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На основу члана 5. став 3. Одлуке о додели годишњег признања
у области спорта („Службени лист АПВ”, број 8/03), члана 32. тачка 2. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 3. децембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА ОДБОРА
ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА
У ОБЛАСТИ СПОРТА
ЗА 2014. ГОДИНУ
I
За председника и чланове Одбора за доделу признања у области спорта за 2014. годину, именују се:
за председника:
1. Мариника Тепић, покрајинска секретарка за спорт и
омладину;
за чланове:
2. Горан Обрадовић – тренер
3. Зоран Вучковић - спортски функционер
4. Ивана Филиповић – врхунска спортисткиња
5. Лазо Бакмаз – спортски новинар.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 02-105/2014
Нови Сад, 3. децембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

872.
На основу члана 4. став 5. Одлуке о додели годишњег признања у
области спорта („Службени лист АПВ”, број 8/03), у вези са чланом
32. тачка 2. и чланом 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. децембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Новчана награда за годишње признање у области спорта у 2014.
години за најбоље спортске екипе у мушкој и женској конкуренцији, утврђује се у износу од по 400.000,00 динара.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 120-97/2014
Нови Сад, 3. децембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

873.
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 32. став 1. тачка 9. и чл. 35. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14) 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 3. децембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Завод за
урбанизам Војводине“ Нови Сад, број: 2325/4 од 27.11.2014. године
да у складу са одредбама Уговора о заједничком раду на изради Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене
транснационалног гасовода ‘’Јужни ток’’ (друге измене), који је
ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад закључио са Републичком агенцијом за просторно планирање, Београд, Завод изда
Републичкој агенцији за просторно планирање, Београд, као Носиоцу израде:
- бланко сопствену меницу, као средство финансијског
обезбеђења за примљени аванс, у висини од 30% од вредности уговорене цене са ПДВ-ом, са роком важења до
доношења Уредбе о усвајању измене и допуне Просторног плана,
и
- бланко сопствену меницу, као средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла, у висини од 10%
од вредности уговорене цене без ПДВ-а, са роком важења до доношења Уредбе о усвајању измене и допуне
Просторног плана.
Надзорни одбор ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад
је Одлуку донео на 6. седници одржаној 27.11.2014. године.
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II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 023-75/2014
Нови Сад, 3. децембар 2014. године

3. децембар 2014.

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), а у
вези са тачком I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача
над установом социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар „Срем“ у Руми („Службени лист АПВ”, број 7/02) и
чланом 12. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 3.
децембра 2014. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

874.

I

На основу члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади («Службени лист
АПВ», број 37/14), а у вези са чланом 1. алинеја 7. Покрајинске
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на
Владу Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ»,
бр 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. децембра
2014. године, донела је

Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра „Срем“ Рума, број: 160378/2014 који је донео директор Геронтолошког центра „Срем“
Рума, дана 12. септембра 2014. године.
II

Р Е Ш Е Њ Е

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

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана потребних средстава за финансирање текућих расхода и издатака
Српског народног позоришта за 2014. годину, које је усвојио Управни одбор Установе, на седници одржаној 27. новембра 2014. године.

Број: 022-824/2014
Нови Сад, 3. децембар 2014. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-130/2014
Нови Сад, 3. децембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

877.
На основу члана 58. став 1. Закона о ученичком и студентском
стандарду (‘’Службени гласник РС’’, број: 18/10 и 55/13), члана 32.
став 1. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади (‘’Службени лист АПВ’’, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 3. децембра 2014. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

875.

I

На основу члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади («Службени лист АПВ»,
број 37/14), а у вези са чланом 1. алинеја 7. Покрајинске скупштинске
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне
Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», бр 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. децембра 2014. године, донела је

НЕДЕЉКО СТОЈСАВЉЕВИЋ из Сомбора, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Сомбору.
II

Р Е Ш Е Њ Е

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

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Даје се сагласност на Измене Програма рада Српског народног
позоришта за 2014. годину, које је усвојио Управни одбор Установе, на седници одржаној 27. новембра 2014. године.

