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667.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног 
центра за обукe у професионалним и радним вештинама, Нови 
Сад («Службени лист АПВ«, број: 13/10 и 5/11) 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 14. августа 2013. го-
дине,  д о н е л a  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Едука-
тивног центра за обукe у професионалним и радним вештинама 
Нови Сад за 2013. годину, које је усвојио Управни одбор Едука-
тивног центра за обукe у професионалним и радним вештинама 
Нови Сад, на седници одржаној 18. 07. 2013. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-561/2013
Нови Сад, 14. август 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

668.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног 
центра за обукe у професионалним и радним вештинама, Нови 
Сад («Службени лист АПВ«, број: 13/10 и 5/11) 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 14. августа 2013. го-
дине,  д о н е л a  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вешти-
нама Нови Сад за 2013. годину, које је усвојио Управни одбор Еду-
кативног центра за обукe у професионалним и радним вештинама 
Нови Сад, на седници од 18. 07. 2013. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-117/2013
Нови Сад, 14. август 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

669.

На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 4/10), а у вези са чланом 1. став 1 
алинеја 7) Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу осни-
вачких права над установама културе које је основала Аутономна 
Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 18/10), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 14. августа 2013. године,
д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
потребних средстава за финансирање текућих расхода и издата-
ка Српског народног позоришта за 2013. годину, које је усвојио 
Управни одбор Установе, на седници одржаној 15. јула 2013. го-
дине. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 451-26/2013
Нови Сад, 14. август 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

670.

На основу члана 88. став 4. Закона о шумама (“Службени гла-
сник РС”, број: 30/10 и 93/12), члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ’’, брoj 04/10), члана 4. Одлуке 
о образовању Буџетског фонда за шуме Аутономне Покрајине 
Војводине (“Службени лист АПВ”, брoj 21/10), а у вези са чланом 
8. Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне Покраји-
не Војводине за 2013. годину (“Службени лист АПВ”, број: 39/12 
и 26/13-ребаланс), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на сед-
ници одржаној 14. августа 2013. године,  д о н е л a  је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим решењем утврђују се Измене Годишњег програма ко-
ришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне 
Покрајине Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ“, 
број 13/13), обим средстава за спровођење овог програма, као и 
начин њиховог распоређивања.

II

Програм из тачке I овог решења, чини његов саставни део.

III

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 401-2997/2013
Нови Сад, 14. август 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

ИЗМЕНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
 КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ

 БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ 
ЗА 2013. ГОДИНУ

I

 У Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског 
фонда за шуме АП Војводине за 2013. годину („Службени лист 
АПВ“ број: 13/13) тачка I мења се и гласи:

„Покрајинском скупштинском одлуком о Буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ“, 
бр. 39/12, 26/13-ребаланс), планирана су  средства за реализацију 
Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за 
шуме АП Војводине за 2013. годину (у даљем тексту: Програм за 
2013. годину) у укупном износу од 266.032.000,11 динара и то из 
следећих извора:

01 02 Приходи из буџета-наменски приходи

- од дела накнаде за коришћење шума
и шумског земљишта............................60.000.000,00 динара

- накнаде за промену намене шума.....2.000.000,00 динара

13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
- наменски приходи..........................204.032.000,11 динара.

Распоред средстава из планираних прихода извршен је у скла-
ду са Законом о шумама („Службени гласник РС“ бр. 30/10, 93/12) 
и Правилником о ближим условима, као и начину доделе и ко-
ришћења средстава из Годишњег програма коришћења средстава 
Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за 
шуме Аутономне Покрајине („Службени гласник РС“ бр. 17/13), у 
даљем тексту: (Правилник).

Овим Програмом утврђује се распоред средстава у износу од 
246.000.000,00 динара.“

II

Тачка II подтачка 6. мења се и гласи:

„6. Израда планских докумената

а) Израда Плана развоја шума
у Националном парку Фрушка Гора.....2.000.000,00 динара.

Израду овог планског докумената могу вршити правна лица и 
предузетници сходно члану 26. Закона о шумама.

б) Израда Програма газдовања шумама у власништву соп-
ственика шума

појединачног поседа мањег од 100 хектара
на подручју Националног парка Фрушка Гора........................

.............................................................3.000.000,00 динара.

Израду овог планског докумената могу вршити правна лица и 
предузетници сходно члану 26. Закона о шумама.

ц) Израда Пројекта пошумљавања државног пољопривред-
ног земљишта

које се не издаје у закуп чији су корисници општине .... 
5.000.000,00 динара. 

Корисник средстава ће бити Институт за низијско шумарство и 
животну средину из Новог Сада.“

III

Тачка V мења се и гласи:

„V

Средства из тачке II подтачака 1-5, 6.а),б) и 7. додељују се путем 
конкурса у складу са Правилником.

Средства из тачке II подтачака 6.ц) додељују се Институту за 
низијско шумарство и животну средину из Новог Сада.

Средства из тачке II подтачке 8. и 9. додељују се директно ин-
ституцијама овлашћеним у складу са Законом о шумама.

Средства из тачке II подтачка 10. додељују се у складу са Зако-
ном о јавним набавкама.

Средства из тачке III користе се за исплату преузетих обавеза 
по уговорима из Програма за 2012. годину.

Средства из тачке IV користе се за исплату преузетих обавеза 
по уговорима из Програма за 2011. годину.

Права и обавезе у коришћењу средстава из тачке II регулисаће 
се уговором између корисника средстава и Покрајинског секре-
таријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Исплата 
средстава вршиће се у складу са приливом средстава у Буџетски 
фонда за шума АП Војводине.“

IV

У осталом делу Програм остаје непромењен.

671.

На основу члана 42. став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 119/12), члана 33. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде 
Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 4/13) и члана 
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 15. авгус-
та 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

МИРКО АЏИЋ   р а з р е ш а в а  се дужности вршиоца дуж-
ности директора    Јавног водопривредног предузећа „Воде Војво-
дине“ Нови Сад.
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II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-64/2013
Нови Сад, 15. август 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

672.

