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548.

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 13. Закона 
о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 
гласник РС“, број 10/13) и чланом 10. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годи-
ну („Службени лист АПВ“, број 50/13), а по прибављеној прет-
ходној сагласности Министарства пољопривреде и заштите жи-
вотне средине број: 320-00-674/2014-09 од 5. јуна 2014. године, 
Покрајинска влада, на седници одржаној 25. јуна 2014. године, 
донелa је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим решењем утврђују се Измене и допуне Програма мера 
подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села 
на територији Аутономне покрајине Војводине у 2014. години 
(„Службени лист АПВ“, број 14/14).

II

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

III

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 320-11/2014
Нови Сад, 25. јун 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
 ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА 

НА ТЕРИТОРИЈИ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 У 2014. ГОДИНИ

I

У Програму мера подршке за спровођење пољопривредне по-
литике за развој села на територији Аутономне Покрајине Војво-
дине у 2014. години („Службени лист АПВ“ 14/14), у тачки V у 
ставу 1. бришу се речи:

„(соја, уљана тиква, сунцокрет)“.

II

У тачки V подтачка 1.1. тачка 5. се брише.

Иза подтачке 1.2. додаје се нова подтачка 1.2а. која гласи:
„1.2а. Опремање објеката за производњу пивa
Проширење привредних активности у ceocким заједницaмa je 

од виталног значаја за повећање квалитета живота у руралним 
подручјима. Подршка опремању објеката за производњу пива на 
пољопривредним газдинствима је од значаја paди повећања кон-
курентности пољопривредних газдинстава на тржишту и paзвoja 
руралнoг туpизма.

Овом мером суфинансираће се:
1. набавка опреме за производњу пивa.“

У подтачки 1.5. у ставу 2. у тачки 1. и 2., речи „меда“, замењују 
се речима „пчелињих производа“. 

Подтачка 1.6. мења се и гласи:
„1.6. Опремање сточарских фарми и изградња
објеката за смештај биљне хране 
Овај програм има за циљ повећање ефикасности, конкурент-

ности и одрживости производње млека и меса на фармама у По-
крајини, путем суфинансирања набавке опреме за фарме говеда, 
свиња, оваца, коза и живинарске фарме, као и за изградњу објека-
та за смештај биљне хране.

Средства из овог програма ће се додељивати за суфинанси-
рање:

1. опремања говедарских фарми,
2. опремања свињарских фарми,
3. опремања овчарских фарми,
4. опремања козарских фарми,
5. опремања живинарских фарми,
6. набавку опреме за мужу,
7. набавку опреме за хлађење и складиштење млека,
8. набавку опреме за манипулацију и складиштење хранива 

за стоку,
9. набавку опреме за манипулацију, одлагање и дистрибу-

цију стајњака,
10. изградњу објеката за конзервисање и скла-

диштење биљне хране.“

Подтачка 1.8. мења се и гласи: 
„1.8.Побољшање сточарске производње на пољопривредним
        газдинствима и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима 
        се врши производња и прерада меса и млека
Овај програм има за циљ побољшање сточарске производње 

на пољопривредним газдинствима кроз повећање сточног фон-
да, побољшање квалитета млека и меса, унапређење технологије 
за прераду млека и меса, увођења нових технологија, производа 
и процеса прераде млека и меса, проширење асортимана новим 
производима, упошљавање чланова породичног газдинства, до-
давање вредности пољопривредних производа и повећање жи-
вотног стандарда на селу. За наведени програм опредељен је уку-
пан износ од 50.000.000,00 динара.

Одабраним пољопривредним газдинствима ће бити пружена 
подршка у одабиру производа који ће се производити, техноло-
гије производње, мониторинга, пројектовања и израде идејних 
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решења за опремање, набавку опреме и адаптацију простора, мо-
ниторинг исхране, квалитета млечних и месних производа, као и 
сертификација објеката у којима се врши производња и прерада 
меса и млека, у складу са ЕУ стандардима. Пројекат ће се спрово-
дити на подручју Покрајине, и биће израђен пресек стања у објек-
тима и попис опреме која се у њима налази, предложени савети 
и препоруке на који начин да се прегледани објекти и опрема ус-
кладе са стандардима ЕУ у области производње и прераде меса. 