Број: 022-955/2014
Нови Сад, 3. децембар 2014. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-976/2014
Нови Сад, 3. децембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

878.
На основу члана 58. став 1. Закона о ученичком и студентском
стандарду (‘’Службени гласник РС’’, број: 18/10 и 55/13), члана 32.
став 1. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади (‘’Службени лист АПВ’’, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 3. децембра 2014. године, д о н е л а ј е

3. децембар 2014.
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РЕШЕЊЕ

II

I

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

НЕМАЊА ДЕЛИЋ, дипломирани правник из Сомбора, именује се за вршиоца дужности директора Дома ученика средњих
школа у Сомбору, до избора директора.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-953/2014
Нови Сад, 3. децембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

879.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-129/2014
Нови Сад, 3. децембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

881.
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, 45/13-други закон и 93/14), а у вези са чланом 1.
став 2. Одлуке о оснивању Завода за трансфузију крви Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 22/10) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. децембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊE

На основу члана 32. став 1. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади («Службени
лист АПВ», број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
3. децембра 2014. године, донела је

I

Р Е Ш Е Њ Е

Доц. др РАДМИЛА ЈОВАНОВИЋ, доктор медицине, примаријус
и специјалиста трансфузиологије, разрешава се дужности члана
Управног одбора Завода за трансфузију крви Војводине, на коју је
именована Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине, број:
022-82/2012 од 8. фебруара 2014. године, из реда запослених.

I

II

Даје се сагласност на Измене и допуне програма рада Спомен-збирке Павла Бељанског за 2014. годину, које је усвојио Управни одбор Установе, на седници одржаној 13. новембра 2014.
године.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-977/2014
Нови Сад, 3. децембар 2014. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-974/2014
Нови Сад, 3. децембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

880.
На основу чланa 32. став 1. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади («Службени
лист АПВ», број 37/14), а у вези са чланом 1. став 1. алинеја 3.
Покрајинске 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
3. децембра 2014. године, донела је

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

882.
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, 45/13-други закон и 93/14), а у вези са чланом 1.
став 2. Одлуке о оснивању Завода за трансфузију крви Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 22/10) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. децембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊE
I
Др ЈАСМИНА ГРУЈИЋ, доктор медицине, специјалиста трансфузиологије, именује се за члана Управног одбора Завода за
трансфузију крви Војводине, из реда запослених.
II

Р Е Ш Е Њ Е

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

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
прихода и расхода Галерије ликовне уметности поклон збирке
Рајка Мамузића за 2014. годину, које је усвојио Управни одбор
Установе, на седници одржаној 20. новембра 2014. године.

Број: 022-978/2014
Нови Сад, 3. децембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.
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883.

5. Копија Сагласности на Програм комасације, коју издаје
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
6. Копија акта којим је скупштина јединице локалне самоуправе донела Програм комасације
7. Копија Одлуке Скупштине општине о спровођењу комасације
8. Подаци о катастарској општини за коју се планира започињање поступка комасације и то: величина грађевинског реона, величина ванграђевинског реона, број парцела у грађевинском и ванграђевинском реону, обавезно навести да ли је у предметној катастарској општини у
претходном периоду већ реализована комасација (податке преузети од службе за катастар непокретности).

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, 45/13-други закон и 93/14), а у вези са чланом
1. став 2. Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Сремска
Митровица („Службени лист АПВ“, број 11/06) и члана 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. децембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊE
I
МИЛЕНА ДИМКОВИЋ ПОЛИМАЦ, виши радиолог, Дом
здравља Рума, из Руме, именује се за члана Управног одбора Завода за јавно здравље Сремска Митровица, као представник оснивача.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-979/2014
Нови Сад, 3. децембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.