На основу члана 42. став 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 119/12), члана 33. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде 
Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 4/13) и члана 
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 15. авгус-
та 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

МИРКО АЏИЋ   и м е н у ј е   се за вршиоца дужности директо-
ра Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад, 
на период од шест месеци.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-65/2013
Нови Сад, 15. август 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

673.

На основу члана 14. став 4. Закона о пољопривредном земљишту 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 62/06,  65/08 и 41/09), члана 30. та-
чка 7. чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Вла-
ди Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 
4/10), а у вези са чланом 8. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину („Служ-
бени лист АПВ“, број: 39/12 и 26/13-ребаланс), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, по прибављеној сагласности Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, на седници одржаној 
14. августа 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим решењем утврђују се Измене и допуне Програма зашти-
те, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на терито-
рији Аутономне Покрајине Војводине у 2013. години («Службени 

лист АПВ», број: 6/13 и 13/13), обим средстава за спровођење овог 
програма, као и начин њиховог распоређивања.

II

Измене и допуне Програма из тачке I овог решења, чине његов 
саставни део.

III

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 320-3/2013
Нови Сад, 14. август 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА

 ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

 ВОЈВОДИНЕ  У 2013. ГОДИНИ

I

У Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2013. 
години („Службени лист АП Војводине“, број 6/2013 и 13/2013) ( у 
даљем тексту:Програм) тачка I мeња се и гласи:

„Средства за финансирање Програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне 
Покрајине Војводине у 2013. години (у даљем тексту: „Програм“), 
планирана су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету 
Аутономне Покрајине Војводине за 2013.годину („Службени 
лист АПВ“, број 39/2012 и 26/2013 - ребаланс) у укупном износу 
од 2.579.383.697,38 динара из средстава остварених од давања у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини односно 
пољопривредних објеката у државној својини и то из:

- Прихода из буџета – наменски приходи у износу од 
1.747.000.000,00 динара, 

- Нераспоређеног вишка прихода  из ранијих година - на-
менски приходи у износу од 832.383.697,38 динара.

Део средстава у износу од 305.316.000,00 динара, користиће се 
за исплату нереализованог дела Програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутоном-
не Покрајине Војводине у 2012. години („Службени лист АПВ“, 
број 8/12 и 31/12) (у даљем тексту: „Програм 2012“) за кориснике 
са којима је закључен Уговор о уређењу каналске мреже у функ-
цији одводњавања пољопривредног земљишта у 2012. години 
по конкурсу за доделу бесповратних средстава за одводњавање 
пољопривредног земљишта („Службени лист АПВ“, број 24/12). 
Списак корисника дат је у Прилогу 1, који је саставни део Про-
грама.“

II

Tачка II Програма мeња се и гласи:

 „Преостала планирана средства у висини од 2.274.067.697,38 
динара користиће се за следеће активности:
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 1. УРЕЂЕЊЕ ПОЉ. ЗЕМЉИШТА  Износ  (динара) очекивани обим 
радова

учешће 
буџета АПВ 

макс. (%)

учешће 
корисника 
средстава 
мин (%)

1.1

Редовно одржавање система за одводња-
вање кроз реализацију уговора о радовима на 
уређењу каналске мреже у функцији одводња-
вања пољопривредног земљишта, закључених 

у 2012.и 2013. години 

300.000.000,00 560 км 100 0

1.2 Одводњавање (по конкурсу из 2012.) 114.310.000,00 220 км 33,33 66,66

1.3.

Редовно одржавање система за одводња-
вање кроз реализацију уговора о радовима на 
уређењу каналске мреже у функцији одводња-
вања пољопривредног земљишта, закључених 

у 2012.години

150.000.000,00 290 км 100 0

1.4 Мелиорација пашњака 25.000.000,00 10.000 ха 50 50

1.5 Започињање нових поступака комасације 6.000.000,00 3 кат. општине 40 60

1.6

Реализација започетих поступака комасације 
(Градови Зрењанин и Панчево и Општине 
Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, 

Вршац, Ириг, Опово,  Житиште, Врбас, Мали 
Иђош, Рума)

71.136.000,00 60.000 ха 40 60

1.7

Изградња, реконструкција и уређење 
каналске мреже за одводњавање у поступку 
комасације (Градови Зрењанин и Панчево и 
Општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, 
Кањижа, Вршац, Ириг, Опово,  Житиште, 

Врбас, Мали Иђош, Рума)

42.000.000,00 75 км 40 60

1.8

Уређење атарских путева у поступку 
комасације (Градови Зрењанин и Панчево и 
Општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, 
Кањижа, Вршац, Ириг, Опово,  Житиште, 

Врбас, Мали Иђош, Рума)

46.000.000,00 20 км 40 60

1.9
Изградња, реконструкција и уређење 

система за наводњавање у поступку 
комасације

24.000.000,00 2 кат. општине 40 60

1.10 Изградња регионалних подсистема за 
водоснабдевање 175.000.000,00 5.000 ха 100 0

1.11
Изградња, реконструкција и санација 

система за наводњавање и набавка опреме за 
наводњавање

175.000.000,00 400 субјеката 50 50

1.12
Израда техничке документације за 

обезбеђење доступности воде за наводњавање 
пољопривредних култура

8.201.000,00 6 лок. 
самоуправа 50 50

1.13
Израда техничке документације за 

регионалне системе за водоснабдевање за 
потребе наводњавања

30.000.000,00 3 пројекта 100 0

УКУПНО “Уређење пољ. земљишта” 1.166.647.000,00    

 2. ЗАШТИТА ПОЉ. ЗЕМЉИШТА   Износ  (динара) очекивани обим 
радова

учешће 
буџета АПВ 

макс. (%)

учешће 
корисника 

средстава мин (%)

2.1 Контрола плодности обрадивог 
пољопривредног земљишта у државној својини 35.000.000,00 18.510 100 0
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2.2
Израда пројекта „Анализа обрадивог 

