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444.

На основу члана 4. Одлуке о образовању Буџетског фонда за 
развој ловства Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист 
АПВ”, брoj 22/10), члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. По-
крајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ‘‘, брoj 4/10), а у вези са чланом 
79. став 3. Закона о дивљачи и ловству (“Службени гласник РС”, 
број 18/10) и чланом 10. Покрајинске скупштинске одлуке о Буџе-
ту Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину (“Службени 
лист АПВ”, број 50/13), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 21. маја 2014. године,  д о н е л a   је

Р Е Ш Е Њ Е

I
Овим решењем утврђујe се Годишњи програм коришћења 

средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне По-
крајине Војводине за 2014. годину, обим средстава за спровођење 
овог програма, као и начин њиховог распоређивања.

II

Годишњи програм из тачке I овог решења, чини његов саставни део.

III

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 401-1542/2014
Нови Сад, 21. мај 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,.р.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
 КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

 ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА
 АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ 

I

Средства за реализацију Годишњег програма коришћења сред-
става из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2014. 
годину (у даљем тексту: Програм), планирана су Покрајинском 
скупштинском одлуком о Буџету Аутономне Покрајине Војводи-
не за 2014. годину („Службени лист АП Војводине“ бр. 50/13), у 
укупном износу од 44.930.000,00 динара и то из: 

Извор финансирања  01 02 - Приходи из буџета - наменски    приходи
Назив конта Износ

741524 Накнада за коришћење ловостајем заштићених  
врста дивљачи 15.000.000,00

741525 Накнада за ловну карту 17.000.000,00
Укупно из Извор финансирања  01 02 32.000.000,00
Извор финансирања   13 02  -  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - 
наменски приходи

Назив конта Износ
3117 Пренета неутрошена средства из ранијих година 12.930.000,00

Укупно из Извор финансирања  13 02 12.930.000,00
УКУПНО 44.930.000,00

Овим програмом утврђује се распоред средстава у укупном из-
носу од  44.930.000,00 динара и то за следеће активности:

II

Део средстава из тачке I у износу од 7.475.000,00 динара ко-
ристиће се за исплату нереализованог дела Годишњег Програма 
коришћења Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 
2013. годину, објављеном у („Службеном листу АП Војводине“ 
бр. 13/13). Средства се додељују корисницима средстава са који-
ма је Секретаријат закључио уговоре  по Конкурсу за доделу 
средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 
2013. годину објављеном у („Службеном листу АП Војводине“ бр. 
39/13) и у дневном листу „Данас“ од 11.10.2013. године,  као и за 
реализацију уговора број 104-404-191/2013, који је закључен на-
кон спроведеног поступка јавне набавке мале вредности за услу-
гу израде електронског регистра у области ловства на територији 
АП Војводине.

III

Овим програмом утврђује се распоред средстава за реализа-
цију Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског 
фонда за развој ловства АП Војводине за 2014. годину у укупном 
износу од 37.455.000,00 динара и то за следеће активности:

1. Израда  Програма  развоја  ловних  подручја 3.000.000,00
За израду Програма, могу бити изабрана правна 

лица регистрована за обављање послова планирања 
у ловству које имају запослено лице са линценцом за 
израду планских докумената, а у складу са прописи-

ма који регулишу јавне набавке.

2.
Израда и реализација програма и пројеката развоја 
ловства и унапређивања стања популације дивљачи 

и њених станишта на територији АП Војводине
30.455.000,00

а) Суфинансирање изградње ловно-техничких објекaта 
у износу 28.455.000,00

Корисници средстава су корисници ловишта на 
територији АП Војводине.

б)
Суфинансирање реконструкције или изградње 

ловно-техничких објеката у ловиштима посебне 
намене у износу

2.000.000,00

Корисници средстава су јавна предузећа сходно 
Закону о дивљачи и ловству.

3. Друге намене у складу са Законом: 3.000.000,00
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1. Набавка  опреме  за  кориснике  ловишта (опрема,  
компјутери, ловочуварска  одела, двогледи и др.) 2.000.000,00

Корисници средстава су корисници ловишта на 
територији АП Војводине.