884.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“ број 50/13,
24/14-ребаланс и 42/14 ребаланс) и Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне
Покрајине Војводине у 2014.години (‘’Службени лист АПВ’’ број
27/14) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО Бул. Михајла Пупина 16,
Нови Сад Расписује
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ЗАПОЧИЊАЊA НОВИХ ПОСТУПАКА
КОМАСАЦИЈЕ
За започињање нових поступака комасације расписује се конкурс за средства у укупном износу до 5.000.000,00 динара. Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 55%.
Преостала средства обезбеђује корисник средстава.
Предмет суфинансирања су трошкови: процене вредности
земљишта, извођача геодетско техничких радова, надзорног органа, радова на крчењу терена и уређењу земљишта који су нужни
ради несметаног спровођења комасације, набавка белега, катастарско класирање и бонитирање земљишта и сл.
Предмет суфинансирања нису трошкови: комисије за комасацију, поткомисија, комисије за јавну набавку, канцеларијског материјала и опреме, израда програма комасације, телефона, струје,
закупа просторија, репрезентације и сл.
Право и услови за учешће на конкурсу:
Право да конкуришу имају локалне самоуправе (градови и
општине) са територије АП Војводине уз услов да у претходном
периоду нису закључиле уговор о коришћењу средстава за започињање поступка комасације, а да сам поступак реализације комасације још није започет.
Потребна документација:
1. Пријава на конкурс
2. Копија ПИБ oбразца
3. Копија картона депонованих потписа
4. Програм комасације (на увид)

3. децембар 2014.

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Критеријуми за оцену пријава су комасираност катастарске
општине, уситњеност пољопривредних парцела и развијеност локалне самоуправе.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се
уговором.
Исплата одобрених средстава у висини до 55 % биће извршена
по достављању извештаја о реализацији уговорене обавезе.
Начин подношења пријаве на конкурс:
Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети са сајта Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs . Пријава
на конкурс са осталом потребном документацијом подноси се
закључно са 19.12.2014. године, на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла
Пупина 16, Нови Сад, са назнаком ‘’ конкурс- комасација’’.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4405.

885.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“ број 50/13,
24/14-ребаланс и 42/14 ребаланс) и Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне
Покрајине Војводине у 2014.години (‘’Службени лист АПВ’’ број
27/14) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО Бул. Михајла Пупина 16,
Нови Сад Расписује
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ОПРЕМАЊА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ
За опремање пољочуварске службе расписује се конкурс за
средства у укупном износу до 30.000.000,00 динара. Средства се
као бесповратна додељују корисницима у обиму до 50% од средстава утрошених за опремање пољочуварске службе. Преостала
средства обезбеђује корисник средстава.
Право и услови за учешће на конкурсу:
Право да конкуришу имају локалне самоуправе (градови и
општине) са територије АП Војводине који су донели одлуку
којом се предвиђа оснивање пољочуварске службе.
Потребна документација:
1. Пријава на конкурс
2. Kопија ПИБ образца
3. Kопија картона депонованих потписа
4. Копија општинске Одлуке којом се предвиђа оснивање
пољочуварске службе
5. Извештај о раду пољочуварске службе у 2014. години
(извештај треба да садржи: опис како је организована
пољочуварска служба са бројем и распоредом пољочувара на територији локалне самоуправе; опремљеност
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службе; сарадња службе са полицијом, комуналном полицијом и судом; сарадња са локалним удружењима и
организацијама; најзначајније резултате у раду сужбе и
уочене проблеме у раду службе; остале информације од
значаја за рад службе). Извештај достављају локалне самоуправе на чијој територији већ функционише пољочуварска служба.
6. Попис планиране опреме за рад пољочуварске службе по
врсти и количини опреме, са предрачунима.
У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне
документације, површина локалне самоуправе и развијеност локалне самоуправе.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се
уговором.
Рок за реализацију активности је 1.06.2015.
Исплата одобрених средстава у висини до 50 % биће извршена
по достављању извештаја о реализацији уговорене обавезе, саставни део извештаја треба да буде и доказ:
· да је локална самоуправа својим годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта предвидела функционисање пољочуварске
службе.
Наведени извештај се доставља Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство најкасније до
15.06.2015. године.
Начин подношења пријаве на конкурс:
Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети
са сајта Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs . Пријава на конкурс са осталом потребном документацијом подноси се закључно са 19.12.2014. године, на адресу: Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина
16, Нови Сад, са назнаком ‘’конкурс- пољочуварска служба’’.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4405.