пољопривреног земљишта захваћеног процесима 
деградације

3.000.000,00 Територија АПВ 100 0

2.3
Систематско праћење болести и штеточина, 

превенција контаминације  пољопривредног 
земљишта и воде у мелиоративним каналима 

80.000.000,00 цела АПВ 100 0

2.4 Опремање пољочуварске службе 73.000.000,00 35 лок. 
Самоуправа 50 50

2.5 Редовно одржавање заштитних 
водопривредних објеката 285.000.000,00 770 км 100 0

УКУПНО “Заштита пољ. земљишта” 476.000.000,00    

 3. КОРИШЋЕЊЕ ПОЉ. ЗЕМЉИШТА   Износ  (динара) очекивани обим 
радова

учешће 
буџета АПВ 

макс. (%)

учешће 
корисника сред-

става мин (%)

3.1 Добровољно груписање парцела 10.000.000,00 2 лок.самоу-
праве 40 60

3.2
Израда пројекта „Рејонизација подручја погод-

них за семенску, повртарску и воћарску произ-
водњу у АП Војводини“

3.000.000,00 територија АПВ 100 0

 3.3
Интензивирање коришћења пољопривредног 

земљишта - Подршка произвођачима који се баве 
биљном производњом у заштићеном простору

80.000.000,00 300 субјеката 50 50 

3.4
Реализација пројекта „Мониторинг употребом 

даљинске детекције у пољопривреди, водопри-
вреди и шумарству“  

17.000.000,00 Територија АПВ 100 0

3.5

Средства намењена као подстицај за издавање 
пољопривредног земљишта регистрованих 

пољопривредних газдинстава чији су носиоци 
старији од 65 година или инвалиди (по јавном 

позиву за 2013. године) 

150.000.000,00 4.150 лица 100 0

3.6

Средства намењена као подстицај за издавање 
пољопривредног земљишта регистрованих 

пољопривредних газдинстава чији су носиоци 
старији од 65 година или инвалиди (по јавном 

позиву из 2012. године) 

11.420.697,38 350 100 0

3.7 Г И С 28.000.000,00 територија АПВ 100 0

3.8
Спровођење пројекта

„Интезивирање коришћења пољопривредног 
земљишта“

2.000.000,00 1 пројекат 100 0

3.9 Унапређење коришћења пољопривредног 
земљишта кроз заштиту од временских непогода 260.000.000,00 325 субјеката 60 40

3.10

Привођење култури необрадивог 
пољопривредног земљишта – за пољопривредну 

производњу – реконструкција рибњака и 
подизање нових рибњака

70.000.000,00 15 рибњака 100

УКУПНО “Коришћење пољ.зем.” 631.420.697,38    

1. УРЕЂЕЊЕ ПОЉ. ЗЕМЉИШТА 1.166.647.000,00

2. ЗАШТИТА ПОЉ. ЗЕМЉИШТА 476.000.000,00

3. КОРИШЋЕЊЕ ПОЉ. ЗЕМЉИШТА 631.420.697,38

У К У П Н О 2.274.067.697,38
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III

У тачки III Програма:

Ставови 1, 2 мењају се и гласе:

Средства предвиђена за активност из  тачке II подтачка 1.1 
усмериће се ЈВП ‘’Воде Војводине’’ и реализоваће се на основу 
програма пословања ЈВП ‘’Воде Војводине’’ за 2013.годину на 
који Влада АП Војводине да сагласност, са циљем реализације 
обавеза ЈВП ‘’Воде Војводине’’ по  уговорима о уређењу канал-
ске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта 
закљученим у 2012. и 2013. години. Активност из тачке II подтач-
ка 1.1 финансираће се у целости средствима из буџета Аутономне 
Покрајине Војводине.

Корисници средстава из тачке II подтачка 1.2 су месне заједнице 
са територије АП Војводине које су у 2012. години поднеле прија-
ву на конкурс за доделу бесповратних средстава за одводњавање 
пољопривредног земљишта („Службени лист АПВ“, број 24/12), 
које су испуниле услове овог конкурса,  (списак корисника дат 
је у Прилогу 2, који је саставни део Програма), под условом да су 
надлежне локалне самоуправе доставиле Сагласност за учешће 
у суфинансирању у 2013.години. Активност из тачке II подтачка 
1.2. финансираће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине 
максимално до 33,33% средстава. Преостала средства обезбеђују 
локалне самоуправе и ЈВП „Воде Војводине“.

Став 10 мења се и гласи:

Средства предвиђена за активност  из тачке II подтачка 1.10 ус-
мериће се ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и реализоваће се на ос-
нову програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2013. годину 
на који Влада АП Војводине да сагласност, са циљем реализације 
радова на изградњи регионалних подсистема за водоснабдевање. 
Активност из тачке II подтачка 1.10 финансираће се у целости из 
буџета Аутономне Покрајине Војводине.

Иза става 12 додаје се нови став 13 који гласи: 

Средства предвиђена за активност из  тачке II подтачка 1.13 
усмериће се ЈВП ‘’Воде Војводине’’ и реализоваће се на основу 
програма пословања ЈВП ‘’Воде Војводине’’ за 2013.годину на 
који Влада АП Војводине да сагласност, у циљу израде техничке 
документације за регионалне системе за водоснабдевање  за пот-
ребе наводњавања. Активност из тачке II подтачка 1.13 финан-
сираће се у целости средствима из буџета Аутономне Покрајине 
Војводине.

Став 13 постаје став 14, мења се и гласи:

Активност из тачке II подтачка 2.1. реализује се у укупном из-
носу до 35.000.000,00  динара, преко 12  пољопривредних струч-
них служби са територије АП Војводине и Пољопривредног 
факултета из Новог Сада, који имају овлашћење од стране Ми-
нистарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Србије за обављање те делатности. Активност из тачке II подтач-
ка 2.1. обухватиће обрадиво пољопривредно земљиште које је у 
државној својини које користе правна и физичка лица. Активност 
обухвата узорковање, утврђивање садржаја макроелемената (азо-
та, фосфора, калијума, хумуса, калцијум карбоната и киселости) 
и давање препорука  за укупан број од 18.510 узорака по цени од 
1.760,00 динара по узорку са урачунатим порезом на додату вред-
ност, као и утврђивање садржаја микроелемената (бакар, цинк, 
никл, хром, арсен, жива, олово и кадмијум) за 570 узорка по цени 
од 4.248,00 динара по узорку са урачунатим порезом на додату 
вредност. Активност из тачке II подтачка 2.1. финансираће се у 
целости из буџета Аутономне Покрајине Војводине и обухватиће 
обрадиво пољопривредно земљиште од I до V катастарске класе 
на територији Аутономне Покрајине Војводине.  

