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700.

Година LXX
- за председника:

На основу члана 16. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 4/13), 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) и члана 60. став 1.
тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број: 119/12, 116/13-аут.тумачење и 44/14-др.закон), Покрајинска
влада, на седници одржаној 24. септембра 2014. године, донела је

- проф. др Оливера Гајић, редовни професор на Филозофском факултету у Новом Саду, за ужу научну област Педагогија;
- за чланове:
- Марко Лош, професор историје, директор ССШ „Бранко
Радичевић“ у Руми;
- Зденка Ивковић, професор педагогије, директор Основне школе „Милош Црњански“ у Новом Саду;
- Жужа Ковач, професор разредне наставе, помоћник директора у Основној школи „Никола Тесла“ Банатско Карађорђево, издвојено одељење „Ади Ендре“ у Торди;
- Паљо Бељичка, професор физике, директор Гимназије са
домом ученика „Јан Колар“ у Бачком Петровцу;
- Весна Јововић, васпитач, директор Предшколске установе „Бамби“ у Кули;
- Милош Николић, професор виолине у Музичкој школи у
Суботици.

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Завод за
урбанизам Војводине“ Нови Сад, број: 1716/2 од 11.09.2014. године
о издавању сопствене бланко (соло) менице, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење уговорене обавезе, коју је
донео Надзорни одбор ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови
Сад, на 2. седници одржаној 11. 09. 2014. године.

II

II

Мандат председника и чланова Одбора траје четири године.

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

III

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 023-54/2014
Нови Сад, 24. септембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

701.
На основу члана 4. Одлуке о додели Признања „Др Ђорђе Натошевић“ („Службени лист АПВ, број: 8/01 и 10/10) 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 24. септембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ОДБОРА ЗА ДОДЕЛУ
ПРИЗНАЊА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
I
У Одбор за доделу Признања „Др Ђорђе Натошевић“ (у даљем
тексту: Одбор) именују се:

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-829/2014
Нови Сад, 24. септембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

702.
На основу члана 48. став 1. и члана 49. став 1. Закона о ученичком и студентском стандарду (‘’Службени гласник РС’’, број:
18/10 и 55/13), члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине (‘’Службени гласник
РС’’, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУз 353/09) 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 24. септембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Страна 1500 - Број 38

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
I

Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Дома
ученика средњих школа у Сремској Митровици:
- председник
- Јасна Арбанас, дипломирани правник из Сремске
Митровице;
- чланови - представници оснивача:
1. Небојша Огњеновић, дипломирани инжењер шумарства
за прераду дрвета из Сремске Митровице;
2. Бошко Уметић, професор из Сремске Митровице;
3. Предраг Мартиновић, електромеханичар из Сремске
Митровице;

- представници запослених у Дому ученика:
1. Гордана Милошевић, економски техничар из Чалме члан;
2. Гордана Уметић, дипломирани специјални педагог из
Лаћарка - члан.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-842/2014
Нови Сад, 24. септембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

- чланови - представници родитеља:
1. Гордана Ђачанин, економски техничар из Шида;
2. Ратко Сокол, радник из Шида;
- чланови - представници запослених у Дому ученика:
1. Љубица Јовановић, дипломирани инжењер шумарства,
васпитач у дому;
2. Снежана Маричић, економски техничар, административни радник.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-841/2014
Нови Сад, 24. септембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

24. септембар 2014.

704.
На основу члана 48. став 1. Закона о ученичком и студентском
стандарду (‘’Службени гласник РС’’, број: 18/10 и 55/13), чл. 33. и
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне
покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10) и члана
36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне
покрајине Војводине (‘’Службени гласник РС’’, број: 99/09, 67/12
– УС РС), Покрајинска влада, на седници одржаној 24. септембра
2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА ‘’НОВИ САД’’
У НОВОМ САДУ
I

703.
На основу члана 48. став 1. и члана 49. став 1. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број:
18/10 и 55/13), члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС“, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУз 353/09) 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 24. септембра 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
I
Именују се председник и чланови Управног одбора Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици:
- представници оснивача:
1. Милорад Попадић, дипломирани правник из Сремске
Митровице - председник;
2. Јасенка Ђаковић, медицинска сестра из Сремске Митровице - члан;
3. Слободан Стојилковић, професор физичког васпитања
из Сремске Митровице - члан;
- представници родитеља:
1. Слађана Кнежевић, домаћица из Мартинаца - члан;
2. Милутин Милошевић, трговац из Чалме - члан;

Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Студентског центра ‘’Нови Сад’’ у Новом Саду:
- представници оснивача:
- председник:
- Богдан Виславски, дипломирани правник из Ђурђева;
- чланови:
1. Анес Ћеман, дипломирани маркетинг менаџер у туризму
из Новог Сада;
2. Раде Дабетић, дипломирани правник из Београда;
3. Ана Кандић, дипломирани социолог из Новог Сада;
4. Елизабета Печи, дипломирани економиста из Новог
Сада;
- представници студената:
1. Славиша Думнић, Факултет техничких наука у Новом
Саду;
2. Милан Криловић, Правни факултет у Новом Саду;
3. Игор Салак, Правни факултет у Новом Саду;
- представници Универзитета у Новом Саду:
1. проф. др Владимир Катић, Факултет техничких наука у
Новом Саду;
2. проф. др Даница Дракулић, Економски факултет у Суботици;
- представници запослених у Установи:
1. Зора Субашић, руководилац сектора исхране Студентског центра;
2. Петар Попац, руководилац сектора угоститељства Студентског центра;
3. Мијодраг Тешић, шеф електро-машинске радионице.

24. септембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-653/2014
Нови Сад, 24. септембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

705.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-654/2014
Нови Сад, 24. септембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

706.
ПОНИШТАВА СЕ

На основу члана 48. став 1. Закона о ученичком и студентском
стандарду (‘’Службени гласник РС’’, број: 18/10 и 55/13), чл. 33. и
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне
покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10) и члана
36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне
покрајине Војводине (‘’Службени гласник РС’’, број: 99/09, 67/12
– УС РС), Покрајинска влада, на седници одржаној 24. септембра
2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА ‘’НОВИ САД’’
У НОВОМ САДУ
I

КОНКУРС ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА И
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
који је објављен у „Службеном листу АПВ“ бр. 34 од 3. септембра 2014. и у дневном листу „Дневник“ од 06. септембра 2014.
године
Конкурс се поништава због административно техничке грешке услед које је дошло до неподударања датума објављивања у
„Службеном листу АПВ“ у коме је текст Конкурса објављен 3.
септембра 2014. године и дневном листу „Дневник“ 6. септембра
2014. године, услед чега је дошло и до неподударања крајњег рока
за подношење пријава по овом Конкурсу.
Свим подносиоцима пријава који су конкурисали на Конкурс
за превенцију насиља и дискриминације, биће враћена конкурсна
документација.

Именују се председник и чланови Управног одбора Студентског центра ‘’Нови Сад’’ у Новом Саду:

Нови Конкурс за превенцију насиља и дискриминације биће
објављен у среду 24. септембра 2014. године у дневном листу
„Дневник“ и „Службеном листу АПВ“.

- представници оснивача:
- председник:
- Богдан Виславски, дипломирани правник из Ђурђева;

Овај текст ће се објавити у „Службеном листу АПВ“, дневном
листу „Дневник“ и на Интернет страници Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.

- чланови:
1. Бранко Урош Шећеров, мастер финансија из Српског Крстура;
2. Раде Дабетић, дипломирани правник из Београда;
3. Едит Кончар Ђалаи, струковни инжењер заштите животне средине из Новог Сада;
4. Дејан Бибић, дипломирани професор географије и информатике из Новог Сада;

БРОЈ: 116-401-3199/2014-02
ДАТУМ: 18. септембар 2014. год.

- представници студената:
1. Ненад Дураковић, Факултет техничких наука у Новом
Саду;
2. Марко Брњош, Факултет техничких наука у Новом Саду;
3. Никола Ђурић, Факултет спорта и физичког васпитања у
Новом Саду;
- представници Универзитета у Новом Саду:
1. проф. др Оливера Кнежевић - Флорић, Филозофски факултет у Новом Саду;
2. проф. др Зоран Његован, Пољопривредни факултет у Новом Саду;
- представници запослених у Установи:
1. Бобан Удовичић, дипломирани економиста, помоћник
директора за финансијско рачуноводствене послове;
2. Маријана Милинковић, дипломирани економиста, шеф
службе смештаја;
3. Миладинка Драгојевић, ВКВ кувар, вођа смене.
II
Председник и чланови Управног одбора Студентског центра
‘’Нови Сад’’ у Новом Саду, именују се на перид од четири године.

