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На основу члана 4. став 3. Одлуке о образовању Покрајинског 
буџетског фонда за заштиту животне средине („Службени лист 
АПВ“, број: 1/10 и 8/10), члана 30. став 1. тачка 7. и члана 35. став 
4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покраји-
не Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чла-
ном 6. став 2. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег 
фонда („Службени гласник РС“, број: 36/09 и 32/13-одлука УС) и 
чланом 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутоном-
не Покрајине Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“, 
број 50/2013), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 5. марта 2014. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим решењем утврђује се Програм коришћења средстава 
буџетског фонда - за заштиту, унапређење и одрживо коришћење 
рибљег фонда за 2014. годину (у даљем тексту: Програм), обим 
средстава за спровођење овог програма, као и начин њиховог рас-
поређивања и коришћења.

II

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: 501-413/2014
Нови Сад, 5. март 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

ПРОГРАМ

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
 БУЏЕТСКОГ ФОНДА - ЗА ЗАШТИТУ,

 УНАПРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ
 РИБЉЕГ ФОНДА ЗА 2014. ГОДИНУ

I

Сагласно члану 6. став 2. и 5. Закона о заштити и одрживом 
коришћењу рибљег фонда (у даљем тексту: Закон), накнада за 
коришћење рибарског подручја на територији аутономне по-
крајине, приход је буџета аутономне покрајине и користи се пре-
ко Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине 
и средства ће се користити наменски за заштиту, унапређење и 

одрживо коришћење рибљег фонда. Влада Аутономне Покрајине 
Војводине је образовала Покрајински буџетски фонд за заштиту 
животне средине својом одлуком која је објављена у „Сл. листу 
АПВ“, бр. 1/10, 8/10.

II

Средства од накнаде за коришћење рибарског подручја „Ср-
бија-Војводина“ користе се наменски за суфинансирање радова 
и активности у циљу очувања, заштите и одрживог коришћења 
рибљег фонда, за суфинансирање набавке средстава и савремене 
опреме рибочуварских служби корисника рибарских подручја у 
циљу боље контроле и заштите риболовних вода у АП Војводи-
ни као и за суфинансирање ревитализације рибљих плодишта и 
уређење и одржавање станишта риба, набавке рибље млађи ау-
тохтоних врста за порибљавање. 

III

Сагласно члану 6. став 2. и 3. Закона, корисници делова рибар-
ског подручја „Србија-Војводина“ испуњавају обавезу уплаћи-
вања накнаде за коришћење рибарског подручја у висини од 15% 
од новчаног износа трошкова за издавање дозволе за привредни 
риболов и 10% од новчаног износа трошкова за издавање дозволе 
за рекреативни риболов (годишње, дневне и вишедневне), која је 
приход буџета аутономне покрајине и користи се преко Покрајин-
ског буџетског фонда за заштиту животне средине. 

Корисници делова рибарског подручја „Србија-Војводина“ за 
период 2008-2012. године по Решењу о уступању на коришћење 
дела рибарског подручја ‚‘Србија-Војводина‘‘, донетом од стра-
не Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство („Службени лист АПВ“, бр. 2/08) су: 

 ЈП  ‚‘НП Фрушка гора‘‘,  Сремска Каменица
 ЈП  „Војводинашуме‘‘, Петроварадин
 ЈВП ‚‘Воде Војводине“, Нови Сад
 Д.О.О. ‚‘Панаква‘‘, Нови Сад
 Д.О.О. ‚‘Familia coop‘‘, Бачко Петрово Село
 Д.О.О ‚‘Међеш‘‘, Шатринци
 Д.О.О. ‚‘Риболовачки савез Војводине‘‘, Нови Сад
 Д.О.О. ‚‘Криваја‘‘, Криваја   

Пре истека уговора о условима уступања на коришћење рибар-
ског подручја „Србија – Војводина“ за 2008-2012. године, а пре-
ма Инструкцији Министарства природних ресурса, рударства и 
просторног планирања бр. 011-00-43/12-02, потписани су анекси 
уговора са корисницима делова рибарског подручја до 31.12.2013. 
године, осим са корисником ДОО ‚‘Панаква‘‘ из Новог Сада који 
је поднео захтев за раскидање уговора. 

Пре истека анекса уговора о условима уступања на коришћење 
рибарског подручја „Србија – Војводина“, са корисницима делова 
рибарског подручја потписани су анекси II уговора о условима 
уступања на коришћење рибарског подручја до 31.12.2014. годи-
не, односно до расписивања јавног конкурса за доделу рибарских 
подручја, а у складу са Инструкцијом Министарства природних 
ресурса, рударства и просторног планирања број: 324-07-281/13-
02 од 02.12.2013. године.

„Службени лист АПВ“ излази по 
потреби, на шест језика: српском, 
мађарском, словачком, румунском, 

русинском и хрватском.
– Рукописи се не враћају: – 

Огласи по тарифи

Нови Сад 
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Пре потписивања анекса за 2014. годину, корисник ДОО ‚‘Кри-
ваја‘‘ из Криваје је поднео захтев Покрајинском секретаријату за 
раскидање уговора, док је корисницима Д.О.О. ‚‘Familia coop‘‘ из 
Бачког Петровог Села и Д.О.О. ‚‘Међеш‘‘ из Шатринаца одузето 
рибарско подручје.

Сагласно члану 3. став 3. Закона, управљачи заштићених при-
родних добара, односно предузећа која управљају националним 
парком проглашавају и користе рибарско подручје по претходно 
прибављеном мишљењу надлежног министра.

Списак корисника делова рибарског подручја „Србија-Војводи-
на“ за 2014. годину:

 1. ЈП  ‚‘НП Фрушка гора‘‘,  Сремска Каменица
 2. ЈП  „Војводинашуме‘‘, Петроварадин
 3. ЈВП ‚‘Воде Војводине“, Нови Сад
 4. ДОО ‚‘Риболовачки савез Војводине‘‘, Нови Сад
 5. ЈП ‚‘Комуналац‘‘, Бечеј,
 6. ЈП ‚‘Палић-Лудаш‘‘, Палић,
 7. УСР ‚‘ Делиблатско језеро‘‘, Делиблато,
 8. ЈП СРЦ ‚‘Тиквара‘‘, Бачка Паланка,
 9. ДТД Рибарство Д.О.О., Бачки Јарак,
 10. РГ ‚‘Ечка‘‘ АД, Лукино село,
 11. Покрет горана Сремска Митровица, Сремска Митро-

вица,
 12. ВУ ‚‘Моровић‘‘, Моровић
 13. Туристичка организација општине Рума, Рума

IV

Програмом је планирано следеће:

А. Суфинансирање капиталних улагања - набавка основних 
средстава и рибље млађи за порибљавање

Б. Суфинансирање активности у оквиру текућих улагања - 
ревитализација рибљих плодишта и набавка административног 
материјала 

На основу члана 100. став 1. Закона о заштити животне средине 
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-
др. Закон и 43/11- одлука УС), члана 6. став 2. Закона о заштити и 
одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, бр. 
36/09 и 32/2013- Одлука УС)  за 2014. годину планирана су  сред-
ства у износу 16.000.000,00 динара. Пренети приходи из накнада 
за коришћење рибарског подручја на територији Аутономне По-
крајине Војводине (3117 Пренета неутрошена средства из ранијих 
година-наменски приходи, 311712 Пренета неутрошена средства 
за посебне намене), планирају се у износу од  8.957.661,00 динара.

Од укупне планиране суме у износу од 24.957.661,00 динара за 
суфинансирање капиталних улагања - набавке основних средста-
ва за рад рибочуварске и стручне службе (чамци, ванбродски мо-
тори, теренска возила и др.) и набавку рибље млађи за порибља-
вање опредељено је 15.369.200,00 динара. За текућа улагања, 
односно суфинансирање ревитализације рибљих плодишта, на-
бавку административног материјала (одећа, обућа, униформа, 
ХТЗ опрема, гориво, мазива  и остало) за рибочуварску службу 
опредељено је 9.588.461,00 динара. 

А. СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ КАПИ-
ТАЛНИХ УЛАГАЊА 

Набавка основних средстава (чамци, ванбродски мотори, те-
ренска возила и др.)

Набавка рибље млађи за порибљавање

Како је проблем рибокрађе опште присутан на риболовним 
водама, опредељена су средства за суфинансирање набавке ос-
новних средстава за рад рибочуварских и стручних служби ко-
рисника делова рибарских подручја, уз уважавање тренутне 

опремљености, површина уступљених риболовних вода на ко-
ришћење, броја рибочувара који су у сталном радном односу код 
корисника и резултата рада ових служби, у циљу боље контроле 
и заштите риболовних вода, односно рибљег фонда. Најчешћи 
угрожавајући фактор рибљег фонда представља превелико рибо-
ловно оптерећење које укључује не само легалан риболов, већ на 
првом месту криволов и то у време мреста. 

Снажан развој спортског односно рекреативног риболова, из-
ражен криволов уз нарушавање природних станишта рибљих по-
пулација као и порибљавање комерцијалним агресивним врстама 
у претходном периоду довели су до значајног смањења бројности 
аутохтоних врста, док су поједине врсте постале угрожене са 
становишта опстанка. Порибљавање материјалом из вештачких 
мрестилишта све је чешћа пракса управљања риболовним вода-
ма, те је Програмом предвиђено и суфинансирање набавке рибље 
млађи аутохтоних врста, као мера за очување и унапређење 
рибљег фонда. Суфинансирање активности у оквиру капиталних 
улагања планирано је у износу од 15.369.200,00 динара.