Ставови 14, 15 и 16 постају ставови 15, 16 и 17.

Став 17 постаје став 18, мења се и гласи:

Средства предвиђена за активност из  тачке II подтачка 2.5 
усмериће се ЈВП ‘’Воде Војводине’’ и реализоваће се на основу 
програма пословања ЈВП ‘’Воде Војводине’’ за 2013.годину на 

који Влада АП Војводине да сагласност, са циљем реализације 
радова на Редовном одржавању заштитних водопривредних обје-
ката који су у функцији одбране од поплава. Активност из тачке 
II подтачка 2.5 финансираће се у целости средствима из буџета 
Аутономне Покрајине Војводине.

Ставови 18 и 19 постају ставови 19 и 20.

Став 20 постаје став 21, мења се и гласи:
Корисници средстава из тачке II подтачка 3.3 су физичка 

лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, који ку-
пују опрему за биљну производњу у заштићеном простору или 
приступају прибављању пројектно техничке документације за 
подизање заштићеног простора. Средства се додељују по спрове-
деном конкурсу. Активност из тачке II подтачка 3.3 финансираће 
се из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално до 50% 
средстава; преостала средства обезбеђују корисници средстава.

Ставови 21, 22, 23, 24 и 25 постају ставови 22, 23, 24, 25 и 26

Став 26 постаје став 27, мења се и гласи:

Корисници средстава из тачке II подтачка 3.9 су физичка и 
правна лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава. 
Средства у висини од 260.000.000,00 динара опредељују се за 
унапређење коришћења пољопривредног земљишта кроз набавку 
опреме за заштиту пољопривредних култура од временских не-
погода. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Актив-
ност из тачке II подтачка 3.9 финансираће се из буџета Аутономне 
Покрајине Војводине максимално до 60% средстава; преостала 
средства обезбеђују корисници средстава.

Иза става 26 додаје се нови став 28 који гласи:

Активност из тачке II подтачка 3.10 финансираће се из буџе-
та Аутономне Покрајине Војводине до 100% по спроведеном 
конкурсу за привођење култури необрадивог пољопривредног 
земљишта - реконструкција рибњака и подизање нових рибњака 
на територији Аутономне Покрајине Војводине.

IV

Тачка V Програма брише се у целости.

V

У осталом делу Програм остаје непромењен.

674.

На основу члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 8. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војво-
дине за 2013. годину („Службени лист АПВ“, број: 39/12 и 26/13 
- ребаланс), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 21. августа 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим решењем утврђује се Програм распореда и коришћења 
средстава из прихода од приватизације за 2013. годину, за подрш-
ку малим и средњим предузећима и предузетницима у Аутоном-
ној Покрајини Војводини, као и обим средстава за спровођење 
овог програма и начин њиховог распоређивања.

II

Програм из тачке I чини саставни део овог решења.

III

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.
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Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 401-3118/2013
Нови Сад, 14. август 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

ПРОГРАМ
 РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

ИЗ ПРИХОДА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ, 
ЗА ПОДРШКУ

МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ 

I

Циљ Програма

Циљ Програма распореда и коришћења средстава из прихода од 
приватизације за 2013. годину, за подршку малим и средњим пре-
дузећима и предузетницима у Аутономној Покрајини Војводини 
(у даљем тексту: Програм), је планско коришћење финансијских 
средстава из прихода од приватизације за реализацију пројеката, 
којима се побољшава стање у области привреде, предузетништва, 
малих и средњих предузећа у Аутономној Покрајини Војводини 
(у даљем тексту: АП Војводина), за 2013. годину. 

Основни разлог за доношење Програма је конкретизација 
стратешког опредељења Владе АП Војводине за унапређење 
и подстицај развоја привреде у АП Војводини, подизање нивоа 
техничко-технолошке опремљености привредних субјеката, по-
раста производних капацитета, побoљшања квалитета произво-
да, подстицаја увођења нових технологија, као и развоја области и 
грана од значаја за остварење развоја АП Војводине, тј. области и 
грана које имају утицаја на измену привредне структуре, односно 
оптимално коришћење компаративних предности АП Војводине, 
подизање квалитета понуде, интензивнија привредна сарадња и 
конкурентност АП Војводине, подизање квалитета и квантитета 
свеобухватног привредног развоја АП Војводине. 

Финансирање субјеката са седиштем на територији АП Војво-
дине спроводи се са наменом:

1. подстицања и унапређења привреде,
2. набавке опреме и репроматеријала ради обнове, покре-

тања и унапређења производње, 
3. смањења утицаја економске кризе на постојеће послове, 
4. увођења нових технологија,
5. очувања и унапређења животне средине,
6. подстицања привредног развоја недовољно развијених 

области и општина,
7. подстицања извоза и
8. остваривања свеобухватног развоја привреде АП Војво-

дине.

II

Финансијска средства

Средства за реализацију Програма планирана су у члану 8. 
Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету Аутономне Покрајине 
Војводине за 2013. годину („Сл. лист АП Војводине“, бр. 39/2012 и 
26/2013 – ребаланс), Активност 05, Подршка програмима развоја 
привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа, функ-
ционална класификација 474 Вишенаменски развојни пројекти, 
број позиције 612, Економска класификација 454 – Субвенције 
приватним предузећима:

4541 Текуће субвенције приватним предузећима 
Извор финасирања 12 04 Примања од отплате датих креди-

та и продаје финансијске имовине – приходи из приватизације 
– 7.000.000,00 динара.