2. Научно-истраживачки и стручни рад

а) Истраживање реалног прираста зеца у АП Војво-
дини 500.000,00

б) Научно-истраживачки  рад  у  делатности  ловства 500.000,00
Корисници средства за тачку III подтачка 3.2.а) јесу 
правна лица регистрована за делатност ловства са 
територије АП Војводине, а за тачку III потачка 

3.2.б) јесу научно-истраживачке установе

4.
Накнада штете коју је проузрокавала дивљач на 

неловним  
површинама

1.000.000,00

 Корисници средстава су физичка и правна лица 
којима је дивљач  проузроковала штету на неловним 

површинама
УКУПНО ПРОГРАМ 2014 37.455.000,00

IV

Подстицајним средствима финансираће се програми који се 
реализују на територији Аутономне Покрајине Војводине. Додела 
средстава вршиће се путем Конкурса. Додела средстава по тачки 
III подтачка 4. овог програма вршиће се сходно члану 88. став 6. 
закона о дивљачи и ловству „Штету коју ван ловишта проузрокује 
ловостајем заштићена дивљач дужно је да надокнади Министар-
ство, а на територији аутономне покрајине надлежни покрајински 
орган, уколико је власник, односно корисник површина ван ло-
вишта предузео прописане мере за спречавање штете.“.

Реализација активности из тачке 1. условљена је претходном 
испуњеношћу услова предвиђених Законом о ловству и дивља-
чи, односно доношењем Стратегије развоја ловства Републике 
Србије.

Испуњеност услова за доделу средстава утврђује комисија за 
техничку обраду података, коју образује покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство и која ће дати предлог 
за избор пројеката покрајинском секретару за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, који доноси коначну одлуку. 

Услови и начин коришћења средстава утврђују се уговором 
који се закључује са Покрајинским секретаријатом за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство. Мониторинг коришћења 
средстава врши Комисија коју именује покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство.       

Реализација овог програма вршиће се у зависности од прилива 
средстава у Буџетски фонд за развој ловства АП Војводине.

445.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Русина («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 22/11) 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. 
маја 2014. године,  д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу 
војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох 
за 2013. годину, који је усвојио Управни одбор Завода, на седници 
одржаној дана 19. марта 2014. године. 

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-82/2014
Нови Сад, 21. мај 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,.р.

446.

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 и 45/13-други закон), тачке II Одлуке о преу-
зимању права и обавеза оснивача над здравственим установама 
које на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалис-
тичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту (“Службе-
ни лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02) 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. маја 2014. године,  д о н е л 
а  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Специјалне 
болнице за психијатријске болести „Ковин“ Ковин:

- председник: 
 Др Ђура Лазаров, дoктор стоматологије и доктор меди-

цине, спец. опште   медицине, субсп. реуматологије, из 
Панчева, представник оснивача;

- чланови:
1. Др Марина Зеленовић, доктор медицине, специјалиста 

медицине рада, из Ковина, представник оснивача;
2. Бранко Цветковић, виши санитарни техничар, из Мра-

морка, представник оснивача;
3. Др Иван Дотлић, доктор медицине, из Ковина, представ-

ник оснивача;
4. Др Оливера Савић, доктор медицине, специјалист пси-

хијатрије, из Ковина, из реда запослених;
5. Александар Ђорђевић, виши медицински техничар, из 

Ковина, из реда запослених;
6. Владимир Шалипур, медицински техничар, из Ковина, 

из реда запослених.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-403/2014
Нови Сад, 21. мај 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,.р.

447.

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 и 45/13-други закон), тачке II Одлуке о преу-
зимању права и обавеза оснивача над здравственим установама 
које на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалис-
тичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту (“Службе-
ни лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02) 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. маја 2014. године,  д о н е л а  је
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Р Е Ш Е Њ E 

I

У Управни одбор Специјалне болнице за психијатријске боле-
сти „Ковин“ Ковин, именују се:

- за председника:  
 Александар Милошевић, проф. машинства и техничког 

образовања, ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин, из Ковина, пред-
ставник оснивача;

- за чланове:
1. Милче Милутинов, дипломирани социјални радник, Цен-

тар за социјални рад, из Дубовца, представник оснивача;
2. Ружа Пелић, дипломирани политиколог, Библиотека 

“Вук Караџић“ Ковин, из Ковина, представник оснивача;
3. Бранко Цветковић, виши санитарни техничар, приватни 

предузетник, из Мраморка, представник оснивача;
4. Др Оливера Савић, доктор медицине, специјалист пси-

хијатрије, из Ковина, из реда запослених;
5. Александар Ђорђевић, виши медицински техничар, из 

Ковина, из реда запослених;
6. Владимир Шалипур, медицински техничар, из Ковина, 

из реда запослених.

