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568.

На основу чл. 328. и 344. Закона о привредним друштвима 
(„Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 
5/2015), а у складу са чланом 7. став 1 Покрајинске скупштинске 
одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Служ-
бени лист АПВ „ бр.28/2014). Скупштина Аутономне покрајине 
Војводине, на седници одржаној 07. јула 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
У СКУПШТИНИ „ДНЕВНИК“
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
НОВИ САД-У РЕСТРУКТУИРАЊУ

I

За представника Аутономне покрајине Војводине, као акционара, 
у Скупштини „Дневник“Акционарског друштва за новинско-изда-
вачку делатност Нови Сад - у реструктуирању и м е н у ј е с е

- ДАМИР КОНДИЋ.

II

Овлашћује се ДАМИР КОНДИЋ да у име Аутономне покраји-
не Војводине, као акционара, учествује у раду Скупштине„Днев-
ник“Акционарског друштва за новинско-издавачку делатност 
Нови Сад - у реструктуирању, укључујући и право да гласа.

- ДАМИРУ КОНДИЋУ ће бити издато пуномоћје за гласање.

III

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 022-6/2015
Нови Сад, 07. јули 2015. година

Председник
Скупштине Ап Војводине

Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

569.

На основу члана 31. aлинеја 2. Статута Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/2014) и члана 8. Одлуке 
о оснивању Покрајинског завода за равноправност полова („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 14/04 и 3/06), Скупштина Аутономне покраји-
не Војводине, на седници одржаној 07. јула 2015. године, донела је

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРКЕ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА 

ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Члан 1.

Весна Шијачки разрешава се дужности директорке Покрајин-
ског завода за равноправност полова.

Члан 2.

Ова oдлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 022-4/2015
Нови Сад, 07. јули 2015. године

Председник
Скупштине Ап Војводине

Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

570.

На основу члана 31. Статута Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број 20/2014) и члана 8. Одлуке о осни-
вању Покрајинског завода за равноправност полова („Службени 
лист АПВ”, бр. 14/04 и 3/06), Скупштина Аутономне покрајине 
Војводине, на седници одржаној 07. јулa 2015. године, донела је

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРКЕ 

ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА 
ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Члан 1.

Весна Шијачки именује се за директорку Покрајинског завода 
за равноправност полова.

Члан 2.

Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”. 

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 022-5/2015
Нови Сад, 07. јули 2015. године

Председник
Скупштине Ап Војводине

Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)
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571.

На основу члана 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине(„Службени гласник 
РС“, број 99/09 и 67/12-одлука УС) и члана 52., а у вези са чланом 
108. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 
76/05,100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/1, 93/12, 89/13, 99/14 и 
45/2015 – аутентично тумачење),, Скупштина Аутономне покраји-
не Војводине, на седници одржаној 07. јула 2015. године, донела је

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА 

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
У НОВОМ САДУ

I

Разрешава се, дужности члана Савета Медицинског факултета 
у Новом Саду, Петар Загорчић, економиста из Новог Сада имено-
ван за члана Савета Медицинског факултета из реда представни-
ка оснивача Одлуком о именовању чланова Савета Медицинског 
факултета у Новом Саду („Службени лист АПВ“ бр. 35 /12), са 
даном доношења ове одлуке.

II

Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 022-7/2015
Нови Сад, 07. јули 2015. године

Председник
Скупштине Ап Војводине

Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

572.

На основу члана 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС“, број 99/09 и 67/12-одлука УС) и члана 52., а у вези са чланом 
108. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 
76/05,100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/1, 93/12, 89/13, 99/14 и 
45/2015 – аутентично тумачење),, Скупштина Аутономне покраји-
не Војводине, на седници одржаној 07. јула 2015. године, донела је

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА 

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

I

За члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду, из реда 
представника Оснивача, именује се примаријус др Милијанка 
Лазаревић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, 
директор специјалне болнице за реуматске болести у Новом Саду. 

II

Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 022-21/2012
Нови Сад, 07. јули 2015. године

Председник
Скупштине Ап Војводине

Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

573.

На основу члана 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС“, број 99/09 и 67/12-одлука УС) и члана 52., а у вези са чланом 
108. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 
76/05,100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/1, 93/12, 89/13, 99/14 и 
45/2015 – аутентично тумачење), Скупштина Аутономне покрајине 
Војводине, на седници одржаној 07. jула 2015. године, донела је

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА 

ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА „МИХАЈЛО ПУПИН“
У ЗРЕЊАНИНУ

I

Разрешава се, дужности члана Савета Техничког факултета 
„Михајло Пупин“ у Зрењанину, МИЛАН ПЕРНАТ, дипл. инг. са-
обраћаја из Зрењанина именован за члана Савета факултета из 
реда представника оснивача Одлуком о именовању чланова Саве-
та Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину („Служ-
бени лист АПВ“ бр. 35 /12), са даном доношења ове одлуке.

II

Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 022-8/2015
Нови Сад, 07. јули 2015. године

Председник
Скупштине Ап Војводине

Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

574.