4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 

Извор финасирања 12 04 Примања од отплате датих креди-
та и продаје финансијске имовине – приходи из приватизације 
– 10.549.900,00 динара.

Финасијским планом Покрајинског секретаријата за привреду, 
запошљавање и равнопавност полова дефинисано је да су сред-
ства из извора 12 04 – Примања од отплате датих кредита и про-
даје финансијске имовине – приходи из приватизације, планира-
на у укупном износу од 17.549.900,00 динара и да су намењена за 
субвенције приватним предузећима и предузетницима, у циљу 
подстицаја развоја привреде у АП Војводини. 

III

Општи услови

1. Средства се додељују предузетницима, малим и средњим 
предузећима на територији АП Војводине,

2. Додела средстава ће се извршити на основу примљених за-
хтева по расписаном јавном позиву, а у складу са критеријумима 
из главе IV Програма,

3. Услови коришћења средстава, као и права и обавезе дефини-
саће се уговором.

IV

Критеријуми за доделу средстава
1. Улагање у производне делатности, 
2. Приложена пројектна документација, укључујући и 

мишљење референтне научне установе,
3. Удео сопствених средстава за суфинансирање пројекта,
4. Развијеност области,
5. Повећање запослености, 
6. Значај пројекта за унапређење привреде у АП Војводини.

675.

На основу члана 42. став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 119/12), члана 31. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Јавном предузећу за просторно и урбанис-
тичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводи-
не“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 4/13) и члана 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. августа 2013. го-
дине,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНОВИЋ  р а з р е ш а в а  се дужности вр-
шиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и 
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам 
Војводине“ Нови Сад.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-68/2013
Нови Сад, 21. август 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

676.

На основу члана 42. став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 119/12), члана 31. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Јавном предузећу за просторно и урбанис-
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тичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводи-
не“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 4/13) и члана 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. августа 2013. го-
дине,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНОВИЋ  и м е н у ј е  се за вршиоца дуж-
ности директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко 
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови 
Сад, на период од шест месеци.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-69/2013
Нови Сад, 21. август 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

677.

На основу члана 42. став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 119/12), члана 32. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Јавном предузећу „Војводинашуме“ 
(„Службени лист АПВ“, број 4/13) и члана 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. августа 2013. године,
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

МАРТА ТАКАЧ  р а з р е ш а в а  се дужности вршиоца дуж-
ности директора  Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петровара-
дин.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-66/2013
Нови Сад, 21. август 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

678.

На основу члана 42. став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 119/12), члана 32. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Јавном предузећу „Војводинашуме“ 
(„Службени лист АПВ“, број 4/13) и члана 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. августа 2013. године,
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

МАРТА ТАКАЧ   и м е н у ј е   се за вршиоца дужности директо-
ра Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин, на период 
од шест месеци.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-67/2013
Нови Сад, 21. август 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

679.

На основу члана 2. Закона о утврђивању надлежности Ауто-
номне Покрајине Војводине („Службени гласник РС“, број: 99/09, 
67/12- Одлука Уставног суда IУз и 353/09), члана 30. став 1. тачка 
11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Вла-
ди Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 
4/10) и члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Педагошког завода 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 14/03), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 21. августа 2013. го-
дине,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Педагошком заводу Војводине, који је донео директор 
Педагошког завода Војводине, 31. јула 2013. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-573/2013
Нови Сад, 21. август 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

680.

На основу члана 18. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном 
предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројекто-
вање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист 
АПВ“, број 4/2013), Одлуке о приступању спровођења јавног кон-
курса за именовање директора јавног предузећа за просторно и 
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам 
Војводине“ Нови Сад број 023-49/2013 од 19. јуна 2013. године и 
Одлуке о измени Одлуке о приступању спровођења јавног кон-
курса за именовање директора јавног предузећа за просторно и 
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам 
Војводине“ Нови Сад број 023-49/2013 од 17. јула 2013. године 
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине оглашава
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ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО

 И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
 „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД

1. Подаци о предузећу 

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад  (у даљем 
тексту: јавно предузеће) основала је Аутономна Покрајина Војво-
дина са циљем трајног обављања стручних послова просторног и 
урбанистичког планирања од стратешког значаја за Републику, а 
који се односе на територију Аутономне Покрајине Војводине. 

Седиште јавног предузећа је у Новом Саду, Железничка број 
6.

2. Подаци о радном месту

Директор: 
1) представља и заступа Јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада Јавног предузећа;
5) предлаже пословну политику,  годишњи програм посло-

вања и
план развоја и предузима мере за њихово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) доноси опште акте о унутрашњој организацији и систе-

матизацији   
радних места; 
8) доноси општа акта која нису стављена у надлежност 

надзорног одбора; 
9) доноси правна акта из области рада, одлучује о свим пра-

вима, обавезама и одговорностима  из радног односа, од-
носно по основу рада у јавном предузећу;

10) стара се о доношењу регулатива по основу безбедности 
и здравља на  раду и спровођењу утврђених мера;

11) стара се о предузимању мера за заштиту животне среди-
не;

12) предлаже расподелу добити и других исплата;
13) одлучује о коришћењу средстава за текуће пословање, 

као 
налогодавац;
14) извршава одлуке Надзорног одбора;
15) врши друге послове одређене законом, оснивачким ак-

том, статутом и   другим општим актима Јавног преду-
зећа.

3. Услови за именовање

За директора може бити именовано лице које испуњава следеће 
услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да је стручњак у једној или више области из које је де-

латност од општег интереса за чије обављање је основа-
но Јавно предузеће;

3) да има високо образовање стечено на студијама трећег 
степена (доктор наука), другог степена (мастер академс-
ке студије, специјалистичке академске студије, специја-
листичке студије, магистар наука), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године из обла-
сти техничко-технолошких наука: архитектура, грађе-
винарство, саобраћај, машинство, електротехника; при-
родно-математичких наука: просторно планирање или 
друштвених наука: право и економија;   

4) да има најмање пет година радног искуства, од чега три 
године на пословима за које је основано Јавно предузеће 
или најмање три године на руководећим положајима;

5) да није члан органа политичке странке, односно да му је 
одређено мировање у  вршењу функције у органу поли-
тичке странке; 

6) да није осуђивано за кривично дело против привреде, 
правног саобраћаја и службене дужности;

7) да лицу није изречена мера безбедности забране оба-
вљања делатности која је претежна делатност Јавног 
предузећа.