Део средства из овог програма, у износу од 40.000.000,00 ди-
нара, ће се додељивати регистрованим пољопривредним газдин-
ствима за суфинансирање:

1. адаптације објеката за прераду млека и меса; 
2. набавке опреме за модернизацију постојећих прерађи-

вачких постројења и развој нових производних линија за 
проширење асортимана производа од млека,

3. набавке нових линија, опреме и машина, у циљу модер-
низације капацитета у погледу хигијене и квалитета меса 
и производа од меса.“

Средства, у износу од 6.000.000,00 динара, биће додељена се 
високообразовној установи, која је специјализована за област 
пољопривреде, са подручја АП Војводине, а чији је оснивач Репу-
блика Србија, односно аутономна покрајина, путем расписивања 
јавног конкурса, у циљу побољшања сточарске производње на 
пољопривредним газдинствима и сертификације објеката у који-
ма се врши производња и прерада млека, у складу са ЕУ стан-
дардима.

Средства, у износу од 4.000.000,00 динара, биће додељена на-
учно –  истраживачкој установи, специјализованој за област тех-
нологије прераде пољопривредних производа, сигурност хране и 
квалитет производа, са подручја АП Војводине, а чији је оснивач 
Република Србија, односно аутономна покрајина, путем расписи-
вања јавног конкурса, у циљу побољшања сточарске производње 
на пољопривредним газдинствима и сертификације објеката у 
којима се врши производња и прерада меса, у складу са ЕУ стан-
дардима.“ 

Подтачка 1.9. се брише.

III

Досадашња подтачка 1.10. постаје подтачка 1.9.;
Досадашња подтачка 1.11. постаје подтачка 1.10.;
Досадашња подтачка 1.12. постаје подтачка 1.11.;
Досадашња подтачка 1.13. постаје подтачка 1.12.

IV

Средства у износу од 5.000.000,00 динара распоређена на тачки 
V од подтачке 1.1 до подтaчке 1.6. неће се реализовати све док 
се распоред наведених средстава не усклади према одговарајућој 
буџетској класификацији у складу са планираним начином реа-
лизације Програма.

У осталом делу Програм остаје непромењен.

549.

На основу члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 4/10), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 25. јуна 2014. године,  д о н е л а  ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се чланови Управног одбора Завода за заштиту 
споменика културе у Панчеву:

1. Саша Хаџиперић, председник,
2. Павле Ђукић, члан,  
3. Зоран Грба, члан,
4. Марина Миљуш, члан,
5. Јасмина Вујовић, члан.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-556/2014
Нови Сад, 25. јун 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

550.

На основу члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 4/10),  Покрајинска влада, на 
седници одржаној 25. јуна 2014. године,  д о н е л а  ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Именују се чланови Управног одбора Завода за заштиту споме-
ника културе у Панчеву, на период од четири године:

1. Саша Хаџиперић, председник, дипломирани инжењер 
заштите од пожара и заштите на раду,

2. протојереј Војин Козлина,  
3. Наод Мугурел, дипломирани инжењер геодезије,
4. Оливера Суботић, дипломирани инжењер архитектуре,
5. Ерне Биро, менаџер образовања,
6. Весна Потпара, дипломирани инжењер архитектуре,
7. Јасмина Вујовић, конзерватор, архитекта.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-557/2014
Нови Сад, 25. јун 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

551.

На основу члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 4/10), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 25. јуна 2014. године,  д о н е л а  ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се чланови Надзорног одбора Завода за заштиту 
споменика културе у Панчеву:

1. Слађана Фератовић, председник,
2. Бранка Добросављевић, члан,  
3. Тибор Картали, члан.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-558/2014
Нови Сад, 25. јун 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.
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552.