886.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“ број 50/13,
24/14-ребаланс и 42/14 ребаланс) и Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне
Покрајине Војводине у 2014.години (‘’Службени лист АПВ’’ број
27/14) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО Бул. Михајла Пупина 16,
Нови Сад Расписује
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ
ВОДЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ КУЛТУРА
За израду техничке документације за обезбеђење доступности
воде за наводњавање пољопривредних култура расписује се конкурс за средства у укупном износу до 10.000.000,00 динара. Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 50% за
трошкове на изради техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура у 2014.
години. Преостала средства обезбеђује корисник средстава.
Право на учешће на конкурсу:
Право да конкуришу имају локалне самоуправе (градови и
општине) са територије АП Војводине.
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Потребна документација:
1. Пријава на конкурс,
2. Копија ПИБ oбразца,
3. Копија картона депонованих потписа
4. Образложење природних потенцијала и потреба за наводњавањем (дати краћи опис природних потенцијала за
наводњавање, потреба за наводњавањем, могуће правце
решења проблема, очекивани извори финансирања изградње система за наводњавање, величина површине за
наводњавање за коју се припрема техничка документација, остали аргументи од значаја за повећање наводњаваних површина)
5. Одлука надлежног органа локалне самоуправе о приступању изради техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање
6. Мишљење о оправданости израде техничке документације издато од стране ЈВП „Воде Војводине“
7. Понуда за израду техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура.
У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне
документације, површина која ће се моћи наводњавати реализацијом техничке документације и развијеност општине.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се
уговором.
Рок за реализацију активности је 1.06.2015.
Исплата одобрених средстава у висини до 50 % биће извршена до краја 2015. године по достављању извештаја о реализацији
уговорене обавезе, саставни део извештаја треба да буде и доказ:
· да је локална самоуправа својим годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта предвидела реализацију активности везаних
за наводњавање пољопривредних култура.
Наведени извештај се доставља Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство најкасније до
15.06.2015. године.
Начин подношења пријаве на конкурс:
Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети са сајта Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs . Пријава
на конкурс са осталом потребном документацијом подноси се
закључно са 19.12.2014. године, на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла
Пупина 16, Нови Сад, са назнаком ‘’ конкурс-израда техничке документације (наводњавање)’’.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4405 .
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар
за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се уговором.
Исплата одобрених средстава у висини до 55 % биће извршена
по достављању извештаја о реализацији уговорене обавезе.
Начин подношења пријаве на конкурс:
Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети са сајта Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs . Пријава
на конкурс са осталом потребном документацијом подноси се
закључно са 19.12.2014. године, на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла
Пупина 16, Нови Сад, са назнаком ‘’ конкурс- комасација’’.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4405 .
Потпредседник
Покрајинске владе
Мирослав Васин,с.р.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
871.
872.

873.
874.

875.
876.
877.
878.
879.

Решење о именовању председника и чланова Одбора
за доделу признања у области спорта за 2014. годину;
Решење о утврђивању висине новчане награде за годишње признање у области спорта у 2014. години за
најбоље спортске екипе у мушкој и женској конкуренцији;
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног
одбора ЈП „Завод за урбанизам војводине“ Нови Сад
о издавању бланко меница;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана потребних средстава за финансирање текућих расхода и издатака Српског народног
позоришта за 2014. годину;
Решење о давању сагласности на Измене Програма
рада Српског народног позоришта за 2014. годину;
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Геронтолошког
центра „Срем“ Рума;
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Дома ученика средњих школа у Сомбору;
Решење о именовању вршиоца дужности директора
Дома ученика средњих школа у Сомбору;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
програма рада Спомен-збирке Павла Бељанског за
2014. годину;

Редни број
880.

1783

1783

881.
882.
883.

1783

1784
1784
1784
1784

Предмет

Страна

Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана прихода и расхода Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за
2014. годину;
Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода
за трансфузију крви Војводине;
Решење именовању члана Управног одбора Завода за
трансфузију крви Војводине;
Решење именовању члана Управног одбора Завода за
јавно здравље Сремска Митровица.

1785
1785
1785
1786

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
884.
885.
886.

Конкурс за суфинансирање започињања нових поступака комасације;
1786
Конкурс за суфинансирање опремања пољочуварске
службе;
1786
Конкурс за суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура.
1787

1784
1785
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