На основу члана 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС“, број 99/09 и 67/12-одлука УС) и члана 52., а у вези са чланом 
108. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 
76/05,100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/1, 93/12, 89/13, 99/14 и 
45/2015 – аутентично тумачење), Скупштина Аутономне покрајине 
Војводине, на седници одржаној 07. јули 2015. године, донела је

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА 

TEХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА „МИХАЈЛО ПУПИН“
У ЗРЕЊАНИНУ 

I

За члана Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у 
Зрењанину, из реда представника Оснивача, именује се Ендре 
Дороги, професор георафије из Зрењанина. 

II

Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 022-29/2012
Нови Сад, 07. јули 2015. године

Председник
Скупштине Ап Војводине

Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)
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575.

На основу члана 31. алинеја 2. Статута Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“ бр. 20/2014), члана 20. Закона о 
јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр. др. закона) и чл. 
5. и 7. Одлуке о оснивању Педагошког завода Војводине („Служ-
бени лист АПВ“ бр. 14/03), Скупштина Аутономне покрајине 
Војводине, на седници одржаној 07. јула 2015. године, донела је

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ 

I

Разрешава се, дужности члана Управног одбора Педагош-
ког завода Војводине, Драгица Вукадинов, из реда запослених, 
именована за члана Управног одбора Педагошког завода Војво-
дине Одлуком Скупштине Аутономне покрајине Војводине број 
(„Службени лист АПВ“ број 42/13),због одласка у пензију, са да-
ном доношења ове одлуке.

II

Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 022-10/2015
Нови Сад, 07. јули 2015. године

Председник
Скупштине Ап Војводине

Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

576.

На основу члана 31. алинеја 2. Статута Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“ бр. 20/2014), члана 20. Закона о 
јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр. др. закона) и чл. 
5. и 7. Одлуке о оснивању Педагошког завода Војводине („Служ-
бени лист АПВ“ бр. 14/03) Скупштина Аутономне покрајине 
Војводине, на седници одржаној 07. јула 2015. године, донела је

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ 

I

За члана Управног одбора Педагошког завода Војводине, из 
реда запослених, именује се Сузана Ковачевић, дипломирани 
правник из Новог Сад. 

II

Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 022-5/2013
Нови Сад, 07. јули 2015. године

Председник
Скупштине Ап Војводине

Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

577.

На основу чл. 84. став 3. и 108. став 1. и 2. Закона о високом об-
разовању („Службени гласник РС”, број 76/2005, 100/2007 – аутен-
тично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), чл. 
32. тачка 4, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), По-
крајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2015. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ

 СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ, 
 АКАДЕМСКИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА,

 КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 НА ФАКУЛТЕТИМА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА
 У НОВОМ САДУ, У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

Члан 1.

 У Одлуци о броју студената за упис у прву годину студијских 
програма основних струковних, академских и интегрисаних 
студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине 
Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду 
у школској 2015/2016. години („Службени лист АП Војводине”, 
број 24/2015), у табели „ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, ОС-
НОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, КВОТЕ 2015/2016”, ред:

„Софтверско инжењерство и информационе технологије – 
Нови Сад” 36

замењује се редом:

„Софтверско инжењерство и информационе технологије – 
Нови Сад” 46

ред у табели: 

„Софтверско инжењерство и информационе технологије – 
одељење у Лозници” 20

брише се.

ред у табели:

„Инжењерство информационих система” 30

замењује се редом:

„Инжењерство информационих система” 40

У табели „ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН” ОС-
НОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, КВОТЕ 2015/2016, ред у табе-
ли: 

„Менаџмент информационих технологија” 30

замењује се редом:

„Информационе технологије – софтверско инжењерство” 30

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 612-97/2015
Нови Сад, 8. јул 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.



Страна 1528 - Број 30 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 8. јул 2015.

578.

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за подрш-
ку инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment Promotion – 
VIP” („Службени лист АПВ”, број 14/04) и чл. 35. и 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 8. јула 2015. године, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Д а ј е  с е  с а г л а с н о с т  на Финансијски извештај Фон-
да за подршку инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment 
Promotion – VIP” за 2014. годину, који је усвојио Управни одбор 
Фонда за подршку инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment 
Promotion – VIP”, на трећој седници одржаној 24.06.2015. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-74/2015
Нови Сад, 8. јул 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

579.

 На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војво-
дине за 2015. годину („Службени лист АПВ”, бр. 53/2014 и 54/2014 
– испр.) и Програма заштите, уређења и коришћења пољопривред-
ног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 
2015. години („Службени лист АПВ”, број 54/2014), ПОКРАЈИН-
СКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,  ВОДОПРИВРЕДУ 
И ШУМАРСТВО Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад Расписује

К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНТЕНЗИВИРАЊА КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА КОЈИМ РАСПОЛАЖУ
 СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ КРОЗ НАБАВКУ 

ОПРЕМЕ

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Средства се додељују као подршка средњим пољопривредним 
школама с територије АП Војводине за интензивирање коришћења 
пољопривредног земљишта кроз набавку опреме, а с циљем оса-
времењивања наставе у средњим пољопривредним школама.