На основу члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 4/10), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 25. јуна 2014. године,  д о н е л а  ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Именују се чланови Надзорног одбора Завода за заштиту спо-
меника културе у Панчеву, на период од четири године:

1. Биљана Коканов, председник, дипломирани правник,
2. Ана Бисак, економски техничар,  
3. Јелица Марин, пословни секретар.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-559/2014
Нови Сад, 25. јун 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

553.

На основу члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 4/10), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 25. јуна 2014. године,  донела је

РЕШЕЊЕ

I

ДУШАНКА АНТОНИЈЕВ - СТАЈИЋ, дипломирани инжењер 
архитектуре, разрешава се дужности директора Завода за зашти-
ту споменика културе у Панчеву.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-554/2014
Нови Сад, 25. јун 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

554.

На основу члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 4/10), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 25. јуна 2014. године,  донела је

РЕШЕЊЕ

I

МИОДРАГ МЛАДЕНОВИЋ, дипл. инжењер архитектуре, и м 
е н у ј е  се за вршиоца дужности директора Завода за заштиту 
споменика културе у Панчеву.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-555/2014
Нови Сад, 25. јун 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

555.

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), a у вези члана 1. алинеја 7 По-
крајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права 
над установама културе које је основала Аутономна покрајина 
Војводина на Владу Аутономне покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“ број 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 
25. јуна 2014. године, 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 Српском народном позоришту, број: 01-168/1-2014, који је 
донео управник Српског народног позоришта Нови Сад - устано-
ве културе од националног значаја, 23. јануара 2014. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-500/2014
Нови Сад, 25. јун 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

556.

На основу члана 36. став 2. и члана 52. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 40/12-пре-
чишћен текст) и члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину („Сл. 
лист АПВ“, број 50/13 и 24/14-ребаланс) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕ-
ТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО  И ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад  Рас-
писује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
 У 2014. ГОДИНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2014. ГОДИНИ 
ЧИЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, И ТО:

1. пројеката који ће промовисати заштиту животне средине и кон-
кретне активности у области заштите природних вредности, 
очувања и унапређења биодиверзитета, као и програме едука-
ције и подизања свести јавности на територији АП Војводине у 
износу од 3.000.000,00 динара
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2. пројеката из области архитектуре, урбанизма и градитељства, 
којима ће се промовисати урбано, архитектонско и градитељско 
наслеђе, принцип приступачности, универзалног дизајна, енер-
гетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије у 
износу од 3.000.000,00 динара.

Потребна документација:

Пројекти се подносе на пријавном обрасцу који се налази на 
интернет сајту Секретаријата: www.ekourb.vojvodina.gov.rs. При-
ликом конкурисања поднети:

фотокопију Решења о регистрацији удружења (из АПР-а) и фо-
токопију Статута (из којег се види да се удружење бави делатнос-
тима из области заштите животне средине, односно архитектуре 
и урбанизма), фотокопију ПИБ обрасца, фотокопију картона де-
понованих потписа, фотокопију личне карте лица одговорног за 
заступање удружења (подносиоца пријаве) и биографија коорди-
натора/ке пројекта.

Опис пројекта треба да садржи све релевантне информације, 
а посебно следеће податке: назив и седиште носиоца пројекта, 
контакт особу, циљеве, активности, обим и време реализације 
пројекта, пројектне фазе, план употребе средстава, очекиване ре-
зултате, суфинансирање пројекта из сопствених средстава и из 
других извора, уколико су пројектом предвиђени.

Пријаве које не садрже потпуну документацију неће се узима-
ти у разматрање.

Критеријуми за доделу средстава:

Трошкови појединачних пројеката које су/финансира Секрета-
ријат не могу прелазити износ од 150.000,00 динара.

Једна организација може да конкурише само са једним пројектом.
Пријава организације која није оправдала претходно додељена 

средства неће бити разматрана на овом конкурсу.
Износ хонорара пројектног тима не може да прелази 20% макси-

малног бруто износа укупно добијених средстава овим конкурсом.
Средства се додељују путем јавног конкурса који Секретаријат 

објављује у „Службеном листу АПВ“, у дневном листу „Данас“ и 
на интернет сајту Секретаријата.

