инвестиционо-техничка документација на 
нивоу главних извођачких пројеката и извештај овла-
шћене организације о извршеној техничкој контроли те 
документације (за изградњу или реконструкцију водо-
захватних објеката);

· Прибављени претходни услови и сагласности за из-
градњу објекта од надлежних органа (за изградњу или 
реконструкцију водозахватних објеката).

За активност израде пројектне документације из области во-
доснабдевања подноси се следећа документација:

1. Пријава на конкурс, која се може преузети са веб стра-
нице: www.psp.vojvodina.gov.rs, у којој ће јасно бити на-
значен назив будућег пројекта водоснабдевања за који се 
тражи учешће Секретаријата у суфинансирању;

2. Одлука надлежног органа о изради главног пројекта;
3. Уверење надлежног органа локалне самоуправе да подр-

жава израду главног пројекта;
4. Фотокопија потврде о пореском идентификационом 

броју;
5. Понуда са предмером и предрачуном трошкова за израду 

главног пројекта.
За активност изградње или реконструкције објеката из области 

водоснабдевања подноси се следећа документација:

1. Пријава на конкурс, која се може преузети са веб страни-
це: www.psp.vojvodina.gov.rs, у којој ће јасно бити назна-
чен назив објекта за који се тражи учешће Секретаријата 
у суфинансирању;

2. Одлука надлежног органа о изградњи објеката;

3. Извод из главног пројекта објекта са којим се учествује 
на конкурсу, који мора да садржи кратак опис и приказ 
основних карактеристика објекта (технолошки део, хи-
дротехнички део, грађевински део и део о заштити из-
вођача), предрачун радова, приказ објекта на ситуацији 
погодне размере, тако да се јасно види његов положај у 
односу на остале објекте у систему за снабдевање водом, 
основа и главни пресек објекта у погодној размери (за 
главне доводнике уздужни профил);

4. Извештај организације која је извршила техничку кон-
тролу пројекта; 

5. Одлука надлежног органа инвеститора о грађењу објекта 
и извору средстава (ако се грађење финансира удруже-
ним средствима или из кредита, приложити одлуку сва-
ког удружиоца о одобрењу средстава односно кредита);

6. Уверење надлежног органа локалне самоуправе да подр-
жава изградњу објекта;

7. Локацијска дозвола;
8. Фотокопија потврде о пореском идентификационом 

броју;
9. Понуда са предмером и предрачуном трошкова за из-

вођење радова и/или набавку и уградњу опреме.
Начин подношења пријаве на конкурс:

Пријаве на конкурс са осталом потребном документацијом 
слати путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар 
Михајла Пупина број 16 или лично путем писарнице покрајин-
ских органа управе у згради Владе АП Војводине закључно са 
05.12.2012. године.

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпу-
ном документацијом, послате путем факса или електронске по-
ште, непотписане или неоверене, се неће разматрати.

Критеријуми за оцену доспелих пријава:

1. Да ли су будући пројекти/објекти у саставу регионалних 
система за снабдевање водом;

2. Постојећа проблематика у снабдевању водом, стварне 
потребе и расположиве количине воде у постојећем сис-
тему снабдевања водом;

3. Врста и број потрошача воде за које се обезбеђује вода;
4. Економске могућности инвеститора и органа локалне са-

моуправе;
5. Степен обезбеђености властитих средстава, доказе о 

обезбеђености средстава за израду главног пројекта/из-
градњу објеката укључујући и одлуке надлежних органа 
и институција које учествују у финансирању израде глав-
них пројеката/изградње објеката о одобрењу средстава 
за ту намену, са износом и извором тих средстава;

6. Да ли је инвеститор већ користио средства Секретарија-
та за ове намене;

7. Стање припремљености инвестиционо-техничке доку-
ментације (истражни радови, поуздани подаци о ква-
литету сирове воде, технолошки поступак за припрему 
воде за пиће);

8. Квалитет поднете документације; 
9. Остали специфични услови (нпр. развијеност општине).

Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју именује 
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство.

Коначну одлуку о додели средстава доноси Покрајински секре-
тар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обаве-
зе између Секретаријата и корисника средстава биће регулисана 
уговором.

Рок за завршетак израде пројектне документације и изградњу и 
реконструкцију објеката за која су додељена средства је 9 (девет) 
месеци од дана приспећа средстава на рачун корисника.

Информације у вези са конкурсом могу се добити у Секретари-
јату на телефонe: 021/487-4430 или 064/274-22-73, 063/113-73-62. 
Особа за контакт: Вељко Комад, начелник одељења.

Обрасце: Пријаве на конкурс и Изјаве се могу преузети са веб 
странице: www.psp.vojvodina.gov.rs
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Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство АП ВОЈВОДИНЕ, 21000 Нови Сад,

Булевар Михајла Пупина 16
о б ј а в љ у ј е 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
 КОНКУРСА

У конкурсу за реализацију активности: ОДРЖАВАЊЕ ТРА-
ДИЦИОНАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА, објављеном од стране 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство АП Војводине у дневном листу „Дневник“ 25.08.2012. 
године и „Службеном листу АПВ“, бр.23/12,  правни основ за 
доделу средстава по наведеном  конкурсу представљају, поред 
наведених прописа и Покрајинска скупштинска одлука о буџету 
Аутономне Покрајине Војводине за 2012.годину („Службени лист 
АПВ“, број: 23/11, 3/12 -ребаланс и 29/12 - ребаланс ) и Програм 
мера за спровођење пољопривредне политике за развој села на 
територији АП Војводине, који је Влада АП Војводине донела 
21.11.2012. године.

У тексту конкурса укупан износ до којег ће се одобравати сред-
ства мења се тако да износи 10.200.000,00 динара а рок за прија-
вљивање на конкурс продужава се закључно са 5.12.2912.године.

У Новом Саду.
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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, управу и националне заједнице. Одговорни уредник: Дијана Катона,Тел. 021- 487 44 27 
Штампа: ДОО Мађар со Кфт.  Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад.  Телефони;  редакција 021 457 060,  

Служба претплате: 021 557 244 ,  Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

Редни број Предмет Страна

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

853. Решење о разрешењу директора Завода за културу 
војвођанских Румуна;

854. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Завода за културу војвођанских Румуна;

855. Решење о разрешењу директора Завода за културу 
војвођанских Мађара;

856. Решење о именовању директора Завода за културу 
војвођанских Мађара;

857. Решење о разрешењу директора Завода за културу 
војвођанских Хрвата;

858. Решење о именовању директора Завода за културу 
војвођанских Хрвата;

859. Решење о разрешењу директора Завода за културу 
војвођанских Словака;

860. Решење о именовању директора Завода за културу 
војвођанских Словака;

861. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Дома 
ученика средњих школа „Ангелина Којић-Гина“ у 
Зрењанину;

862. Решење о именовању чланова Управног одбора Дома 
ученика средњих школа „Ангелина Којић-Гина“ у 
Зрењанину;

863. Решење о разрешењу директора Дома ученика 
средњих школа у Сомбору;

864. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Дома ученика средњих школа у Сомбору.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

865. Конкурс за доделу бесповратних средстава за суф-
инансирање израде пројектне документације за од-
вођење и пречишћавање фекалних отпадних вода;

866. Конкурс за доделу бесповратних средстава за суфи-
нансирање радова и израду пројектне докуменатације 
из области водоснадбевања;

867. Измене и допуне конкурса за реализацију активности 
„Одржавање традиционалних манифестација“.
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