Б. СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ТЕ-
КУЋИХ УЛАГАЊА

Суфинансирање набавке административног материјала (одећа, 
обућа, униформа, ХТЗ опрема, гориво, мазива и остало) за ри-
бочуварске службе корисника делова рибарског подручја „Ср-
бија-Војводина“

Суфинансирање радова на ревитализацији рибљих плодишта, 
уређењу и одржавању рибљих станишта

У циљу унапређења рада рибочуварске службе, ефикасније 
контроле и заштите риболовних вода и очувања рибљег фонда, 
опредељена су средства за суфинансирање набавке одеће, обуће, 
униформе, ХТЗ опреме, гориво, мазива и остало за рибочувар-
ске службе корисника делова рибарских подручја, уз уважавање 
броја рибочувара који су у радном односу код корисника и степе-
на њихове опремљености.

Суфинансирање радова на ревитализацији рибљих плодишта 
и уређењу и одржавању рибљих станишта у АП Војводини извр-
шиће се код корисника делова рибарског подручја „Србија-Војво-
дина“ на територији АП Војводине који су предвидели ревита-
лизацију својим Годишњим програмима управљања рибарским 
подручјем за 2014. годину, Привременим програмима управљања 
рибарским подручјем, односно посебним пројектима, или су већ 
започели радове на чишћењу и уређењу плодишта у 2014. годи-
ни, продубљивању и одмуљивању доводних и одводних канала и 
уређењу оштећених и угрожених рибљих станишта. Директна де-
градација рибљих станишта, угинуће риба, органска продукција 
која се јавља услед антропогеног деловања, резултира таложењем 
муља на дну водених екосистема чиме се погоршава квалитет 
воде не само за рибље врсте него и друге водене организме, те 
представља веома изражен угрожавајући фактор за рибљи фонд. 
Суфинансирање активности у оквиру текућих улагања планира-
но је у износу од 9.588.461,00 динара.

V

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ауто-
номне Покрајине Војводине за 2014. годину („Службени лист 
АПВ“, бр. 50/2013), средства од накнада за коришћење рибарских 
подручја планирана су у оквиру Покрајинског секретаријата за 
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, ГЛАВА 01 
Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине, ФУНК-
ЦИЈА 560 Заштита животне средине некласификована на другом 
месту, извор финансирања 01 02 Приходи из буџета – наменски 
приходи у износу од 16.000.000,00 динара и  13 02 - Нераспоређе-
ни вишак прихода из ранијих година – наменски приходи у износу 
од 8.957.661,00 динара, што укупно износи 24.957.661,00 динара. 

Распоред средстава од накнада за коришћење рибарског под-
ручја утврдиће Покрајински секретаријат за урбанизам, гра-
дитељство и заштиту животне средине на основу предлога Ко-



5. март 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 8 - Страна 129

мисије за распоред и коришћење средстава коју ће именовати 
покрајински секретар, а приликом одлучивања о додели средста-
ва примењиваће се следећи критеријуми: 

 1) дугорочни утицај и одрживост након завршетка пројектних 
активности - максималан број бодова 4 распоређује се на следећи 
начин:

 без дугорочног утицаја и одрживости – 1 бод
 делимичан дугорочни утицај и одрживост – 2 бода
 значајан дугорочни утицај и одрживост – 3 бода
 изражен дугорочни утицај и одрживост – 4 бода;

2) примена активних мера заштите у циљу очувања и уна-
пређења Биодиверзитета - максималан број бодова 4 распоређује 
се на следећи начин:

 без примене активних мера заштите – 1 бод
 парцијална примена активних мера заштите – 2 бода
 значајна примена активних мера заштите – 3 бода
 свеобухватна примена активних мера заштите – 4 бода;

3) покривеност риболовног подручја посебно заштићеним под-
ручјима, ИБА, рамсарским подручјима и ЕМЕРАЛД, – максима-
лан број бодова 5 распоређује се на следећи начин:

 до 10% површина- 1 бод
 од 11% до 20% површина - 2 бода
 од 21% - 40% површина - 3 бода
 од 41% - 60%. површина – 4 бода
 преко 60% повртшина - 5 бодова;

4) процена едукативног утицаја и медијског публицитета - мак-
сималан број бодова 2 распоређује се на следећи начин:

 без медијског публицитета – 1 бод
 присутан медијски публицитет – 2 бода;

5) површина риболовних вода којим корисник управља– мак-
сималан број бодова 4 распоређује се на следећи начин:

 мање од 500ха – 1 бод
 501 ха – 1000 ха – 2 бода
 101ха – 10.000ха – 3 бода
 преко 10.000ха – 4 бода;

6) број лиценцираних рибочувара – максималан број бодова 3 
распоређује се на следећи начин:

 1 - 3 лиценцирана рибочувара  - 1 бод
 4 – 6 лиценцираних рибочувара  - 2 бода
 7 и преко 7 лиценцираних рибочувара – 3 бода; 

Права и обавезе у коришћењу средстава утврдиће се уговором 
између корисника средстава и Покрајинског секретаријата за ур-
банизам, градитељство и заштиту животне средине.

Прималац средстава се обавезује да средства добијена по ос-
нову уговора, наменски искористи и о њиховом утрошку достави 
извештај којим правда коришћење средстава Покрајинског буџет-
ског фонда за заштиту животне средине. 

Средства Покрајинског буџетског фонда за заштиту живот-
не средине, подлежу контроли примене закона у области мате-
ријално – финансијског пословања и наменског и законитог ко-
ришћења средстава, коју обавља буџетска инспекција Аутономне 
Покрајине Војводине.

237.

На основу члана 11. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине 
Војводине (‚‘Службени лист АПВ‘‘, број: 19/06 и 22/13), чл. 33. и 
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне 

Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 5. марта 
2014. године,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Фонда за капитална 
улагања Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину, који 
је донео Управни одбор Фонда за капитална улагања Аутономне 
Покрајине Војводине, 14. фебруара 2014. године.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-7/2014
Нови Сад, 5. март 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

238.

На основу чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‚‘Службени лист 
АПВ‘‘, број 4/10), члана 54. Закона о ученичком и студентском 
стандарду (‚‘Службени гласник РС‘‘, број: 18/10 и 55/13), а у вези 
са чланом 36. став 1. тачка 12. Закона о утврђивању надлежности 
(‚‘Службени гласник РС‘‘, број: 99/09 и 67/2012 – УС  РС ), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 5. марта 
2014. године,   д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЈОВАН БЈЕЛОБАБА, дипломирани правник из Новог Сада, 
разрешава се дужности директора Студентског центра ‚‘Нови 
Сад‘‘ у Новом Саду, са 17. априлом 2014. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-231/2014
Нови Сад, 5. март 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

239.

На основу чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‚‘Службени лист 
АПВ‘‘, број 4/10), члана 54. Закона о ученичком и студентском 
стандарду (‚‘Службени гласник РС‘‘, број: 18/10 и 55/13), a у вези 
са чланом 36. став 1. тачка 12. Закона о утврђивању надлежности 
(‚‘Службени гласник РС‘‘, број: 99/09 и 67/12 – УС  РС), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 5. марта 
2014. године, д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЈОВАН БЈЕЛОБАБА, дипломирани правник из Новог Сада, 
именује се за директора Студентског центра ‚‘Нови Сад‘‘ у Но-
вом Саду, на период од четири године, почев од 18. априла 2014. 
године.
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II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-232/2014
Нови Сад, 5. март 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

240.

На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС“, број: 42/91, 71/94 и 79/05), тачке I 
Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом 
социјалне заштите за смештај корисника Дом за лица ометена у 
менталном развоју „OTTHON“ у Старој Моравици („Службени 
лист АПВ“, број 7/02), члана 30. став 1. тачка 11. и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10) а у вези са чланом 
132. став 3. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, 
број 24/11), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 5. марта 2014. године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Дома за лица 
ометена у менталном развоју „OTTHON“ у Старој Моравици:

- председник:
 Милош Трапарић, економиста из Бачке Тополе, пред-

ставник оснивача;
- чланови:

 Блаженка Хоџић, дипл. правник из Бачке Тополе, пред-
ставник оснивача;

 Веља Стојановић, грађевински техничар из Бачке Топо-
ле, представник оснивача;

 Бела Мајлат, дипл. економиста из Старе Моравице, пред-
ставник локалне самоуправе;

 Тодомир Бандобрански, економиста из Бачке Тополе, 
представник корисника;

 Шандор Ловаш, дипл. економиста из Старе Моравице, 
представник запослених;

 Андор Торма Нађ, медицински техничар из Старе Мора-
вице, представник запослених.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-191/2014
Нови Сад, 5. март 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

241.

На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС“, број 24/11), тачке I Одлуке о преузимању 
права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за 
смештај корисника Дом за лица ометена у менталном развоју 
„OTTHON“ у Старој Моравици („Службени лист АПВ“, број 

7/02), члана 30. став 1. тачка 11. 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 5. марта 2014. године,  д о н е л 
а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Дома за лица ометена у менталном развоју 
„OTTHON“ у Старој Моравици, именују се:

- за председника:
 Шандор Хоркаи, инжењер аутоматике из Старе Морави-

це, представник оснивача;

- за чланове:
 Викторија Јанковић, дипл. педагог из Бачке Тополе, 

представник оснивача;
 Ида Тот, дипл. хемичар из Старе Моравице, представник 

удружења;
 Етела Кочиш, медицинска сестра из Суботице, представ-

ник корисника;
 Андор Торма Нађ, медицински техничар из Старе Мора-

вице, представник запослених.

Председник и чланови Управног одбора Дома за лица ометена 
у менталном развоју „OTTHON“ у Старој Моравици, именују се 
на четири године.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-192/2014
Нови Сад, 5. март 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

242.