Приликом одређивања висине дотације примењују се следећи 
критеријуми:

- нова и креативна решења проблема у области заштите 
животне средине, односно архитектуре, урбанизма и гра-
дитељства;

- дугорочни утицај и одрживост након завршетка финан-
сијске подршке;

- број учесника носиоца пројекта;
- висина сопственог учешћа односно средстава из других 

извора уколико је за извођење пројекта потребно учешће 
или суфинансирање из других извора;

- медијски публицитет (телевизијски и радио-преноси или 
снимци, извештавање  штампе и други начини презентације).

Рокови за спровођење конкурса:

Рокови за спровођење јавног конкурса су: 
- достављање пријава: од дана објављивања у дневном 

листу „Данас“ до 04.07.2014. године,
- доношење одлуке о додели средстава и објављивање 

коначних резултата јавног конкурса на сајту Секрета-
ријата: 11.07.2014. године,

- рок извршења уговорене обавезе: 30.11.2014. године,
- рок достављања извештаја о наменском утрошку сред-

става: 15.12.2014. године.

Начин доношења одлуке о додели средстава:

Јавни конкурс ће спровести Комисије за спровођење јавног 
конкурса које ће бити образоване посебним решењем.

О поднетим захтевима одлучује покрајински секретар за урба-
низам, градитељство и заштиту животне средине на предлог Ко-
мисија за спровођење јавног конкурса, које разматрају пристигле 
пријаве применом наведених критеријума и сачињавају извештај 
о стручној оцени пријављених пројеката.

Након реализације пројекта потребно је приложити детаљан 
извештај о реализацији активности и финансијски извештај о ко-
ришћењу средстава са спецификацијом трошкова како би се оп-
равдало наменско и законито коришћење средстава.

Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор којим 
се обавезно утврђује: назив и седиште носиоца пројекта, врста 
и обим пројекта, време реализације пројекта, обим и врста до-
дељених средстава, временски план употребе средстава, начин 
надзора над наменским коришћењем средстава и одвијањем ре-
ализације пројекта и рок за доставу извештаја о наменском ут-
рошку средстава.

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са лик-
видним могућностима буџета АП Војводине за 2014. годину.

Начин подношења пријаве на конкурс:

Пријава на конкурс доставља се Секретаријату на формулару 
који је објављен на интернет сајту Секретаријата (www.ekourb.
vojvodina.gov.rs).

Пријава на конкурс се доставља путем поште на адресу: 
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и 

заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 
Нови Сад са назнаком „Пријава на конкурс удружења грађана за 
реализацију пројектних активности из области заштите животне 
средине, односно архитектуре, урбанизма и градитељства“ или 
непосредно на писарници покрајинских органа (контакт особа за 
пројектну област под тачком 1: Оливиа Тешић, телефон 021/487-
4486, е-mail: olivia.tesic@vojvodina.gov.rs; контакт особа за 
пројектну област под тачком 2: Ђорђе Видицки, телефон 021/487-
4529, е-mail: djordje.vidicki@vojvodina.gov.rs). Пријава која се дос-
тави након наведеног рока или са непотпуном документацијом, 
послатa путем факса или електронске поште, непотписанa или 
неоверенa пријавa, неће се разматрати.

Покрајински секретар
др Слободан Пузовић,с.р.

557.

На основу члана 36. став 2. и члана 52. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 40/12-пре-
чишћен текст), члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину („Сл. 
лист АПВ“, број 50/2013, 24/14-ребаланс) ПОКРАЈИНСКИ СЕ-
КРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО  И ЗАШТИ-
ТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ,Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад  
Расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

 ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
 У 2014. ГОДИНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: РЕШАВАЊЕ

 ПРОБЛЕМА НЕАДЕКВАТНОГ
 ОДЛАГАЊА ОТПАДА – САНАЦИЈА,

 РЕКУЛТИВАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ДЕПОНИЈА;
  САНАЦИЈА И РЕКУЛТИВАЦИЈА 

ДЕГРАДИРАНИХ ПОВРШИНА;
 ПОДИЗАЊЕ ЗАШТИТНИХ 

ЗЕЛЕНИХ ПОЈАСЕВА; 
НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА 

ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 КАПИТАЛНОГ КАРАКТЕРА.