707.
Покрајински секретаријат за спорт и омладину поново
расписује
КОНКУРС
ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Конкурс је намењен финансирању и суфинансирању организација младих и за младе (у даљем тексту: организације) и установа, са седиштем у АП Војводини, са циљем подршке пројектима
који се односе на превенцију насиља и дискриминације.
Конкурсом ће бити подржани пројекти који подразумевају сензибилизацију младих у односу на:
- Смањивање предрасуда према младима из осетљивих
група - према припадницима националних мањина, маргинализованим групама (LGBT, Ромска популација итд.),
младима са инвалидитетом;
- превенцију насиља: електронско насиље (друштвене
мреже на интернету), вршњачко насиље (посебно насиље у школи), родно засновано насиље.
Пројекти треба да буду реализовани путем организације радионица, едукацијом и истраживањима.
ПРИОРИТЕТ имају пројекти:
- чија се циљна група не ограничава само на младе из
осетљивих група и жртве насиља, већ подразумева што
шири обухват популације младих, ради њихове сензибилизације на проблеме младих из осетљивих и дискриминисаних група;

Страна 1502 - Број 38
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- инклузивни пројекти;
- који подразумевају партнерску сарадњу више удружења
или установа које се баве младима (школе, Канцеларије
за младе, итд.);
- који се реализују у складу са одобреним програмом
КОНКУРСНИ ЗАДАЦИ
- Едукација и вршњачка едукација на тему толеранције,
људских и мањинских права и слобода, превенцију насиља и дискриминације, родне равноправности (нарочито обухватити мушку популацију);
- Обука вршњачких медијатора у школском окружењу –
вештине асертивне комуникације, облици асертивног
понашања, начини превазилажења конфликтних ситуација;
- Указивање на проблеме и приказ могућих решења везаних за превенцију дискриминације и насиље на креативан и модеран начин (филм, фотографија, музика, представа…);
- Кампање усмерене на смањивање предрасуда према младима из осетљивих група и организовање промотивних
акција које имају за тему суживот младих људи без обзира на националну, верску, родну и завичајну припадност,
порекло односно социјални стандард и ниво образовања;
- Подршка реализацији културних активности за младе
из осетљивих група (нпр. позоришне представе, секција
или програми за младе оштећеног слуха, аудио библиотеке за младе остећеног вида и сл.), уз обавезно непосредно учешће свих младих, а не само младих из осетљивих и дискриминисаних група (инклузивни приступ);
- Подизање нивоа свести младих о ризицима на интернету
и syber насиљу.
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Услови конкурса:
- Укупан износ средстава на овом Конкурсу је 5.000.000,00
динара;
- Максимални износ средстава који може бити одобрен по
пројекту износи 300.000,00 динара;
- Пројекат може трајати током школске 2014/2015, на
краће од 3 месеца;
- Једна организација може да конкурише само са једним
пројектом;
- Предлози пројекта подносе се искључиво на формулару
који се може преузети на сајту www.sio.vojvodina.gov.rs;
- Пројектима могу бити обухваћени млади до пунолетства;
- Неопходна је биографија координатора, тренера, едукатора;
- Непотпуно попуњени пријавни формулари, непотпуна
документација и неблаговремене пријаве, неће се разматрати;
- Индиректни трошкови не могу премашити 20% од укупних трошкова пројекта;
- Пријаве на конкурс подносе се препорученом пошиљком
у три примерка и у електронској форми, на адресу Покрајинског секретаријата за спорт и омладину АП Војводине, Бул. Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад или
лично у пријемној канцеларији-писарници Владе АП
Војводине. Пријаве се подносе у запечаћеној коверти са
назнаком “не отварати – пријава за Конкурс за превенцију насиља и дискриминацијe”. На полеђини коверте
навести податке о носиоцу: назив, адресу, телефон, контакт особу;
Крајњи рок за подношење пријава по овом Конкурсу је 30. септембар 2014. године.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
700.

701.
702.
703.
704.
705.

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног
одбора ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови
Сад о издавању сопствене бланко (соло) менице,
као средство финансијског обезбеђења за добро
извршење уговорене обавезе;
Решење о именовању председника и чланова Одбора
за доделу признања „Др Ђорђе Натошевић“;
Решење о разрешењу председника и чланова
Управног одбора Дома ученика средњих школа у
Сремској Митровици;
Решење о именовању председника и чланова
Управног одбора Дома ученика средњих школа у
Сремској Митровици;
Решење о разрешењу председника и чланова Управног
одбора Студентског центра „Нови Сад“ у Новом Саду;
Решење о именовању председника и чланова Управног
одбора Студентског центра „Нови Сад“ у Новом Саду.

1499
1499
1499
1500
1500
1501

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И
ОМЛАДИНУ
706.
707.

Поништавање Конкурса за превенцију насиља и
дискриминације од 3. септембра 2014. године;
1501
Конкурс за превенцију насиља и дискриминације.
1501
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