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС“, број: 42/91, 71/94 и 79/05), тачке I 
Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом 
социјалне заштите за смештај корисника Дом за лица ометена у 
менталном развоју „OTTHON“ у Старој Моравици („Службени 
лист АПВ“, број 7/02), члана 30. став 1. тачка 11. и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10) а у вези члана 132. 
став 3. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, 
број 24/11), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 5. марта 2014. године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Дома за лица 
ометена у менталном развоју „OTTHON“ у Старој Моравици:

- председник:
 Иштван Фехер, новинар из Старе Моравице, представ-

ник оснивача;

- чланови:
 Розалија Радаковић, медицинска сестра из Старе Мора-

вице, представник локалне самоуправе;
 Ана Франк, књиговођа из Старе Моравице, представник 

запослених.
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II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-193/2014
Нови Сад, 5. март 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

243.

На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС“, број 24/11), тачке I Одлуке о преузимању 
права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за 
смештај корисника Дом за лица ометена у менталном развоју 
„OTTHON“ у Старој Моравици („Службени лист АПВ“, број 
7/02), члана 30. став 1. тачка 11. 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 5. марта 2014. године,  д о н е л 
а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорни одбор Дома за лица ометена у менталном развоју 
„OTTHON“ у Старој Моравици, именују се:

- за председника:
 Игор Мандић, инжењер агрономије из Бачке Тополе, 

представник оснивача; 

- за чланове:
 Карољ Векоњ из Бачке Тополе, представник оснивача;
 Ана Франк, књиговођа из Старе Моравице, представник 

запослених.
Председник и чланови Надзорног одбора Дома за лица ометена 

у менталном развоју „OTTHON“ у Старој Моравици, именују се 
на четири године.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-194/2014
Нови Сад, 5. март 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

244.

На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 1. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-дру-
ги закон, 88/10, 99/10, 119/12 и 45/13-други закон), а у вези са чла-
ном 1. став 2. Одлуке о оснивању Опште болнице Вршац, Вршац, 
услед поделе Здравственог центра „Вршац“, Вршац („Службени 
лист АПВ“, број: 1/09 и 21/10) 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 5. марта 2014. године  д о н е л 
а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др ЗОРАН ИЛИЋ, доктор медицине, специјалиста опште хи-
рургије, разрешава се дужности вршиоца дужности директора 
Опште болнице Вршац, Вршац, на коју је именован Решењем 
Владе Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-642/2013 од 4. 
септембра 2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-228/2014
Нови Сад, 5. март 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

245.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 119/12 и 45/13-други закон), а у вези са чланом 1. став 2. 
Одлуке о оснивању Опште болнице Вршац, Вршац, услед поделе 
Здравственог центра  „Вршац“, Вршац („Службени лист АПВ“, 
број: 1/09 и 21/10) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на сед-
ници одржаној 5. марта 2014. године  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др ЗОРАН ИЛИЋ, доктор медицине, специјалиста опште хи-
рургије, именује се за директора Опште болнице Вршац, Вршац, 
на период од четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-229/2014
Нови Сад, 5. март 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

246.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 119/12 и 45/13-други закон), а у вези са чланом 1. став 2. 
Одлуке о оснивању Опште болнице Вршац, Вршац, услед поделе 
Здравственог центра  „Вршац“, Вршац („Службени лист АПВ“, 
број: 1/09 и 21/10) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске од-
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луке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на сед-
ници одржаној 5. марта 2014. године  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др ГОРАН ВЕШОВИЋ, доктор медицине, специјалиста радио-
логије, именује се за  заменика директора Опште болнице Вршац, 
Вршац, на период од четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-230/2014
Нови Сад, 5. март 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

247.

На основу члана 30. став 1. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са тачком 
I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом 
социјалне заштите за смештај корисника Установа за смештај 
и збрињавање старих лица „Геронтолошки центар“ у Панчеву 
(„Службени лист АПВ“, број 7/02) и чланом 12. став 1. Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/11), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 5. марта 
2014. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Статут Установe за смештај и збрињавање 
старих лица „Геронтолошки центар“ Панчево, број: 1800/13 од 01. 
новембра 2013. године, који је донео Управни одбор Установе 
за смештај и збрињавање старих лица „Геронтолошки центар“ 
Панчево, на седници одржаној 01. новембра 2013. године.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-41/2014
Нови Сад, 5. март 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

248.

На основу члана 65. Пословника Скупштине АП Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 46/2013-пречишћен текст), Одбор за 
европске интеграције и међурегионалну сарадњу, на 31. седници 
донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

 ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА 
 ЛЕТЊЕ АКАДЕМИЈЕ СКУПШТИНЕ АЕР-а

 У АП ВОЈВОДИНИ 2014. ГОДИНЕ

I

Овим решењем образује се Организациони одбор Летње 
академије Скупштине европских регија у Аутономној Покрајини 
Војводини 2014. године. (у даљем тексту: Организациони одбор)

II

У Организациони одбор именују се:

за председника:
 Ана Томанова Маканова, потпредседница Скупштине 

АП Војводине

за чланове:
 Душана Јаковљев, потпредседник Скупштине АП Војво-

дине;
 мр. Чила Гимпел  Кантор, шефица кабинета председника 

Скупштине АП Војводине;
 Александар Радоњић, помоћник покрајинског секретара 

за међурегионалну сарадњу;
 Татјана Бањанин Пејић, помоћница покрајинског секре-

тара за спорт и омладину;
 Олга Кнежевић, Покрајински секретаријат за међуреги-

оналну сарадњу и локалну самоуправу;
 Митар Васиљевића, Покрајински секретаријат за 

међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
 Викториа Човић, руководитељка Радне групе за међуре-

гионалну сарадњу Скупштине АП Војводине;
 Сању Шифлиш, чланица Радне групе за међурегионалну 

сарадњу Скупштине АП Војводине.

III

Организациони одбор спроводи све активности у вези са 
планирањем, организацијом и реализацијом Летње академије 
2014. године.

IV

 Ово Решење објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

0дбoр за европске интеграције и међурегионалну сарадњу
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине

22 Број:93-1
Нови Сад, 25.02.2014.

Председница одбора
Мр Маја Седларевић,с.р.

249.

На основу члана 3. Одлуке о додели буџетских средстава По-
крајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањи-
не за дотације организацијама етничких заједница („Службени 
лист АПВ“ број: 5/2006), Покрајински секретаријат за образо-
вање, управу и националне заједнице расписује 

К О Н К У Р С
ЗА ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ 

ЗАЈЕДНИЦА
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

Конкурс се расписује за суфинансирање редовне делатности, 
пројеката и организовање манифестација, као и набавке опреме и 
инвестициона улагања организација етничких заједница са тери-
торије Аутономне Покрајине Војводине  у  2014. години.
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I. РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

Конкурс се расписује на укупан износ од 31.500.000,00  динара.

Национална заједница Укупан износ средстава за 
организације етничких заједница

Мађари 15.120.000,00

Хрвати 3.130.000,00

Словаци 3.130.000,00

Румуни 2.330.000,00

Роми 1.860.000,00

Русини 1.200.000,00

Буњевци 1.100.000,00

Македонци 680.000,00

Украјинци 424.000,00

Немци 296.000,00

Чеси 130.000,00

Ашкалије 100.000,00

Египћани 100.000,00

Грци 100.000,00

Остали 1.800.000,00

Укупно 31.500.000,00

II. УСЛОВИ КОНКУРСА

Рок за подношење пријава је 15. април 2014. године.

На конкурс се могу пријавити искључиво регистрована правна 
лица – организације и удружења припадника етничких заједни-
ца са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине, 
чија се делатност заснива на очувању и неговању националног и 
културног идентитета или чија се делатност заснива на очувању 
и унапређењу међунационалне толеранције.

На Конкурс се не могу пријављивати директни и индиректни 
буџетски корисници.

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

Неће се узимати у разматрање пријаве од стране апликаната 
којима су додељена средства по основу претходних конкурса 
Секретаријата, а нису измирили преузете обавезе по тим кон-
курсима или нису благовремено,  до истека рока за пријаву по 
овом конкурсу, затражили од Секретаријата продужење рока за 
реализацију средстава добијених по основу ранијих конкурса Се-
кретаријата.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и национал-
не заједнице задржава право да од подносиоца пријаве по потре-
би затражи додатну документацију и информације или изађе на 
лице места, односно да за доделу средстава одреди испуњење 
додатних услова;

Секретаријат није обавезан да образложи своје одлуке;
Против ових одлука Секретаријата не може се уложити правни 

лек;
Пријаве и приложена документација се подносиоцима не 

враћају.

III. НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

Пријаве се подносе у два примерка, са две изјаве оверене и пот-
писане од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве, искључи-
во на конкурсним обрасцима Секретаријата. Комплетна конкур-
сна документација са упутствима и правилима може се преузети 
од понедељка, 03 марта 2014. године у просторијама Секретарија-
та или на web адреси www.ounz.vojvodina.gov.rs

Уз пријаву се обавезно подноси :
 Званичан доказ о регистрацији организације;
 Потврда о пореском идентификационом броју;
 Званичан доказ о отвореном рачуну у банци.

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 АПВ) или се упућују 
поштом на адресу: 

Покрајински секретаријат за  образовање, 
управу и националне заједнице

21000 Нови Сад
Булевар Михаила Пупина 16. 

ЗА КОНКУРС

 Резултати конкурса се објављују на званичној web адреси Се-
кретаријата.

БРОЈ:128-90-5/2014-02
ДАТУМ:27.фебруара.2014.године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor с.р.

(мр Андор Дели)

250.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА

 И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
 КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ

 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
за 2014. годину

У складу са чланом 4. Одлуке о расподели буџетских средста-
ва, 1 средства се одобравају за суфинансирање обављања гради-
тељске, добротворне и научне делатности традиционалних цр-
кава и верских заједница, као и организација и установа чији су 
они оснивачи, а које делују на територији Аутономне Покрајине 
Војводине. 2 

Укупан износ средстава за расподелу по конкурсу је 
21.924.000,00 динара.