Средства се додељују у укупном износу од 17.000.000,00 ди-
нара буџетских средстава Покрајинског секретаријата за урбани-
зам, градитељство и заштиту животне средине (у даљем тексту: 
Секретаријат) и то:

1. 6.000.000,00 за суфинансирање пројеката и студија из об-
ласти заштите животне средине и одрживог развоја,

2. 11.000.000,00 за набавку опреме и уређаја за очување 
животне средине капиталног карактера. 
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Појединачни пројекти не могу прелазити тражени износ за (су)
финансирање већи од 1.500.000,00 динара.

Право за учешће на конкурсу:

Право на доделу средстава имају јединице локалне самоуправе 
(општине и градови) са територије Аутономне Покрајине Војводине.   

Потребна документација:

Пријаву на јавни конкурс подносе јединице локалне самоупра-
ве у писменој форми на јединственом обрасцу. (образац се преу-
зима на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам, гради-
тељство и заштиту животне средине www.ekourb.vojvodina.gov.rs) 

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да достави:
За тачку 1. 

- преглед неуређених депонија, дивљих депонија и дегра-
дираних површина обухваћеним пројектом са подацима 
о локацији, врстама и количинама одложеног отпада (ко-
мунални, индустријски, грађевински отпад,...), однос-
но одговарајући пројекат подизања заштитних зелених 
појасева- фотокопију ПИБ обрасца, 

- фотокопију картона депонованих потписа,
- изјаву да су подаци наведени у пријави тачни и др.,
 За тачку 2. 
- потребан број посуда за сакупљање комуналног отпада, 

намену и предлог расподеле у складу са донетим Локал-
ним планом управљања отпадом, односно назив и наме-
ну опреме, уређаја и других основних средстава за очу-
вање животне средине капиталног карактера са њиховом 
наменом и предлогом расподеле.

- фотокопију ПИБ обрасца, 
- фотокопију картона депонованих потписа,
- изјаву да су подаци наведени у пријави тачни и др.,

Критеријуми за доделу средстава:  

Приликом одлучивања о додели средстава примењиваће се 
следећи критеријуми:

- степен развијености јединице локалне самоуправе пре-
ма важећој Покрајинској одлуци о утврђивању нераз-
вијених и недовољно развијених општина у Аутономној 
Покрајини Војводини,

- степен завршености-усклађености пројекта са Законом 
о управљању отпадом и Националном стратегијом упра-
вљања отпадом за период 2010-2019,

- висина средстава које је јединица локалне самоуправе 
определила на име сопственог учешћа у суфинансирању 

- дугорочни ефекат пројекта на животну средину
- функционалност предложеног решења у области живот-

не средине
- медијски публицитет (телевизијски и радио-преноси или 

снимци, извештавање штампе и други начини презента-
ције

Рокови за спровођење конкурса:

Основни рокови за спровођење јавног конкурса су: 
- достављање пријава: од дана објављивања у дневном 

листу „Данас“ до 06.08.2014. године,
- доношење одлуке о додели средстава:   14.08.2014. годи-

не,
- рок извршења уговорене обавезе: до 01.12. 2014. године,
- рок за достављање о коришћењу средстава 15.12.2014. 

године
- објављивање резултата јавног конкурса на сајту Секрета-

ријата: 15.08.2014. године.

Јавни конкурс ће спровести Комисије за спровођење јавног 
конкурса, које ће бити образоване посебним решењем.

Начин доношења одлуке о додели средстава:

О поднетим пријавама на конкурс одлучује Покрајински секре-
тар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине на 
предлог Комисије за спровођење јавног конкурса, која разматра 
пристигле пријаве применом наведених критеријума и сачињава 
извештај о стручној оцени пријављених пројеката. 

Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор којим 
се обавезно утврђује: назив и седиште носиоца пројекта, врста 
и обим пројекта, време реализације пројекта, обим и врста до-
дељених средстава, временски план употребе средстава, начин 
надзора над наменским коришћењем средстава и одвијањем ре-
ализације пројекта и рок за доставу извештаја о наменском ут-
рошку средстава.

Након реализације уговорених обавеза, а најкасније до 
15.12.2014. године јединица локалне самоуправе је у обавези 
да приложи детаљан извештај о реализацији активности и фи-
нансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом 
трошкова како би оправдала наменско и законито коришћење 
средстава.

 
Начин подношења пријаве на конкурс:   

Пријаве на конкурс достављају се Секретаријату на обрасцима 
који су објављени на интернет сајту Секретаријата (www.екоurb.
vojvodina.gov.rs).

Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адресу: По-
крајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
или непосредно на писарници покрајинских органа (контакт осо-
ба је Светлана Марушић на телефон: 021/487-4735).

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

558.

 На основу члана 36. став 2. и члана 52 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 40/12-пре-
чишћен текст) и члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину („Сл. 
лист АПВ“, број 50/13 и 24/14-ребаланс) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕ-
ТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО  И ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ , Булeвар Михајла Пупина 16, Нови Сад, 
Расписује

К О Н К У Р С
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

УПРАВЉАЧА У ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА
 АП ВОЈВОДИНЕ У ТОКУ 2014. ГОДИНЕ.

Пројектне области које ће се су/финансирати од стране По-
крајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине (у даљем тексту: Секретаријат) су:

1. Заштита и унапређење стања заштићених подручја, а по-
себно биодиверзитета и ретких и угрожених врста биља-
ка и животиња и њихових станишта;

2. Очување, санација и ревитализација осетљивих екосис-
тема (влажна станишта, слатине, пешчаре, степе, старе 
шуме);

3. Промоција заштићених подручја.
 
Право учешћа на конкурсу и обезбеђена средства:

1. На конкурс се могу пријавити управљачи следећих 
заштићених подручја: Национални парк, специјални ре-
зерват природе, предео изузетних одлика, парк природе 
и заштићено станиште, са 1 пројектом за свако заштиће-
но подручје којим управљају;

2. Укупан износ планираних средстава за доделу по овом 
јавном конкурсу је 22.000.000,00 динара.
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Потребна документација:

1. Пројекти се подносе на пријавном обрасцу који се на-
лази на web сајту Секретаријата: www.ekourb.vojvodina.
gov.rs

2. Пријава треба да садржи све релевантне информа-
ције, а посебно следеће податке: назив и седиште но-
сиоца пројекта; назив пројекта; име и презиме контакт 
особе; број телефона за контакт; број жиро рачуна, ма-
тични број и ПИБ; врсту, циљеве и обим послова; пе-
риод и фазе реализације; очекиване резултате; износ по-
требних средстава; начин на који се планира надзор над 
наменским коришћењем средстава и одвијањем реали-
зације пројекта; детаљан опис пројекта; висину износа 
сопствених средстава или средстава трећих лица за су/
финансирање пројектних активности.  

3. Потребно је прибавити акт о условима и мерама заштите 
природе Покрајинског завода за заштиту природе (Нови 
Сад, Радничка 20а), у складу са Законом о заштити при-
роде („Сл. гласник РС″ 36/09, 88/10, 91/10-испр.) за ра-
дове и активности на терену.

Услови конкурса:

1. Средства се додељују пројектима достављеним на јав-
ни конкурс који Секретаријат објављује у „Службеном 
листу АПВ“, у дневном листу „Данас“ и на интернет 
сајту Секретаријата;

2. Пројекат мора бити у складу са актом о условима и мера-
ма заштите природе;

3. Пројекти који не садрже потпуну документацију неће се 
узимати у разматрање.