Директор је јавни функционер у смислу закона којим се регу-
лише област вршења јавних функција.

4. Место рада

Нови Сад, Железничка број 6.

5. Стручна оспособљеност

Високо образовање стечено на студијама трећег степена (док-
тор наука), другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистичке студије, магистар 
наука), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године из области техничко-технолошких наука: архи-
тектура, грађевинарство, саобраћај, машинство, електротехни-
ка; природно-математичких наука: просторно планирање или 
друштвених наука: право и економија.

6. Знање и вештине које се оцењују у изборном поступку и на-
чин провере 

У изборном поступку се оцењују знање из области за које је 
основано ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ и вештине руко-
вођења.

Проверу знања и вештина обавиће Комисија за именовања ди-
ректора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко плани-
рање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, 
усменим путем.

7. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 60 дана од дана 
објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије“.

8. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу

Самостални стручни сарадник I за студијско аналитичке по-
слове Љиљана Влашкалић , 021-487-4589.

9. Адреса на коју се подносе пријаве 

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заш-
титу животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад. 

Пријаве достављати у затвореној коверти са назнаком  „за кон-
курс за директора ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, не отва-
рати.

Пријаве се могу слати путем препоручене поште или предати 
директно на писарници покрајинских органа у затвореној ковер-
ти (Булевар Михајла Пупина 16).

10. Докази који се прилажу уз пријаву

1) Доказ о одговарајућој стручној спреми-уверење или дипло-
ма (оверена фотокопија)

2) Оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (по-
тврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити 
на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство)

3) Оверена фотокопија радне књижице
4) Уверење о држављанству (оригинал или оверена фотоко-

пија)
5) Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фо-

токопија)
6) Доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело против 

привреде, правног саобраћаја и службене дужности, као и да му 
није изречена мера безбедности забране обављања делатности 
која је претежна делатност Завода (оригинал или оверена фото-
копија).

11. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису при-
ложени сви потребни докази, комисија ће одбацити закључком 
против кога није допуштена посебна жалба.
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На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ“ бр. 39/12) и 
Годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за 
воде  Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину („Службе-
ни лист АПВ“ бр. 1/13) Покрајински секретар за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, Нови Сад расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 
за доделу средстава за

СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ
 ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 И ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
 ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
 И ОБЈЕКАТА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

1. Предмет и циљ јавног конкурса

Суфинансирање израде пројектно-техничке документације 
и изградња и  реконструкција водних објеката у јавној својини 
и одвођење отпадних – фекалних вода на територији Аутоном-
не Покрајине Војводине. Минималан износ учешћа сопственим 
средствима подносиоца захтева је 15% од вредности пројекта са 
ПДВ-ом. 

Радови и пројекти, у смислу овог конкурса, се односе на изра-
ду главних пројеката и изградњу или реконструкцију објеката во-
доснабдевања, као што је бушење и опремање бунара, објеката и 
опреме за побољшање квалитета воде-фабрика воде,  црпних ста-
ница, електромашинске опреме, резервоара, главних магистрал-
них доводника воде до насеља или индустрије и јавних чесми; 
а за одвођење отпадних – фекалних вода: колекторских водова, 
црпних станица, набавку електромашинске опреме и уређаја за 
пречишћавање отпадних – фекалних вода. 

2. Укупан износ средстава који се додељује по јавном конкур-
су

Укупан износ средстава који се додељује је до 277.811.589,33 
динара, и то:

· За водне објекте до 187.606.329,57 динара
· За објекте фекалне канализације до 90.205.259,76 дина-

ра

3. Ко има право пријаве на конкурс и услови пријаве 

Право учешћа на конкурсу имају градови и општине са тери-
торије Аутономне Покрајине Војводине, а за потребе својих мес-
них заједница, јавних предузећа, јавних комуналних предузећа и 
привредних друштава која врше поверене послове из области ко-
муналне - водопривредне делатности, а чији су оснивачи градови 
и општине (У даљем тексту крајњи корисници средстава).

 Максималан број пријава који се може поднети по овом кон-
курсу од стране градова је 5 (пет), док је за општине 3 (три). 

Услов за учешће на конкурсу:

Измирена обавеза за водну накнаду за коришћење водног до-
бра и накнада за испуштену воду од стране крајњих корисника 
средстава, а закључно са 31.12.2012. године, или репрограм дуга. 
Уколико крајњи корисник средстава није обвезник накнаде, дос-
тавити оверену изјаву да није задуживан по том основу. Изјава се 
може преузети са веб странице: www.psp.vojvodina.gov.rs  и при-
лагодити називу крајњег корисника средстава.

4. Документација потребна за подношење пријаве

За израду пројектно-техничке документације:

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 за који се тражи учешће Се-
кретаријата у суфинансирању, потписана од стране гра-
доначелника или председника општине;

2. Одлука Општинског / Градског већа о изради главног 
пројекта у којој је опредељен износ сопственог учешћа. 
Извод из општинског/ градског буџета  којим се по-
тврђује износ сопственог учешћа – доставити најкас-
није 30 дана од дана потписивања уговора. Форма одлу-
ке може се преузети са веб странице: www.psp.vojvodina.
gov.rs;

3. Фотокопија потврде о пореском идентификационом 
броју;

4. Процењена вредност израде пројектне документације;
5. Информација о локацији.