По конфесијама износи су следећи: Српска православна црк-
ва – 11.181.000,00 динара (Бачка епархија – 3.326.000,00 дина-
ра; Банатска епархија – 3.578.000,00 динара; Сремска епархија 
– 4.081.000,00 динара и Шабачка епархија – 196.000,00 динара); 
Римокатоличка црква – 6.796.000,00 dinara динара (Суботич-
ка бискупија – 3.398.000,00 динара, Зрењанинска бискупија – 
1.887.000,00 динара и Сријемска бискупија – 1.511.000,00 динара); 
Исламска заједница – 313.000,00 динара; Словачка евангелистич-
ка а.в. црква – 877.000,00 динара; Јеврејска заједница – 469.000,00 
динара; Реформатска хришћанска црква – 548.000,00 динара; 
Евангелистичка хришћанска црква – 469.000,00 динара; Гркока-
толичка црква – 469.000,00 динара и Румунска православна црква 
– 625.000,00 динара.

Пријаве на конкурс подносе се на српском језику или језику 
националних мањина који је у службеној употреби у Аутономној 
Покрајини Војводини, с прецизном назнаком за коју намену се 
средства траже, у износима заокруженим на хиљаде динара.

1 Одлука о расподели буџетских средстава Покрајинског секретаријата 
за прописе, управу и националне мањине црквама и верским заједница-
ма које делују на територији Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист 
АПВ“, 21/2007, 4/2008)

2 Регистроване цркве и верске заједнице које делују на територији АП 
Војводине, као и организације и установе чији су оне оснивачи, право на 
доделу средстава могу остварити путем захтева који подносе непосредно 
покрајинском секретару у току године.
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Рок за подношење пријаве је 04.04.2014. године.

Пријава мора да садржи:
• назив рачуна;
• назив банке код које се води рачун;
• број рачуна који је издала и оверила банка у којој се води.

Уколико локална црква не поседује свој рачун, може  у пријави 
навести број рачуна епархије, бискупије или егзархата коме при-
пада са свим наведеним подацима.

Пријаве се подносе лично, предајом Писарници покрајинских 
органа управе у Новом Саду, у приземљу зграде Владе АП Војво-
дине, или се упућују поштом на адресу: Покрајински секрета-
ријат за образовање, управу и националне заједнице, 21 000 Нови 
Сад, Бул. М. Пупина 16. 

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који 
се могу добити на поменутим адресама или скинути са интернет 
адреса: www.vojvodina.gov.rs. и www.puma.vojvodina.gov.rs.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни дока-
зи, неће бити разматране.

Под неблаговременим пријавама сматрају се пријаве:
 пристигле након истека рока предвиђеног у конкурсу.

Под недопуштеним пријавама сматрају се пријаве:
 које су поднела неовлашћена лица и субјекти који нису 

предвиђени конкурсом, односно оне које се не односе на 
конкурсом предвиђене намене.

Под неразумљивим и непотпуним пријавама сматрају се прија-
ве:

 које су непотписане, с непопуњеним рубрикама, попуње-
не графитном оловком, ако недостатак није отклоњен ни 
у накнадном року;

 које нису поднете на одговарајућем обрасцу;
 без одговарајућег рачуна, назива банке, те броја рачуна 

који је издала и оверила банка;
 које садрже неразумљиве и нечитке податке.

Исто тако, пријава подносиоца  који је у претходном периоду 
добио финансијска средства, а није их оправдао, тј. није доста-
вио комплетан извештај о утрошку финансијских средстава, неће 
бити разматрана.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице задржава право да од подносиоца пријаве, према потре-
би, затражи додатну документацију и информације, односно да за 
доделу помоћи одреди испуњење потребних услова.

Подносилац пријаве обавезује се да новчана средства користи 
искључиво за намену за коју су додељена, а да неутрошена сред-
ства врати буџету Аутономне Покрајине Војводине.

Подносилац пријаве обавезује се да Покрајинском секретарија-
ту за образовање, управу и националне заједнице у року од 15 
дана од дана када је у потпуности искористио новчана средства, 
а најкасније до 31. децембра 2014. године, достави финансијски 
извештај о утрошку средстава са спецификацијом трошкова из 
својих евиденција, као и финансијску документацију о утрошку 
средстава (уговоре, фактуре, фискалне рачуне, отпремнице и из-
воде из банке преко које обавља платни промет).

Уколико корисник средстава из овог Конкурса потпада под 
регулацију члана 2. став 1. тачка 2 Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник Р. Србије”, број 124/2012), односно уколико 
ће се средства остварена по овом конкурсу користити за набавку 
радова, добара или услуга, а учешће јавних средстава чини више 
од 50% вредности набавке, корисник средстава ће се сматрати на-
ручиоцем и у обавези је да примењује Закон о јавним набавкама.

Подносиоци пријава ће писменим путем бити обавештени о 
исходу конкурисања, при чему Покрајински секретаријат за об-
разовање, управу и националне заједнице није обавезан да образ-
ложи своје одлуке. Против ових дискреционих одлука Покрајин-
ског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице 
не може се уложити правни лек. 

Пријаве и приложена документација не враћају се подносио-
цима.

Покрајински секретар
Мgr. Deli Andor 

(мр Андор Дели)

251.

На основу члана 22. став 4. и члана 26. став 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине 
за 2014. годину („Службени лист АПВ“, бр. 50/13), члана 36. став 
2. и члана 50. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ“, бр. 40/12 – пречишћен текст) и 
Одлуке о условима регресирања превоза ученика средњих школа  
(‚‘Службени лист АПВ‘‘, бр. 1/13), Покрајински секретаријат за 
образовање, управу и националне заједнице (у даљем тексту: 
Секретаријат) расписује   

 
КОНКУРС

ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ  ПРЕВОЗА УЧЕНИКА 
СРЕДЊИХ ШКОЛА  ЗА 2014. ГОДИНУ

Конкурс се расписује на износ средстава обезбеђених 
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“, бр. 
50/13) на посебном разделу Секретаријата за регресирање превоза 
ученика средњих школа у АП Војводини, у укупном износу од 
180.000.000,00 динара.

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу 
са ликвидним могућностима буџета Аутономне Покрајине 
Војводине за 2014. годину.

УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Подносиоци захтева 

Корисници који имају право да учествују у расподели средстава 
су општине и градови на територији Аутономне Покрајине 
Војводине.

2. Критеријуми расподеле средстава
 • број ученика средњих школа у школској 2013/2014. 

години са подручја општине (града) који свакодневно 
путују од места становања до школе;

 • степен развијености општина (градова) у АП Војводи-
ни на основу Уредбе Владе Републике Србије о утврђи-
вању јединствене листе развијености региона и једини-
ца локалне самоуправе за 2013. годину (‚‘Службени глас-
ник РС‘‘, бр. 62/13).

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

Захтеви за доделу средстава подносе се искључиво на 
јединственом конкурсном обрасцу (са прилозима) Секретаријата. 
Комплетна конкурсна документација може се преузети од 05. 
марта 2014. године на web адреси  Секретаријата www.puma.vo-
jvodina.gov.rs
 Захтеви се достављају путем поште на адресу: Покрајински 
секретаријат за образовање, управу и националне заједнице са 
назнаком ‚‘За конкурс - регресирање превоза ученика‘‘, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или се подносе лично, пре-
дајом Писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (у 
приземљу зграде Владе АП Војводине). 

 Рок за подношење пријава на Конкурс је 21. март 2014. године. 

 Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по по-
треби, затражи додатну документацију и информације, односно 
да за доделу средстава одреди испуњење потребних услова.

 Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити 
подносиоце захтева.

Заинтересована лица додатне информације у вези са 
реализацијом Конкурса могу добити у Секретаријату на телефон 
021/487 4262.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Mgr. Deli Andor  

(мр Андор Дели)
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252.

На основу члана 22. став 4. и члана 26. став 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине 
за 2014. годину („Службени лист АПВ“, бр. 50/13), члана 36. став 
2. и члана 50. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ“, бр. 40/12 – пречишћен текст), 
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице расписује 

КОНКУРС
 ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  И СУФИНАНСИРАЊЕ

 ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 
У ОБЛАСТИ УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА

 У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Покрајински секретаријат за образовање, управу и национал-
не заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) ће, у складу са По-
крајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покраји-
не Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“, бр. 50/13), 
Финансијским планом и финансијским могућностима у буџетској 
2014. години, финансирати односно суфинансирати програме и 
пројекте у области ученичког стандарда на територији АП Војво-
дине. Укупна средства предвиђена за доделу по Конкурсу износе 
3.000.000,00 динара. 

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

Право учествовања на Конкурсу имају установе ученичког 
стандарда – домови ученика средњих школа и школе са домом 
ученика у АП Војводини. 

Наведена средства намењена су за:

• организовање сусрета домова ученика у АП Војводини,
• програме и пројекте из области образовања и васпитања, 

културе, уметности, спорта,
• разне манифестације,
• увођење и одржавање HACCP и ISO стандарда у домови-

ма ученика,
• друге програме и пројекте у функцији подизања нивоа 

ученичког стандарда.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

I Расподела средстава врши се на основу следећих критерију-
ма:

• значај програма и пројеката за област ученичког стан-
дарда у АП Војводини;

• трошкови, који су потребни за програме и пројекте који 
се реализују током текуће 2014 године;

• постојање других извора за финансирање програма и 
пројеката;

• да је подносилац пријаве са успехом реализовао програ-
ме и пројекте из претходних година за финансирање и 
суфинансирање из буџета АП Војводине и да је поднео 
програмски и финансијски извештај о њиховој реализа-
цији са доказима о наменском и законитом коришћењу 
одобрених средстава; 

• да је програм и пројекат усмерен према већем броју 
крајњих корисника и

• да програм и пројекат може претежно реализовати у те-
кућој буџетској години;

II Подносилац пријаве, уз Упитник, треба да приложи:

• фотокопију акта установе о упису у судски регистар код 
надлежног органа и

• фотокопију потврде о пореском идентификационом 
броју. 

Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по по-
треби, затражи додатну документацију или информације.

Неће се узимати у разматрање непотпуне и неблаговремене 
пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица и 
пријаве које нису предмет Конкурса. 

Средства за финансирање и суфинансирање програма и проје-
ката у области ученичког стандарда ће се додељивати за оне про-
граме и пројекте који ће се претежно реализовати током текуће 
2014. године. 

НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

Рок за подношење пријава на Конкурс је 31. марта  2014. године. 

Захтеви се подносе у писменој форми искључиво на конкурс-
ном обрасцу Секретаријата (Упитник), који треба да буде оверен 
и потписан од стране овлашћеног лица подносиоца захтева. 

Пријаве са  потребном документацијом  се подносе на адресу:  
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 

заједнице – „Конкурс за финансирање и суфинансирање програ-
ма и пројеката у области ученичког стандарда у АП Војводини“

Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад 

Образац упитника се може преузети на званичној Web презен-
тацији Покрајинског секретаријата за образовање, управу и на-
ционалне заједнице: www.puma.vojvodina.gov.rs .

Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити 
подносиоце захтева.

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

(мр Андор Дели,с.р.) 

253.

На основу члана 22. став 4. и члана 26. став 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине 
за 2014. годину („Службени лист АПВ“, бр. 50/13), члана 36. став 
2. и члана 50. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ“, бр. 40/12 – пречишћен текст), 
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице расписује 

КОНКУРС
 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА

 У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА
 У АП ВОЈВОДИНИ 

ЗА 2014. ГОДИНУ

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице ће, у складу са Финансијским планом и финансијским 
могућностима у буџетској 2014. години, суфинансирати програме 
и пројекте у области основног и средњег образовања на терито-
рији АП Војводине у износу од  18.529.694,00 динара.

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

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 

А) Установе основног и средњег образовања 

 за програме и пројекте основног образовања – 
5.510.000,00 динара,

 за програме и пројекте средњег образовања – 5.404.836,00 
динара.

Наведена средства намењена су за:

 накнаде из буџета за образовање, као што су такмичења 
ученика из наставних предмета, едукативни кампови и 
сусрети ученика,  остваривање и успостављање међуре-
гионалне и међународне сарадње, за остваривање про-
грама безбедности ученика, за увођење билингвалне на-
ставе, неговање матерњег језика припадника национал-
них заједница и очување њихове традиције, осавремења-
вање обавезног, изборног и факултативног наставног 
рада;
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 услуге информисања, као што су штампање билтена, ча-
сописа, публикација, као и штампање монографија пово-
дом обележавања јубилеја; 

 материјал за образовање и услуге усавршавања запосле-
них у виду едукације наставног кадра кроз учешће на се-
минарима, саветовањима. 

Право учествовања на Конкурсу имају установе основног и 
средњег образовања на територији АП Војводине чији је оснивач 
Република Србија и АП Војводина.

Б) Удружења

 за програме и пројекте на нивоу основног образовања – 
3.802.684,00 динара,

 за програме и пројекте на нивоу средњег образовања – 
3.812.174,00 динара. 

Наведена средства намењена су за:

 унапређивање нивоа основног и средњег образовања и 
васпитања у АП Војводини;

 обезбеђивање услова за подизање квалитета образовања;
 дотирање стручних скупова и семинара из области обра-

зовања и васпитања;
 дотирање такмичења из наставних предмета чији су ини-

цијатори невладине организације;
 остваривање и успостављање међурегионалне и међуна-

родне сарадње у области образовања и васпитања, 
 дотирање реализације пројеката у циљу осавремења-

вања наставних планова и програма, увођења иновација 
у обавезном, изборном и факултативном наставном про-
цесу и слободним активностима, и 

 дотирање пројеката који имају за циљ неговање ма-
терњег језика припадника националних заједница и очу-
вање традиције.  

 Право учествовања на Конкурсу имају удружења на терито-
рији АП Војводине која су као један од циљева удруживања ста-
тутом предвидели активности у области образовања.

ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

I Расподела средстава врши се на основу следећих критерију-
ма:

 значај програма/пројекта за развој основног и средњег 
образовања у АП Војводини;

 трошкови, који су потребни за програме/пројекте који се 
реализују током текуће 2014 године;

 постојање других извора за финансирање програма/
пројекта.

II Подносилац пријаве, уз Упитник, треба да приложи:

 детаљан опис програма/пројекта са основним подацима 
(назив програма/пројекта, циљ програма/пројекта, место 
одржавања, време одржавања, организатор, тема/област/
активности, исходи, одрживост програма/пројекта, циљ-
на група/учесници, позивно писмо, програм реализације 
активности и сл.);

 детаљан финансијски план програма/пројекта;
 фотокопију акта о упису у судски регистар за школе од-

носно фотокопију решења о упису у регистар код аген-
ције за привредне регистре за удружења; 

 фотокопију потврде о пореском идентификационом 
броју  и 

 5. оверену фотокопију статута са назначеним чланом 
којим су утврђене   активности удружења  у области об-
разовања. 

ОДЛУЧИВАЊЕ О ЗАХТЕВИМА И НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

О додели средстава корисницима одлучује покрајински се-
кретар надлежан за послове образовања на предлог Комисије за 
спровођење конкурса, која разматра пристигле захтеве. Секре-
таријат задржава право да од подносиоца захтева, по потреби, 
затражи додатну документацију или информације. 

Захтеви се подносе у писменој форми искључиво на конкурс-
ним обрасцима Секретаријата (Упитник са прилозима), оверени и 
потписани од стране овлашћеног лица подносиоца захтева. 

Средства за суфинансирање програма/пројеката у области ос-
новног и средњег образовања ће се додељивати само за оне про-
граме/пројекте који ће се претежно реализовати током текуће 
2014. године. 

Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити 
подносиоце захтева.

Конкурс је отворен до 31. марта 2014. године. 
Конкурс се објављује у „Службеном листу АПВ“, у дневном 

листу Дневник и на званичној Web презентацији Секретаријата. 
Пријаве са  потребном документацијом  се подносе на адресу:  
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 

заједнице
„Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области 

основног и средњег oбразовања у АП Војводини“

Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад 

Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне 
пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, 
као ни пријаве које нису предмет Конкурса.

Образац упитника са прилозима, се може преузети на званич-
ној Web презентацији Покрајинског секретаријата за образовање, 
управу и националне заједнице: www.puma.vojvodina.gov.rs .

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor ,s.r

(мр Андор Дели,с.р.)

254.

На основу члана 34. став 1. тачка 17) и члана 47. став 4. Закона о 
библиотечко-информационој делатности („Сл. гласник РС“, број: 
52/2011) и члана 21, 23. и 36. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинског управи („Сл. лист АП Војводине“ бр. 40/12), 
потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за 
културу и јавно информисање доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
 ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА

 У БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ
 У БИБЛИОТЕЦИ МАТИЦЕ СРПСКЕ

I

Разрешавају се чланови Комисије за полагање стручних испита 
у библиотечко-информационој делатности у Библиотеци Матице 
српске:

Председник:
 мр Душица Грбић, археограф саветник, руководилац 

Одељења старе и ретке књиге и легата Библиотеке Ма-
тице српске, Нови Сад

Заменик:
 Марија Јованцаи, библиограф саветник, библиограф ре-

дактор Библиотеке Матице српске, Нови Сад
Стални члан:

 Радован Мићић, руководилац Одељења за чување и ко-
ришћење публикација Библиотеке Матице српске, Нови 
Сад

Заменик:
 мр Ружица Симин-Допуђа, библиотекар саветник, руко-

водилац Одељења за обраду библиотечког материјала 
Библиотеке Матице српске, Нови Сад

Испитивач за предмет Уставно уређење, прописи у области 
библиотечке делатности и прописи у области заштите старе и 
ретке књиге:

 Ђорђе  Виловски, дипломирани правник, заменик управ-
ника Библиотеке Матице српске, Нови Сад
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Заменик испитивача:
 мр Радмила Дабановић, шеф Библиотеке Правног факул-

тета у Новом Саду
Испитивач за предмет Основи библиотекарства:

 Радован Мићић, библиотекар саветник, руководилац 
одељења за чување и коришћење публикација Библиоте-
ке Матице српске, Нови Сад

 Заменик испитивача:
 Гордана Ђилас, библиотекар саветник, заменик руко-

водиоца Одељења за чување и коришћење публикација 
Библиотеке Матице српске, Нови Сад

 Испитивач за предмет Алфабетски каталог:
 Марија Маховац, виши библиотекар, библиотекар редак-

тор Библиотеке Матице српске, Нови Сад 
 Заменик испитивача:

 Меланија Блашковић, библиотекар редактор Библиотеке 
Матице српске, Нови Сад 

 Испитивач за предмет Стварни каталози:
 Нада Новаков, виши библиотекар, библиотекар редактор 

Библиотеке Матице српске, Нови Сад
 Заменик испитивача:

 Љиљана Клевернић, виши библиограф, библиограф ре-
дактор Библиотеке Матице српске, Нови Сад

 Испитивач за предмет Основи библиотечке информатике:
 Новка Шокица-Шуваковић, библиотекар саветник, руко-

водилац Одељења за развој и матичне послове Библиоте-
ке Матице српске, Нови Сад

 Заменик испитивача:
 др Силвија Бркић, шеф Библиотеке Медицинског факул-

тета у Новом Саду
 Радивој Додеровић, библиотекар саветник, руководилац 

Одељења за набавку и размену публикација Библиотеке 
Матице српске, Нови Сад

 Испитивач за предмет Основи библиографије:
 Марија Јованцаи, библиограф саветник, библиограф ре-

дактор Библиотеке Матице српске, Нови Сад
 Заменик испитивача:

 Ката Мирић, библиограф редактор Библиотеке Матице 
српске, Нови Сад

 Испитивач за предмет Основи историје писма, књиге и библи-
отека:

 мр Душица Грбић, аргеограф саветник, руководилац 
Одељења старе и ретке књиге и легата Библиотеке Ма-
тице српске, Нови Сад 

 Заменик испитивача:
 мр Катица Шкорић, археограф саветник, археограф Биб-

лиотеке Матице српске, Нови Сад
II

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

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

БРОЈ: 132-022-215/2014-04
ДАТУМ: 26. фебруар  2014. године

ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ АП ВОЈВОДИНЕ И
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРУ И

ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
Славиша Грујић,с.р.