Председник и чланови Управног одбора, именују се на период 
од четири године.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-404/2014
Нови Сад, 21. мај 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,.р.

448.

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 и 45/13-други закон), тачке II Одлуке о преу-
зимању права и обавеза оснивача над здравственим установама 
које на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалис-
тичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту (“Службе-
ни лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02) 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. маја 2014. године,  д о н е л 
а  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Специјалне 
болнице за психијатријске болести „Ковин“ Ковин:

- председник: 
 Дејан Булатовић, геометар, из Ковина, представник ос-

нивача;

- чланови:
1. Золтан Јухас, гимназија, из Ковина, представник оснива-

ча;
2. Оливера Танасијевић, дипломирани правник, из Кoвина, 

представник оснивача;
3. Др Вера Јовандић, доктор медицине, специјалиста неу-

ропсихијатрије, из Панчева, из реда запослених;
4. Мирјана Јанковић, медицинска сестра, из Ковина, из 

реда запослених.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-405/2014
Нови Сад, 21. мај 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,.р.

449.

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 и 45/13-други закон), тачке II Одлуке о преу-
зимању права и обавеза оснивача над здравственим установама 
које на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалис-
тичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту (“Службе-
ни лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02) 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. маја 2014. године,  д о н е л 
а  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

У Надзорни одбор Специјалне болнице за психијатријске боле-
сти „Ковин“ Ковин, именују се:

- за председника:  
 Дејан Булатовић, геометар, Биро за геодетске послове 

ГЕО-Ковин, из Ковина,  представник оснивача;

- за чланове:
1. Мара Зарија, дипломирани менаџер, Рент-а-кар агенција 

Кондор, Ковин, из Ковина, представник оснивача;
2. Хајналка Јакаб, економиста, незапослена, из Скоренов-

ца, представник оснивача;
3. Др Александра Гавриловић, доктор медицине, специја-

листа психијатрије, из Београда, из реда запослених;
4. Ивана Млинар, медицински техничар, из Ковина, из реда 

запослених.

Председник и чланови Надзорног одбора, именују се на период 
од четири године.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-406/2014
Нови Сад, 21. мај 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,.р.

450.

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 и 45/13-други закон), тачке II Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над здравственим установама које 
на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку 
и високоспецијалистичку здравствену заштиту (“Службени лист 
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АПВ”, број: 8/02 и 11/02) и на основу 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. маја 2014. године,  д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Проф. др НАДА НАУМОВИЋ, доктор медицине, специјалиста 
физикалне медицине и рехабилитације, разрешава се дужности 
вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабили-
тацију „Русанда“ Меленци, на коју је именована Решењем Владе 
Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-840/2013 од 28. новем-
бра  2013. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-412/2014
Нови Сад, 21. мај 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,.р.

451.

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 и 45/13-други закон), тачке II Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над здравственим установама које 
на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку 
и високоспецијалистичку здравствену заштиту (“Службени лист 
АПВ”, број: 8/02 и 11/02) и на основу 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. маја 2014. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Проф. др НАДА НАУМОВИЋ, доктор медицине, специјалиста 
физикалне медцине и рехабилитације, именује се за директорку 
Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци, на 
период од четири године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-413/2014
Нови Сад, 21. мај 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,.р.

452.

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 и 45/13-други закон), а у вези са чланом 1. став 
2. Одлуке о оснивању Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрења-
нин услед поделе Здравственог центра Зрењанин (“Службени 
лист АПВ“, број: 21/07 и 21/10) и на основу члана 35. став 4. По-

крајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Владa Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 21. маја 2014. године,  
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

ЈОЖЕФ СТОЈКО, професор информатике из Зрењанина, разре-
шава се дужности члана Управног одбора Опште болнице „Ђорђе 
Јоановић“ Зрењанин, на коју је именован Решењем Владе Ауто-
номне Покрајине Војводине, број: 022-181/2013 од 27. фебруара 
2013. године, на лични захтев.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-410/2014
Нови Сад, 21. мај 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,.р.