За изградњу или реконструкцију објеката:

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, потписана од стране градоначелника 
или председника општине;

2. Одлука Општинског / Градског већа о грађењу објека-
та у којој је опредељен износ сопственог учешћа. Извод 
из општинског / градског буџета  којим се потврђује из-
нос сопственог учешћа – доставити најкасније 30 дана од 
дана потписивања уговора. Форма одлуке може се преу-
зети са веб странице: www.psp.vojvodina.gov.rs;

3. Локацијска дозвола;
4. Извод из главног пројекта израђеног по важећем Закону 

о планирању и изградњи;
5. Извештај организације која је извршила техничку кон-

тролу пројекта; 
6. Фотокопија потврде о пореском идентификационом 

броју;
7. Предмер и предрачун трошкова за извођење радова и/

или набавку и уградњу опреме.

· За објекте који се граде у складу са чланом 145. Закона о пла-
нирању и изградњи за тачке 3. и 4. приложити документацију у 
складу са поменутим законом. 

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подно-
сиоца пријаве затражи додатну документацију.

5. Поступак за добијање средстава

Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју именује 
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство, а на основу критеријума и бодова прописаних Правилником 
о додели средстава из Годишњег програма коришћења средства 
из буџетског фонда за воде Аутономне Покрајине Војводине за 
2013. годину.

Коначну одлуку о додели, начину и динамици преноса сред-
става доноси Покрајински секретар за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство.

Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава 
биће регулисана уговором.

6. Трајање конкурса

Пријаве на конкурс подносе се закључно са 28.08.2013. године.
7. Адреса на коју се подносе пријаве и информације о конкур-

су

Пријаве на конкурс са осталом потребном документацијом сла-
ти путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла 
Пупина број 16 или лично путем писарнице покрајинских органа 
управе у згради Владе АП Војводине. Писарница прима поднеске 
радним даном до 14 часова. 

Информације у вези са конкурсом могу се добити у Секретари-
јату путем телефона 021/487-4415.

Обрасце: Пријаве на конкурс и Изјаве се могу преузети са веб 
странице: www.psp.vojvodina.gov.rs
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На основу члана члана 51. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи (“Службени лист АПВ’’, број 40/12 - пре-
чишћени текст) и чл. 8, 20. и 24. Покрајинске скупштинске од-
луке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину 
(“Службени лист АПВ”, број 39/12 и 26/2013-ребаланс), Покрајин-
ски секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 
расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ЈАЧАЊЕ  УЛОГЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ПРИПРЕМИ, 

СПРОВОЂЕЊУ И ПРАЋЕЊУ ЕФИКАСНИХ 
ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И УСЛУГА НА ЛОКАЛНОМ

 И РЕГИОНАЛНОМ НИВОУ

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и ло-
калну самоуправу, додељује бесповратна средства у укупном 
износу од 4.000.000,00 динара (словима:четиримилионадинара), 
обезбеђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Ау-
тономне Покрајине Војводине за 2013. годину, у разделу 10, на 
економској класификацији 481 – дотације невладиним организа-
цијама, 4819 – дотације осталим непрофитним институцијама, из 
извора финансирања 01 00 Приходи из буџета

 
ЦИЉ КОНКУРСА:

Jачање  улоге цивилног друштва у припреми, спровођењу и 
праћењу ефикасних јавних политика и услуга на локалном и ре-
гионалном нивоу

Мере и активности које се спроводе у оквиру пројекта би тре-
бале да допринесу: 

· информисању и едукацији јавности
· консултовању јавности 
· успостављању дијалога између различитих заинтересо-

ваних
страна и/или са локалном самоуправом
· успостављању партнерства.

 УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. Право учешћа на Конкурсу имају удружења регистрована у 
Републици Србији са седиштем на са територији АП Војводине.

2. Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а 
висина тражених средстава не може бити већа од 200.000,00 (сло-
вима: двестотинехиљададинара).

3. Удружења која нису испунила раније уговорену обавезу пре-
ма Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу и ло-
калну самоуправу, изузети су од права на доделу средстава.

4. Пријаве на Конкурс подносе се , у складу са Смерницама 
за подношење пројекта, на конкурсним обрасцима који се могу 
преузети у са сајта www.region.vojvodina.gov.rs

5. Подносилац пријаве доставља следећу документацију: 
а) Основна конкурсна документација:

 пратеће писмо
1. предлог пројекта
2. буџет пројекта – прилог 1
3. наративни приказ буџета пројекта – прилог 2
4. спецификација трошкова – прилог 3
5. изјава подносиоца пројекта – прилог 4
6. изјаве партнера на пројекту – прилог 5
7. биографија координатора пројекта – прилог 6

Основна документација мора бити попуњена, потписана и пе-
чатом удружења оверена. Попуњену конкурсну документацију 
потребно је доставити и у  електронској форми (CD).

б) Обавезна пратећа документација:

1. решење о регистрацији подносиоца пројектног предлога 
(оверен печатом организације) 

2. фотокопију извода из статута удружења или основачки акт 
(у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области 
која је предвиђена конкурсом) 

3. фотокопију решења о пореском идентификационом броју
4. доказ о регистрацији партнера
5. биланс стања и биланс успеха подносиоца предлога пројекта 

за 2012. годину (за удружења основана до 2013. године), са до-
казом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре.

Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом, доста-
вљају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретари-
јат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, 
Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично преко писарнице 
покрајинских органа, са назнаком: „Не отварати - Конкурс за до-
делу средстава пројектима за јачање  улоге цивилног друштва у 
припреми, спровођењу и праћењу ефикасних јавних политика и 
услуга на локалном и регионалном нивоу”

6. Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне 
или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од 
стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет кон-
курса.

7. Одлуку о додели средстава за финансирање пројеката доноси  
Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну са-
моуправу на предлог Комисије и иста ће бити објављена на сајту 
www.region.vojvodina.gov.rs

8. Након донетог решења  о одобреним пројектима, подносиоци 
одобрених пројекта  ће потписати уговор са Покрајинским секре-
таријатом за међурегионалну сарадњу и локалну  самоуправу.

- Корисници средстава су у обавези да пре закључења Уговора, 
отворе посебан наменски рачун код Управе за трезор.