255.

На основу члана 34. став 1. тачка 17) и члана 47. став 4. Зако-
на о библиотечко-информационој делатности („Сл. гласник РС“, 
број: 52/2011) и члана 21, 23. и 36. Покрајинске скупштинске од-

луке о покрајинског управи („Сл. лист АП Војводине“ бр. 40/12), 
потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за 
културу и јавно информисање доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
 ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА

 У БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ
 У БИБЛИОТЕЦИ МАТИЦЕ СРПСКЕ

I

Именују се чланови Комисије за полагање стручних испита у 
библиотечко-информационој делатности у Библиотеци Матице 
српске:

Председник:
 мр Душица Грбић, археограф саветник, руководилац 

Одељења старе и ретке књиге и легата Библиотеке Ма-
тице српске, Нови Сад

 Заменик:
 Марија Јованцаи, библиограф саветник, руководилац 

Одељења каталошко-библиографске обраде публикација 
Библиотеке Матице српске, Нови Сад

 Стални члан:
 Радован Мићић, библиотекар саветник у пензији

 Заменик:
 мр Гордана Ђилас, библиотекар саветник, руководилац 

Одељења за чување и коришћење публикација Библио-
теке Матице српске, Нови Сад

 Испитивач за предмет Основи система државне управе и ус-
тавног уређења и прописи из библиотечко-информационе делат-
ности:

 мр Радмила Дабановић, виши библиотекар, управник 
Библиотеке Правног факултета у Новом Саду

 Заменик испитивача:
 Милена Мирић, секретар Библиотеке Матице српске, 

Нови Сад

 Испитивач за предмет Основе библиотекарства:
 Мр Гордана Ђилас, библиотекар саветник, руководилац 

одељења за чување и коришћење публикација Библиоте-
ке Матице српске, Нови Сад

 Заменик испитивача:
 Радован Мићић, библиотекар саветник у пензији

 Испитивачи за предмет Каталогизација и предметна и стручна 
класификација:

 Марија Маховац, виши библиотекар, библиотекар редак-
тор Библиотеке Матице српске, Нови Сад (каталогиза-
ција),

 Љиљана Клевернић, библиограф саветник, библиограф 
редактор Библиотеке Матице српске, Нови Сад (пре-
дметна и стручна класификација)

 Заменици испитивача:
 Меланија Блашковић, виши библиотекар, библиотекар 

редактор Библиотеке Матице српске, Нови Сад (катало-
гизација)

 Весна Укропина, виши библиотекар, библиотекар редак-
тор Библиотека Матице српске, Нови Сад (предметна и 
стручна класификација)

 Испитивач за предмет Информатика у библиотекарству:
 Новка Шокица Шуваковић, библиотекар саветник, руко-

водилац Одељења за матичне послове и Реферални цен-
тар Библиотеке Матице српске, Нови Сад

 Заменик испитивача:
 Радивој Додеровић, библиотекар саветник, библиотекар 

за набавку и размену публикација Библиотеке Матице 
српске, Нови Сад
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 Испитивач за предмет Библиографија:
 Марија Јованцаи, библиограф саветник, руководилац 

Одељења каталошко-библиографске обраде публикација 
Библиотеке Матице српске, Нови Сад

 Заменик испитивача:
 Ката Мирић, библиограф саветник, библиограф редак-

тор Библиотеке Матице српске, Нови Сад

 Испитивач за предмет Историја писма, књиге и библиотека:
 мр Душица Грбић, археограф саветник, руководилац 

Одељења старе и ретке књиге и легата Библиотеке Ма-
тице српске, Нови Сад

 Заменик испитивача:
 Александра Драпшин, информатор-руковалац фондом 

раритета Библиотеке Матице српске, Нови Сад

 Испитивач за предмет Заштита библиотечке и архивске грађе:
 Горан Влаховић, виши конзерватор-рестауратор, руково-

дилац Одељења заштите публикација Библиотеке Мати-
це српске, Нови Сад 

 Заменик испитивача:
 Финка Пјевач, виши библиотекар, библиотекар редактор 

Библиотеке Матице српске, Нови Сад

II

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

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Број: 132-022-216/2014-04
Датум: 26. фебруар  2014. године

Потпредседник Владе АП Војводине и
покрајински секретар за културу и

јавно информисање
Славиша Грујић.с.р.

256.

На основу члана 56. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 
40/2012-пречишћен текст) и члана 10. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету АП Војводине за 2014. годину („Службени лист 
АПВ“, број 50/2013), Покрајински секретаријат за привреду, 
запошљавање и равноправност полова,  р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА 

ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА И
 АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ЖЕНА НА СЕЛУ 

У АП ВОЈВОДИНИ
 СА ЦИЉЕМ ЕКОНОМСКОГ ОСНАЖИВАЊА ЖЕНА

 У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА
БРОЈ:133-401-641/2014-05

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и 
равноправност полова, додељује бесповратна средства у укупном 
износу од 2.900.000,00 динара (словима:двамилионадеветст
охиљададинара), обезбеђеним Покрајинском скупштинском 
одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. 
годину, Активност 12, економска класификациа 4819 – дотације 
осталим непрофитним институцијама, из извора финансирања 
01 00 Приходи из буџета, ради реализације пројеката намењених 
унапређењу положаја жена у АП Војводини.

ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА: 

 подстицање активности и програма којима се афирмише 
женски стваралачки потенцијал, 

 подршка програмима којима се подстиче ангажман жена 
у локалној заједници кроз едукативне, културне, хумани-
тарне и друштвено корисне активности,

 организација едукација у области традиционалне и ор-
ганске пољопривреде,

 подршка програмима којима се подстиче удруживање 
жена са циљем њиховог економског оснаживања са ак-
центом на област органске производње,

 подршка програмима и активностима којима се подстиче 
развој женског задругарства,

 подршка програмима економског оснаживања жена, под-
стицање стваралаштва и овладавања знањима и вешти-
нама у области пружања услуга у етно и агро туризму.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 Право учешћа на Конкурсу имају женске непрофитне ор-
ганизације и удружења са територије АП Војводине.

 Подносилац може аплицирати само са једним пројек-
том, а висина тражених средстава не може бити већа од 
200.000,00 (словима: двестохиљададинара).

 Непрофитне организације/ удружења грађана    са тери-
торије АП Војводине, која нису испунила раније угово-
рену обавезу а уговорена обавеза је истекла, према По-
крајинском секретаријату за привреду, запошљавање и 
равноправност полова, изузети су од права на доделу 
средстава.

 Пријаве на Конкурс подносе се на конкурсним обрасци-
ма, који се могу преузети  са сајта  www.spriv.vojvodina.
gov.rs, и са припадајућом документацијом, достављају 
у затвореној коверти на адресу: Покрајински секрета-
ријат за привреду, запошљавање и равноправност поло-
ва, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, 
са назнаком на лицу коверте: ‚‘Не отварати - пријава на 
Конкурс са циљем економског оснаживања жена у ру-
ралним срединама“, поштом или лично преко писарнице 
покрајинских органа.

 Подносилац пријаве доставља следећу документацију:  
решење о регистрацији подносиоца пријаве,  фотокопију 
решења о ПИБ-у, попуњен конкурсни образац уз опис 
пројекта и активности којима ће се унапредити ствара-
лаштво жена на селу, буџет пројекта.

Рок за подношење пријаве је  01. ОКТОБАР  2014. године, 
односно до утрошка средстава.

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.
Одлука о додели средстава по истеку Конкурса  објавиће се на 

сајту Секретаријата, након чега се подносилац захтева  позива да 
потпише уговор и  преда Секретаријату  бланко соло меницу, са 
меничним овлашћењем,  регистровану у својој пословној банци, 
на име гаранције уредног извршавања  обавеза. Уколико се 
подносилац пројекта не одазове позиву за потписивање уговора 
у року од 15 дана од дана обавештења да му је пројекат одобрен, 
сматраће се да је одустао од реализације пројекта.

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у 
Секретаријату  на телефон 021/487-4609.

257.

На основу члана 56. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012-пре-
чишћен текст) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету АП Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“, 
број 50/2013), Покрајински секретаријат за привреду, запошља-
вање и равноправност полова,  р а с п и с у ј е 

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

НЕПРОФИТНИМ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА
/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА 
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ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА  

БРОЈ : 133-401-639/2014-05

 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и рав-
ноправност полова,  додељује бесповратна средства  у износу 
од 2.000.000,00  динара (словима:двамилионадинара) обезбеђе-
ним Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2014. годину Активност 12, економска 
класификациа 4819 – дотације осталим непрофитним институ-
цијама, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, непро-
фитним организацијама/удружењима грађана ради реализације 
пројеката из области равноправности полова.

ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА: 

 Подршка програмима којима се подстиче економско ос-
наживање и едукација жена, a посебно рањиве катего-
рије жена 

 Подршка програмима који се баве превенцијом и суз-
бијањем насиља над женама, пружањем непосредних ус-
луга подршке особама које преживљавају насиље, а по-
себно подршком жена жртава насиља из рањивих група;

 Подршка програмима којима се промовише родна рав-
ноправност, нарочито јавним акцијама и кампањама за 
подизање свести о теми родне равноправности, као и 
елиминисању предрасуда и стереотипа о улози жена и 
мушкараца у породици и друштву.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 Право учешћа на Конкурсу имају непрофитне организа-
ције/ удружења грађана са територије АП Војводине које 
својим програмима афирмишу и подстичу циљеве Кон-
курса.

 Подносилац може аплицирати само са једним пројек-
том, а висина тражених средстава не може бити већа од 
200.000,00 динара (двестохиљададинара).

 Непрофитне организације/ удружења грађана    са тери-
торије АП Војводине, која нису испунила раније угово-
рену обавезу а уговорена обавеза је истекла, према По-
крајинском секретаријату за привреду, запошљавање и 
равноправност полова, изузети су од права на доделу 
средстава.

 Пријаве на Конкурс подносе се на конкурсним обрасци-
ма, који се могу преузети  са сајта  www.spriv.vojvodina.
gov.rs, и са припадајућом документацијом, достављају 
у затвореној коверти на адресу: Покрајински секрета-
ријат за привреду, запошљавање и равноправност поло-
ва, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, 
са назнаком на лицу коверте: ‚‘Не отварати - пријава на 
Конкурс у области равноправности полова“, поштом или 
лично преко писарнице покрајинских органа.

 Подносилац пријаве доставља следећу документацију: 
решење о регистрацији подносиоца пријаве,  фотокопију 
решења о ПИБ-у, попуњен конкурсни образац уз опис 
пројекта, буџет пројекта.

Рок за подношење пријаве је  01. 04.  2014.

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.
Одлука о додели средстава по истеку Конкурса  објавиће се на 

сајту Секретаријата, након чега се подносилац захтева  позива да 
потпише уговор и  преда Секретаријату  бланко соло меницу, са 
меничним овлашћењем,  регистровану у својој пословној банци, 
на име гаранције уредног извршавања  обавеза. Уколико се под-
носилац пројекта не одазове позиву за потписивање уговора у 
року од 15 дана од дана обавештења да му је пројекат одобрен, 
сматраће се да је одустао од реализације пројекта.

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секрета-
ријату  на телефон 021/487-4609.

258.

На основу члана 56. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 
40/2012-пречишћен текст), члана 10. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету АП Војводине за 2014. годину („Службени 
лист АПВ“, бр. 50/2013), Покрајински секретаријат за привреду, 
запошљавање и равноправност полова, р а с п и с у ј е 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА
  СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
У ОБЛАСТИ АФИРМАЦИЈЕ СЕОСКИХ СРЕДИНА

 КАО ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА
 – „СЕЛО СА РАЗГЛЕДНИЦЕ“ 

Број: 133-401-635/2014-05

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и 
равноправност полова,  додељује бесповратна средства  у укупном 
износу од 3.000.000,00 динара (словима:тримилионадинара) 
обезбеђеним Покрајинском скупштинском одлуком о буџету 
Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину Активност 
12, економска класификациа 4631 – текући трансфери осталим 
нивоима власти, из извора финансирања 01 00 Приходи из 
буџета, ради реализације пројеката градова и општина у области 
афирмације сеоских средина као туристичког потенцијала – 
„Село са разгледнице“ 

ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА: 

 подстицање активности и програма на уређењу сеоских 
средина са циљем подизања њиховог туристичког потен-
цијала,

 подршка локалним активностима које за циљ имају ода-
бир и уређење карактеристичног сеоског детаља или 
предела (сеоски трг, знаменита грађевина, типична сеос-
ка улица, прилаз селу, обала, етно кућа и сл) који подижу 
туристичку понуду села,

 подршка активностима којима се промовише село као 
туристичка дестинација,

 подстицање сарадње локалних органа власти, месних 
заједница и удружења грађана и сеоских удружења жена 
на подизању потенцијала локалне заједнице за пружање 
услуга у области руралног туризма.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 Право учешћа на Конкурсу имају градови, општине и се-
оске  месне заједнице уз подршку своје локалне самоу-
праве  са територије АП Војводине.

 Подносилац може аплицирати само са једним пројек-
том, а висина тражених средстава не може бити већа од 
200.000,00 динара (словима:двестохиљад динара).

Предност при одлучивању о додели средстава имају локалне 
самоуправе које ће обезбедити и сопствено учешће у реализацији 
пројекта.

Подносилац пријаве доставља следећу документацију:
 опис пројекта уз фото документацију изабраног сеоског 

мотива у тренутном стању, идејно решење за целокупан 
локални пројекат „Село са разгледнице“

 опис акција уређења и пропагандне активности
 попуњен конкурсни образац уз опис пројекта и актив-

ности буџет пројекта
 одлука органа локалне самоуправе о суфинансирању 

пројекта

Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом, 
достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински 
секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова,  
Нови Сад,  Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично преко 
писарнице покрајинских органа са назнаком: „Конкурс – село са 
разгледнице“ 
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Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне 
или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете 
од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет 
конкурса.

Локалне самоуправе које нису испуниле раније уговорену 
обавезу, а уговорена обавеза је истекла према Покрајинском 
секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност 
полова, изузети су од права на доделу средстава.

Одлука о додели средстава по истеку Конкурса  објавиће 
се на сајту Секретаријата, након чега се подносилац захтева  
позива да потпише уговор. Уколико се подносилац пројекта не 
одазове позиву за потписивање уговора у року од 15 дана од дана 
обавештења да му је пројекат одобрен, сматраће се да је одустао 
од реализације пројекта.

Конкурс је отворен до 1. октобра 2014. године, односно до 
утрошка средстава предвиђених за ову намену.

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у 
Секретаријату  на телефон 021/487-4609.

259.

На основу члана 56. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 
40/2012-пречишћен текст) и члана 10. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету АП Војводине за 2014. годину („Службени лист 
АПВ“, број 50/2013), Покрајински секретаријат за привреду, 
запошљавање и равноправност полова  р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НАМЕЊЕНИХ
 ПРОГРАМИМА И АКТИВНОСТИМА

 УДРУЖЕЊА ЖЕНА НА СЕЛУ У АП ВОЈВОДИНИ 
СА ЦИЉЕМ ПРОМОЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
 КАО ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ  У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА

БРОЈ: 133-401-637/2014-05

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и 
равноправност полова додељује бесповратна средства у укупном 
износу од 1.000.000,00 динара (словима:једанмилиондинара) 
обезбеђеним Покрајинском скупштинском одлуком о буџету 
Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину, Активност 12, 
економска класификациа 4819 – дотације осталим непрофитним 
институцијама, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, 
ради реализације пројеката намењених унапређењу активности 
удружења жена и развоју локалних манифестација као туристичке 
понуде у руралним срединама.

ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА: 

 подстицање активности и програма којима се афирмише 
женски стваралачки потенцијал, 

 унапређење рада женских сеоских непрофитних органи-
зација и удружења грађана, 

 подизање капацитета сеоских женских организација за 
унапређење културне и туристичке понуде у њиховим 
локалним срединама, као и могућности њиховог међу-
собног повезивања и сарадње;

 подршка удружењима жена на селу у организовању ло-
калних манифестација као дела туристичке понуде ло-
калне заједнице.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 Право учешћа на Конкурсу имају женске сеоске непро-
фитне организације и удружења са територије АП Војво-
дине.

 Подносилац може аплицирати само са једним пројек-
том, а висина тражених средстава не може бити већа од  
70.000,00 (словима:седамдесетхиљададинара).

 Непрофитне организације/ удружења грађана    са тери-
торије АП Војводине, која нису испунила раније угово-
рену обавезу а уговорена обавеза је истекла, према По-
крајинском секретаријату за привреду, запошљавање и 
равноправност полова, изузети су од права на доделу 
средстава.

Пријаве на Конкурс подносе се на конкурсним обрасцима, који 
се могу преузети  са сајта  www.spriv.vojvodina.gov.rs, и са при-
падајућом документацијом, достављају у затвореној коверти на 
адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и 
равноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупи-
на број 16, са назнаком на лицу коверте: ‚‘Не отварати - пријава 
на Конкурс - промоције локалних манифестација као туристичке 
понуде  у руралним срединама“‚, поштом или лично преко писар-
нице покрајинских органа.

Подносилац пријаве доставља следећу документацију:  решење 
о регистрацији подносиоца пријаве,  фотокопију решења о ПИБ-у, 
попуњен конкурсни образац уз опис пројекта, буџет пројекта.

5. Рок за подношење пријаве је  01.04.2014. године
6. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.
7. Одлука о додели средстава по истеку Конкурса  објавиће се 

на сајту Секретаријата, након чега  се подносилац захтева  позива 
да потпише уговор и  преда Секретаријату  бланко соло меницу, 
са меничним овлашћењем,  регистровану у својој пословној 
банци, на име гаранције уредног извршавања  обавеза. Уколико се 
подносилац пројекта не одазове позиву за потписивање уговора у 
року од 15 дана од дана обавештења да му је пројекат одобрен, 
сматраће се да је одустао од реализације пројекта.

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у 
Секретаријату  на телефон 021/487-4609.

260.