453.

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 и 45/13-други закон), а у вези са чланом 1. став 
2. Одлуке о оснивању Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрења-
нин услед поделе Здравственог центра Зрењанин (“Службени 
лист АПВ“, број: 21/07 и 21/10) и на основу члана 35. став 4. По-
крајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Владa Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 21. маја 2014. године,  
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

МИХАЉ БАЛИЋ, средња трговачка школа, из Зрењанина, 
именује се за члана Управног одбора Опште болнице „Ђорђе Јоа-
новић“ Зрењанин, као представник оснивача.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-411/2014
Нови Сад, 21. мај 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,.р.

454.

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 и 45/13-други закон), тачке II Одлуке о преу-
зимању права и обавеза оснивача над здравственим установама 
које на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалис-
тичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту (“Службе-
ни лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02) 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. маја 2014. године,  д о н е л а  је
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Р Е Ш Е Њ E 

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Специјалне 
болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ 
Вршац:

- председник: 
 Дарко Гавриловић, дипл. правник, адвокат из Вршца, 

представник оснивача;

- члан:
 Неђељко Коњокрад, предузетник, из Иланџе, представ-

ник оснивача.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-407/2014
Нови Сад, 21. мај 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,.р.

455.

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 и 45/13-други закон), тачке II Одлуке о преу-
зимању права и обавеза оснивача над здравственим установама 
које на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалис-
тичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту (“Службе-
ни лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02) 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. маја 2014. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

У Управни одбор Специјалне болнице за психијатријске боле-
сти „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац, именују се:

- за председника: 
 Неђељко Коњокрад, предузетник, из Иланџе, представ-

ник оснивача;

- за члана:
 Дарко Гавриловић, дипл. правник, адвокат из Вршца, 

представник оснивача.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-408/2014
Нови Сад, 21. мај 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,.р.

456.

На основу члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о    
Скупштини Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист 
АПВ” број 5/10, 8/10-исп. и 21/10 ) Одбор за административна и 
мандатна питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 21. маја  2014. године,  донео  је

О Д Л У К У
О   ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ 

О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ 
У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

 ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.
У Одлуци о посланицима на сталном раду у Скупштини Ауто-

номне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 22/2012, 
28/2012  32/12, 1/13, 12/13, 34/13, 39/13, 46/13 и 48/13 ), у члану 1. 
став 1 додаје се алинеја:

„ – Горан Гонђа, председник Одбора за представке и предлоге  
Скупштине Аутономне покрајине Војводине . “

У члану 1. став 2 додајe се алинејa:

- Лазар Чавић. “
  

Члан 2.

Ову Одлуку објавити у “Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине”.

Одбор за административна и мандатна питања 
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине

 

01 Број: 020-36/12
Нови Сад, 21. мај  2014. године

Председник одбора
Милош Гагић , с.р.

457.

На основу члана 6. Одлуке о расподели буџетских средстава 
Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне 
мањине, органима и организацијама у чијем раду су у службеној 
употреби језици и писма националних мањина („Службени лист 
АПВ“, бр.6/2008), Покрајински секретаријат за образовање, упра-
ву и националне заједнице расписујe

К О Н К У Р С
ЗА РАСПОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

 ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
 У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ 

У ЧИЈЕМ РАДУ СУ У СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ
 ЈЕЗИЦИ И ПИСМА МАЊИНСКИХ

 НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА
 ЗА 2014. ГОДИНУ 

Средства у износу од 9.500.000,00 (словима: деветмилионапет-
стохиљада) динара, ће се користити за суфинансирање пројеката 
чији је циљ унапређивање права на службену употребу језика 
и писама мањинских националних заједница у Аутономној По-
крајини Војводини.