 
Конкурс је отворен до  05. септембра 2013. године

Све додатне информације у вези са реализацијом Конкурса 
могу се добити у Покрајинском секретаријату за међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу на телефон 021/487 4863 или 4542, 
односно електронском поштом region©vojvodina.gov.rs

683.

И С П Р А В К А
ПРАВИЛНИКА О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ

 ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
 ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ГОДИНУ

У Правилнику о школском календару за основне школе са 
седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за 
школску 2013/2014 годину, који је објављен у ‘’Службеном листу 
АПВ’’ број 19/2013 од 29.маја 2013.године, врши се исправка 
Табеларног прегледа школског календара за основне школе 
са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине 
за школску 2013/2014 годину који се налази у прилогу овог 
правилника као његов саставни део, тако да гласи:
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„ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ( 80 наставних дана)
(2. септембра – 23.  децембра 2013.)

1. КВАРТАЛ
(40 наставних дана)

2. КВАРТАЛ
(40 наставних дана)
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ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ( 100 наставни дан)
(од 15. јануара до 13. јуна 2014.)
3. КВАРТАЛ
(50 наставни дан)
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4. КВАРТАЛ
(50 наставних дана)
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ЛЕТЊИ РАСПУСТ

БРОЈ:128-61-11/2013-01
ДАТУМ:22.август 2013.године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor , s.r.

(мр Андор Дели)

684.

И С П Р А В К А
ПРАВИЛНИКА О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ

 ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
 СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ

 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
 ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ГОДИНУ

У Правилнику о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 
2013/2014 годину, који је објављен у ‘’Службеном листу АПВ’’ број 19/2013 од 29.маја 2013.године, врши се исправка Табеларног 
прегледа школског календара за средње школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2013/2014 
годину који се налази у прилогу овог правилника као његов саставни део, тако да гласи:

21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

:

Школски распуст, нерадни и ненаставни дани

                                                                                                  * Празник-наставни дан
Први и последњи дан полугодишта

                                                                                                ** Празник- ненаставни дан
Наставни дан

21 Наставна суботa“

:128 61 11/2013 01 :22. 2013.

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor , s.r.
( )

4

 2014

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
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:

Школски распуст, нерадни и ненаставни дани

                                                                                                  * Празник-наставни дан
Први и последњи дан полугодишта

                                                                                                ** Празник- ненаставни дан
Наставни дан

21 Наставна суботa“

:128 61 11/2013 01 :22. 2013.

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor , s.r.
( )

4

 2014
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4 5 6 7 8 9 10
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25 26 27 28 29 30 31
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„ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ( 80 наставних дана)
(2. септембра – 23.  децембра 2013.)

1. КВАРТАЛ
(40 наставних дана)

2. КВАРТАЛ
(40 наставних дана)
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ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ( 105 наставних дана)
(од 15. јануара до 20. јуна 2014.)
3. КВАРТАЛ
(50 наставни дан)
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4. КВАРТАЛ
(55 наставних дана)
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ЛЕТЊИ РАСПУСТ

БРОЈ:128-61-12/2013-01
ДАТУМ:22.август 2013.године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor , s.r.

(мр Андор Дели)

ЛЕТЊИ РАСПУСТ

 2014
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14 15 16 17 18 19 20
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28 29 30 31

:

Школски распуст, нерадни и ненаставни дани

                                                                                                  * Празник-наставни дан
Први и последњи дан полугодишта

                                                                                                ** Празник- ненаставни дан
Наставни дан

01 Наставна суботa“

:128 61 12/2013 01 :22. 2013.

                                                                        

 Mgr.Deli Andor s.r.
   ( )

 2014                                          20
.
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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

667. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Едукативног центра за обуке у профе-
сионалним и радним вештинама Нови Сад за 2013. го-
дину;

668. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Едукативног центра за обуке у 
професионалним и радним вештинама Нови Сад за 
2013. годину;

669.  Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана потребних средстава за финан-
сирање текућих расхода и издатака Српског народног 
позоришта за 2013. годину;

670. Решење о утврђивању Измена Годишњег програма 
коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме 
Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину;

671. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности 
директора Јавног водопривредног предузећа ‘’Воде 
Војводине’’ Нови Сад;

672. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Јавног водопривредног предузећа ‘’Воде Војводине’’ 
Нови Сад;

673. Решење о утвђивању Измена и допуна Програ-
ма заштите, уређења и коришћења пољопривред-
ног земљишта на територији Аутономне Покрајине 
Војводине у 2013.години;

674. Решење о утврђивању Програма распореда и ко-
ришћења средстава из прихода од приватизације за 
2013.годину;

675. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа за просторно и урбанис-
тичко планирање и пројектовање ‘’Завод за урбани-
зам Војводине’’ Нови Сад;

676. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа за просторно и урбанистичко пла-
нирање и пројектовање ‘’Завод за урбанизам Војво-
дине’’ Нови Сад;

677. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа ‘’Војводинашуме’’ 
Петроварадин;

678. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа ‘’Војводинашуме’’ Петроварадин;

679. Решење о давању сагласности на Правилник о унутра-
шњој организацији и систематизацији радних места у 
Педагошком заводу Војводине.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

680. Јавни конкурс за именовање директора Јавног преду-
зећа за просторно и урбанистичко планирање ‘’Завод 
за урбанизам Војводине’’ Нови Сад.

ПОКРАЈИНСКИ  СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉИПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

681. Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање 
израде пројектно-техничке документације и изградње 
и реконструкције водних објеката у јавној својини и 
објеката фекалне канализације.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ 

САМОУПРАВУ

682. Јавни конкурс за јачање улоге цивилног друштва у 
припреми, спровођењу и праћењу ефикасних јавних 
политика и услуга на локалном и регионалном ни-
воу.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ИСПРАВКA 

683. Исправка Правилника о школском календару за ос-
новне школе са седиштем на територији Аутономне 
Покрајине Војводине за школску 2013/2014 годину;

684. Исправка Правилника о школском календару за 
средње школе са седиштем на територији Аутономне 
Покрајине Војводине за школску 2013/2014 годину.
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Редни број Предмет Страна
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