На основу члана 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 40/2012-пречишћен 
текст) и члана 21.,  члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске 
скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2014. годину („Сл. 
лист АП Војводине“, број 50/2013), Покрајински секретаријат за 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

КОНКУРС
ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ИНОВАТИВНОГ ПРИСТУПА

 У ПРОМОВИСАЊУ 
ПОВОЉНОГ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

 У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и ло-
калну самоуправу, у оквиру својих надлежности и Финансијског 
плана за 2014. годину у области локалне самоуправе, дефинисао 
је потребу за увођењем иновација у промовисању локалних и ре-
гионалних привредних потанцијала.

Циљ конкурса: Подстицање иновативног приступа у промо-
висању значаја модерне и ефикасне локалне самоуправе у циљу 
успостављања повољног пословног окружења.

Активности на пројекту треба да допринесу:
 Промоцији локалних потенцијала за инвестирање и при-

мера добре праксе у креирању повољног пословног ок-
ружења 

 Јачању контаката јединица локалних самоуправа са ин-
веститорима

 Подизању капацитета јединица локалних самоуправа за 
привлачење средстава из фондова ЕУ

 Увођењу стандарда за оцену квалитета услова за посло-
вање.
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II

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2014. годину 
(„Сл. лист АПВ“, број 50/2013) у укупном износу од 6.000.000,00 
динара у оквиру функције 180, економска класификација 481 До-
тације невладиним организацијама.

Оцењивање предлога пројеката вршиће се у складу са по-
стављеним циљевима и установљеним критеријумима Конкурса.

III

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају уд-
ружења грађана регистрована у Републици Србији.

Учесници на конкурсу могу аплицирати само са једним пројек-
том као носиоци предлога пројекта. 

Пријаве на Конкурс морају бити предате на пријавним конкур-
сним образцима попуњеним у складу са Смерницама за подно-
сиоце пројекта. 

Конкурсна документација може се преузети са интернет стра-
нице, Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и  
локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs 

Попуњени обрасци конкурсне документације достављају се 
у штампаном облику - оригинал оверен печатом и потписан од 
стране овлашћеног лица и у електронском облику (ЦД). 

На коверти мора да стоји назив „НЕ ОТВАРАТИ Конкурс за 
подстицање иновативног приступа у промовисању повољног 
пословног окружења у јединицама локалне самоуправе“. 

Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Бу-
левар Михајла Пупина 16, поштом или  лично на писарници по-
крајинских органа управе у згради Владе АП Војводине.

Рок за предају предлога пројекта је 15 дана од дана објављи-
вања Конкурса.

Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које нису 
оверене печатом и потписом овлашћеног лица неће се разматра-
ти. Конкурсна документација се не враћа.

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и ло-
калну самоуправу донеће Решење о одабиру пројекта за доделу 
бесповратних средстава. На Решење Секретаријата не може се 
уложити жалба ни друга правна средства. 

Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског се-
кретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 
www.region.vojvodina.gov.rs .

Корисник средстава ће закључити Уговор о коришћењу 
бесповратних средстава са Секретаријатом.

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс 
заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на 
e-mail: region@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021-487-48-
93, радним даном од 9 до 15 часова.

261.

На основу члана 127. став 4. Закона о високом образовању 
(‚‘Службени гласник РС‘‘ бр. 76/2005, 100/2007-аут. тумачење, 
97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2‘13) и члана 8. Правилника о 
усклађивању стручних, академских и научних назива, у предмету 
замене дипломе и усклађивања раније стеченог стручног односно 
академског назива са стручним односно академским називима 
прописаним Законом о високом образовању, декан Факултета 
доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е

I

Оглашавају се неважећим дипломе о завршеним петогодишњим 
студијама високог образовања за дипломиране ветеринаре издате 
од Пољопривредног факултета Нови Сад Универзитета у Новом 
Саду, и то:

 Сунајко (Душан) Стеван из Новог Сада,Толстојева 32/12, 
диплома-дипломирани ветеринар у петогодишњем 
трајању, издата 08.07.2011.године, број 210/36/2004ВМ

 Ивановић (Димитрије)Немања из Новог Сада, Косовска  
10, диплома-дипломирани ветеринар у петогодишњем 
трајању, издата 24.09.2010. године, број 167/8/2000ВМ

 Милосављевић (Пера) Стефан из Бујановца, Косметска 
40, диплома-дипломирани ветеринар у петогодишњем 
трајању, издата 26.10.2012.године, број 270/28/2006ВМ

 Ковач (Бела) Тимеа из Суботице,Браће Радић 178, дипло-
ма-дипломирани ветеринар у петогодишњем трајању, из-
дата 09.03.2010.године, број 135/02/2004ВМ

 Врачар (Слободан) Вук из Никшића, Република Црна 
Гора, Баја Пивљанина С-84, диплома – дипломирани ве-
теринар у петогодишњем трајању, издата 23.11.2010. го-
дине, број 171/32/2005ВМ

 Вукојевић (Драган) Драгана из Новог Града, БиХ, Рав-
ница  127, диплома- дипломирани  ветеринар  у пето-
годишњем трајању, издата 23.11.2010. године, број 
169/108/2005ВМ

 Нецков( Милорад) Сандра из Новог Сада, Футошки пут 
19, диплома-дипломирани ветеринар  у петогодишњем 
трајању, издата 27.05.2011.године, број199/60/2004ВМ

 Јолић  (Мирко) Немања, из Новог Сада, Космајска 11а,  
диплома-дипломирани ветеринар у петогодишњем 
трајању, издата 27.10.2010.године, број 161/28/2003ВМ

 Мишић  (Бранислав) Миљан, из Прибоја, Врањски, Сту-
бал, диплома-дипломирани ветеринар у петогодишњем 
трајању, издата 27.02.2012.године, број 237/25/2006ВМ

 Радовић (Милорад) Димитрије, из Билеће, Краља Петра 
И ослободилаца 7, Р.Српска, БиХ, диплома-дипломира-
ни ветринар у петогодишњем трајању, издата 09.12.2011. 
године, број 222/43/2006ВМ

II

Ово решење објавити у ‚‘Службеном листу АП Војводине‘‘‘.

Универзитет У Новом Саду Пољопривредни факултет

Број: 1024-256/1
НОВИ   САД: 10.03.2014.

Декан
Проф. др Милан Поповић,с,р,
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 ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

236. Решење о утврђивању Програма коришћења средста-
ва буџетског фонда – за заштиту, унапређење и одр-
живо коришћење рибљег фонда за 2014. годину;

237. Решење о давању сагласности на Програм рада Фон-
да за капитална улагања Аутономне Покрајине Војво-
дине за 2014. годину;

238. Решење о разрешењу директора Студентског центра 
„Нови Сад“ у Новом Саду;

239. Решење о именовању  директора Студентског центра 
„Нови Сад“ у Новом Саду;

240. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Дома за лица ометена у менталном раз-
воју „OTTHON“ у Старој Моравици;

241. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Дома за лица ометена у менталном раз-
воју „OTTHON“ у Старој Моравици;

242. Решење о разрешењу председника и чланова Надзор-
ног одбора Дома за лица ометена у менталном развоју 
„OTTHON“ у Старој Моравици;

243. Решење о именовању председника и чланова Надзор-
ног одбора Дома за лица ометена у менталном развоју 
„OTTHON“ у Старој Моравици;

244. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора 
Опште болнице Вршац, Вршац;

245. Решење о именовању директора Опште болнице Вр-
шац, Вршац;

246. Решење о именовању заменика директора Опште 
болнице Вршац, Вршац;

247. Решење о давању сагласности на Статут Установе за 
смештај и збрињавање старих лица „Геронтолошки 
центар“ Панчево.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВО-
ДИНЕ-ОДБОР ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

И МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ

248. Решење о именовању председника и чланова Органи-
зационог одбора Летње академије Скупштине АЕР-а 
у АП Војводини  2014. године. 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗО-
ВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

249. Конкурс за дотације организацијама етничких зајед-
ница у Аутономној Покрајини Војводини;

250. Конкурс за доделу средстава црквама и верским 
заједницама које делују на територији Аутономне По-
крајине Војводине за 2014. годину;

251. Конкурс за регресирање превоза ученика средњих 
школа за 2014. годину;

252. Конкурс за финансирање и суфинансирање програ-
ма и пројеката у области ученичког стандарда у АП 
Војводини за 2014. годину;

253. Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у 
области основног и средњег образовања у АП Војво-
дини за 2014. годину.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И 
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

254. Решење о разрешењу чланова Комисије за полагање 
стручних испита у библиотечко-информационој де-
латности у Библиотеци Матице српске;

255. Решење о именовању чланова Комисије за полагање 
стручних испита у библиотечко-информационој де-
латности у Библиотеци Матице српске.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПО-

ЛОВА

256. Конкурс за доделу бесповратних средстава непрофит-
ним организацијама/удружењима грађана за подршку 
програмима и активностима удружења жена на селу 
са циљем економског оснаживања жена у руралним 
срединама;

257. Конкурс за доделу бесповратних средстава непро-
фитним организацијама/удружењима грађана за фи-
нансирање пројеката у области равноправности по-
лова;

258. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава гра-
довима и општинама са територије АП Војводине за 
финансирање пројеката у области афирмације сеос-
ких средина као туристичког потенцијала-„Село са 
разгледнице“;

259. Конкурс за доделу бесповратних средстава за финан-
сирање пројеката намењених програмима и актив-
ностима удружења жена на селу у АП Војводини са 
циљем промоције локалних манифестација као ту-
ристичке понуде у руралним срединама.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИ-
ОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУ-

ПРАВУ

260. Конкурс за подстицање иновативног приступа у про-
мовисању повољног пословног окружења у јединица-
ма локалне самоуправе.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ- ПОЉОПРИВ-
РЕДНИ ФАКУЛТЕТ

261. Решење о оглашавању неважећих диплома
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