Право да учествују на конкурсу имају:

● органи општине и града на територији Аутономне Покраји-
не Војводине, у којима је Статутом утврђена службена упо-
треба језика и писама мањинских националних заједница 
на целој територији општине или града или насељеним мес-
тима на њиховој територији;

● месне самоуправе на територији општина и градова из 
претходне алинеје;

● други органи, организације, службе и установе на терито-
рији општина и градова - корисници буџетских средстава, 
из алинеје један.
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Средства се додељују за финансирање, односно учешће у фи-
нансирању:

● оспособљавања запослених у органима и организацијама 
где се користе језиком националне мањине који је утврђен 
као језик у службеној употреби, а нарочито на радним мес-
тима на којима се остварује контакт са странкама (учешћем 
на курсевима, семинарима и другим начинима организова-
ним у ту сврху) и за развој система електронске управе за 
рад у условима вишејезичности (унапређење интернет пор-
тала и др.).

● трошкове израде и постављања табли са називом органа и 
организација, називом насељеног места на путним правци-
ма, називом улица и тргова исписаних и на језицима нацио-
налних мањина који су у службеној употреби у општини, 
граду и насељеном месту и за штампање двојезичких или 
вишејезичких образаца као и за штампање службених гла-
сила и других јавних публикација.

Висина средстава за расподелу утврђује се на основу следећих 
критеријума: 

● број језика и писама који су у службеној употреби на це-
лој територији општине, града и насељеног места;

● процентуално учешће припадника националних мањина 
чији су језици и писма у службеној употреби у укупном 
броју становништва;

● укупни материјални трошкови потребни за реализацију 
пројеката;

● постојање других извора финансирања пројеката;
● континуитет у финансирању пројеката од стране Секре-

таријата, односно да ли се средства траже први пут.

Рок за подношење пријава на конкурс је до 15. јуна 2014. године.
Пријаве на конкурс се подносе искључиво на конкурсним об-

расцима Секретаријата. Комплетна конкурсна документација 
може се преузети у просторијама Секретаријата или на интернет 
адреси: www.ounz.vojvodina.gov.rs.

Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на језику 
националне мањине који је у службеној употреби у Аутономној 
Покрајини Војводини.

Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајинских 
органа управе у Новом Саду (зграда Владе АП Војводине) или се 
упућују поштом на адресу: Покрајински секретаријат за образо-
вање, управу и националне заједнице, Булевар Михајла Пупина 
16, 21000 Нови Сад.

Пријаве на конкурс се достављају у два примерка са две изја-
ве оверене и потписане од стране овлашћеног лица подносиоца 
пријаве, уколико се конкурише по једном основу, уколико се ис-
товремено конкурише и по другом основу, пријаве се достављају 
укупно у четири примерка, са четири оверене изјаве. 

Неће се узети у разматрање неблаговремене или непотпуне 
пријаве, а недостатак није по указивању отклоњен, или се не од-
носе на конкурсом предвиђене намене или су поднете од стране 
неовлашћених лица.

Корисник се обавезује да одобрена срества употреби само за 
намене за које су додељена, а неутрошена средства да вирмански 
врати буџету на одговарајућу позицију Покрајинског секрета-
ријата за образовање, управу и националне заједнице. Корисник 
се обавезује да о утрошку додељених средстава поднесе извештај 
одмах а најкасније до 31. децембра текуће године.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице задржава право да од подносиоца пријаве по потреби 
затражи додатну документацију односно испуњење додатних ус-
лова или изађе на лице места. Пријаве и приложена документа-
ција се подносиоцима не враћају.

Резултати конкурса се објављују на званичној интернет адре-
си Секретаријата. Секретаријат није обавезан да образложи своје 
одлуке. На одлуку Секретаријата не може се уложити жалба или 
неки други правни лек.

Покрајински секретар
Мgr. Deli Andor, s.r.

(мр Андор Дели, с.р.)

458.

На основу члана 56. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, бр. 40/2012 - пре-
чишћен текст) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину (“Служ-
бени лист АПВ”, бр. 50/2013), Покрајински секретаријат за прив-
реду, запошљавање и равноправност полова р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

 ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ 

У 2014. ГОДИНИ
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА

 САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и рав-
ноправност полова (у даљем тексту: Секретаријат), у оквиру ак-
тивности Подршка развоју саобраћаја и телекомуникација у Ау-
тономној Покрајини Војводини, додељује бесповратна средства у 
укупном износу од 40.000.000,00 динара (Капитални трансфери 
осталим нивоима власти).