Критеријуми за доделу средстава:

Приликом одлучивања о додели средстава, посебно ће се узи-
мати у обзир:

1. дугорочни утицај и одрживост након завршетка пројект-
не активности;

2. примена активних мера заштите у циљу очувања и уна-
пређења биодиверзитета;

3. национални и међународни статус заштићеног подручја;
4. процена медијског публицитета пројекта, посебно у ло-

калној средини;
5. Нова креативна решења у области заштите природе.

Рокови за спровођење конкурса:

- достављање пријава: континуирано од дана објављивања 
у дневном листу „Данас“ до 10.09.2014. године;

- доношење одлуке о додели средстава: континуирано у 
року од 30 дана  по пристизању пројеката;

- рок извршења уговорене обавезе: 01.12.2014. године;
- рок достављања извештаја о утрошку средстава: 

15.12.2014. године.

Начин доношења одлуке о додели средстава:

1. Јавни конкурс ће спровести Комисија за спровођење 
јавног конкурса, којa ће бити образованa посебним ре-
шењем;

2. О поднетим пројектима одлучује Покрајински секретар 
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине 
на предлог Комисије за спровођење јавног конкурса, која 
разматра пристигле пријаве применом наведених крите-
ријума и сачињава извештај о стручној оцени пријавље-
них пројеката;

3. Након реализације пројектних активности потребно је 
приложити детаљан извештај о реализацији активности 
и финансијски извештај о коришћењу средстава са спе-
цификацијом трошкова како би се оправдало наменско и 
законито коришћење средстава;

4. Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор 
којим се обавезно утврђује: назив и седиште носиоца 
пројекта; назив пројекта, врста и обим пројектних ак-
тивности; време реализације пројекта; обим додеље-
них средстава; временски план употребе средстава; на-
чин надзора над наменским коришћењем средстава и од-
вијањем реализације пројектних активности и рокове за 
реализацију пројекта и доставу извештаја о наменском 
утрошку средстава.

Начин подношења пријаве на конкурс:

Пријаве на конкурс се достављају Секретаријату на обрасцу 
који је објављен на интернет сајту Секретаријата (www.ekourb.
vojvodina.gov.rs) путем поште на адресу: 

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 
Нови Сад са назнаком „Пријава на конкурс за су/финансирање 
пројектних активности управљача у заштићеним подручјима 
АП Војводине у току 2014. године“ или непосредно на писарници 
покрајинских органа (контакт особa Бригита Марић, телефони: 
021/487-4486; 021/557-283).

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

Покрајински секретар
др Слободан Пузовић,с.р.
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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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА 

548. Решење о утврђивању Измена и допуна Програма 
подршке за спровођење пољопривредне политике 
за развој села на територији Аутономне покрајине 
Војводине у 20014;

549. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Завода 
за заштиту споменика културе у Панчеву;

550. Решење о именовању чланова Управног одбора Завода 
за заштиту споменика културе у Панчеву;

551. Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора 
Завода за заштиту споменика културе у Панчеву;

552. Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора 
Завода за заштиту споменика културе у Панчеву;

553. Решење о разрешењу дужности директора Завода за 
заштиту споменика културе у Панчеву;

554. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Завода за заштиту споменика културе у Панчеву;

555. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама 
и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Српском народном 
позоришту.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИ-
ЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ

556. Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета 
Аутономне покрајине Војводине у 2014. години за 
релизацију пројектних активности удружења грађана у 
2014. години чије је седиште  на територији Аутономне 
покрајине Војводине;

557. Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета 
Аутономне Покрајине Војводине у 2014 години за 
реализацију пројектних активности из области заштите 
животне средине: решавање проблема неадекватног 
одлгања отпада – санација, рекултивација постојећих 
депонија; санација и рекултивација деградираних 
површина, подизање заштитних зелених појасева; 
набавка опреме и уређаја за очување животен средине 
капиталног карактера;

558. Конкурс за су/финансирање пројеката управљача у 
заштићеним подручјима АП Војводине у току 2014. 
године.

1131

1132

1132

1132

1133

1133

1133

1133

1133

1134

1135

Редни број Предмет Страна

С А Д Р Ж А Ј