Намене Конкурса су:
a. суфинансирање изградње саобраћајне сигнализације и 

постављања техничких средстава за успоравање сао-
браћаја у непосредној близини школских и предшкол-
ских установа, или

b. суфинансирање измештања аутобуских стајалишта са 
саобраћајних трака коловоза, или

c. суфинансирање изградње бициклистичких односно пе-
шачко-бициклистичких стаза са посебним акцентом на 
туристичке дестинације.

Циљеви суфинансирања су повећање безбедности учесника у 
саобраћају, смањење броја саобраћајних незгода и развој бици-
клистичког саобраћаја у насељеним местима у Аутономној По-
крајини Војводини. 

УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. Право учешћа на Конкурсу имају локалне самоуправе у АП 
Војводини. Локалне самоуправе могу да конкуришу ис-
кључиво са једном пријавом за једну од намена Конкурса. 
Узимаће се у разматрање искључиво главни пројекти, од-
носно пројекти техничке регулације саобраћаја. У случају 
да се пријава односи на више локација, за сваку је потребно 
доставити одговарајућу пројектну техничку документа-
цију.

2. Највећи износ тражених средстава је ограничен по пријави 
на 3.000.000,00 динара.

 Минимално сопствено учешће локалне самоуправе је 20% у 
односу на укупну вредност инвестиције садржане у пријави. 

 Предност при одлучивању за доделу средстава имају локал-
не самоуправе, које обезбеде веће сопствено учешће.

3. Пријаве на Конкурс подносе се путем конкурсних образаца, 
који се могу преузети  са сајта  www.spriv.vojvodina.gov.rs и 
са припадајућом документацијом, достављају у затвореној 
коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, 
запошљавање и равноправност полова, 21000 Нови Сад, 
Булевар Михајла Пупина број 16, са назнаком на лицу ко-
верте: „Не отварати - Пријава на Конкурс за унапређење 
саобраћајне инфраструктуре у 2014. години’’, поштом или 
лично преко писарнице покрајинских органа.

4. Рок за подношење пријаве је 20.06.2014. године.
5. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.
6. Одлука о додели средстава по истеку Конкурса објавиће се 

на сајту Секретаријата, након чега ће се са Корисницима 
средстава закључивати уговори.

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секре-
таријату на телефон:021 487 43 24 или e-mail:endre.surjan@
vojvodina.gov.rs
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ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ  
ВОЈВОДИНЕ

444. Решење о утврђивању Годишњег програма коришћења 
средстава из Буџетског фонда за развој ловства 
Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину;

445. Решење о давању сагласности на Завршни рачун 
Завода за културу војвођанских Русина-Завод за 
културу войводянских Руснацох за 2013. годину;

446. Решење о разрешењу председника и чланова Управног 
одбора Специјалне болнице за психијатријске болести 
„Ковин“ Ковин;

447. Решење о именовању председника и чланова Управног 
одбора Специјалне болнице за психијатријске болести 
„Ковин“ Ковин;

448. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног 
одбора Специјалне болнице за психијатријске болести 
„Ковин“ Ковин;

449. Решење о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Специјалне болнице за психијатријске болести 
„Ковин“ Ковин;

450. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора 
Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ 
Меленци;

451. Решење о именовању директорке Специјалне болнице 
за рехабилитацију „Русанда“ Меленци;

452. Решење о разрешењу члана Управног одбора Опште 
болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин;

453. Решење о именовању члана Управног одбора Опште 
болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин;

454. Решење о разрешењу председника и члана Управног 
одбора Специјалне болнице за психијатријске болести 
„Др Славољуб Бакаловић“ Вршац;

455. Решење о именовању председника и члана Управног 
одбора Специјалне болнице за психијатријске болести 
„Др Славољуб Бакаловић“ Вршац.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И  
МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

456. Одлука о допунама Одлуке о посланицима на сталном 
раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине. 

 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ

457. Конкурс за расподелу буџетских средстава органима 
и организацијама у Аутономној Покрајини Војводини 
у чијем раду су у службеној употреби језици и писма 
мањинских националних заједница за 2014. годину.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И  

РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

458. Конкурс за доделу бесповратних средстава локалним 
самоуправама у Аутономној Покрајини Војводини 
у 2014. години за суфинансирање унапређења 
саобраћајне инфраструктуре.
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