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом 
конкурсу износи 12.000.000,00 динара. 

Бесповратна средства за набавку опреме по овом конкурсу ут-
врђују се у износу до 100% од укупне вредности опреме.

Приликом обрачуна узима се вредност опреме без пореза на 
додату вредност (ПДВ).

Максимални износ бесповратних средстава по једној пријави 
не може прећи 1.500.000,00 динара.

У случају да по завршетку конкурса преостану нераспоређена 
средства, додељени износи ће се сразмерно повећати спрам до-
бијених бодова.

Корисник по једној пријави може апилицирати за све намене 
наведене у конкурсу.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу на-
мењена су за набавку:

1. Система за заштиту од временских непогода

1.1. Противградне мреже с наслонoм за воћарску производњу. 

Максимални износ бесповратних средстава не може бити већи 
од 1.000.000,00 динара по хектару.

1.2. Противградне мреже (без наслона – стубова) за воћарску 
производњу.

Максимални износ бесповратних средстава не може бити већи 
од 750.000,00 динара по хектару.

2. Опреме за наводњавање

2.1. Опрема за бунаре, пумпе за наводњавање, агрегати за по-
кретање пумпи, цевне линије за орошавање, цевне линије с рас-
прскивачима, системи за наводњавање „кап по кап”, системи за 
фертиригацију и кишних крила. 

Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи 
од 500.000,00 динара по хектару.

2.2. Машине за заливање у типу „Тифона”, под условом да се 
наводњава минимално пет хектара површине по једној машини. 

Корисник може да оствари право на бесповратна средства за 
највише једну машину у типу „Тифона”. 

Максималан износ бесповратних средстава за један тифон не 
може бити већи од 1.000.000,00 динара по машини.

2.3. Остала опрема и системи за наводњавање, у складу с пра-
вилником и наводњаваним површинама.

3. Конструкције и опреме за биљну производњу у заштићеном 
простору

3.1. конструкција за објекте заштићеног простора (алуми-
нијумска, поцинковано челична, челична и пластична);

3.2. вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање објеката 
заштићеног простора;

3.3. фолије за сенчење и спречавање губитка топлоте;

3.4. мреже за сенчење објекта;

3.5. системи за наводњавање „кап по кап”;

3.6. инструменти за мерење нивоа CO2, температуре супстрата 
и ваздуха, као и влаге;

3.7. систем за загревање.

Максимални износ бесповратних средстава за набавку опреме 
за биљну производњу у заштићеном простору, за тачке 1–6 збир-
но је 1.100,00 динара/м2.

Максимални износ бесповратних средстава за системе за за-
гревање тачка 7 је 2000 динара/кw.

4. Лабораторијске опреме за хемијску  анализу земљишта

4.1. пламенфотометар;

4.2. спектрофотометар;
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4.3. Ph метар;

4.4. нитрачек – апарат за утврђивање садржаја минералног ла-
коприступачног нитратног азота (NO3-N) у земљишту.

Максимални износ бесповратних средстава за набавку ла-
бораторијске опреме за хемијску анализу узорака земљишта је 
600.000,00 динара.

3. ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРУСУ:

Право да конкуришу имају средње пољопривредне школе са 
седиштем на територији АП Војводине.

Потребна документација:
1. пријава на конкурс;
2. копија ПИБ oбрасца; 
3. потврда о броју ђака;
4. копија картона депонованих потписа;
5. предрачуни за конструктивне елементе и опрему. 

Уколико буде потребно, Секретаријат задржава право да од 
подносиоца пријаве затражи додатну документацију.

Приспеле пријаве разматраће комисија коју образује покрајин-
ски секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Критеријуми за оцену пријава јесу развијеност општине и број 
ђака.

Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секре-
тар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и оба-
везе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се 
уговором.

Корисници средстава обавезни су да спроведу поступак јавне 
набавке у складу са законом.

Дознака средстава обављаће се у складу с приливом средстава 
у буџет АП Војводине, по спроведеној јавној набавци.

Рок за набавку опреме је 60 дана од дана потписа уговора о до-
дели средстава.  У изузетним ситуацијама, на захтев корисника 
средстава, рок за реализацију активности  може бити продужен.

4. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС:

Пријава на конкурс подноси се на обрасцу који се може преузе-
ти у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство, I спрат канцеларија 46а или са сајта Секретаријата: 
www.psp.vojvodina.gov.rs . Пријава на конкурс са осталом потреб-
ном документацијом, подноси се закључно са 15.09.2015. године, 
на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство,

Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, с назнаком „конкурс – 
пољопривредне школе”.

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.

Додатне информације могу се добити позивом на телефон: 
021/487-4405.

580.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ауто-
номне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист 
АП Војводине”, број: 53/14 и 54/14 – испр.) и Програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на терито-
рији Аутономне покрајине Војводине у 2015. години („Службе-
ни лист АП Војводине”, бр. 54/14), Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад расписује 

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРИВОЂЕЊЕ КУЛТУРИ
НЕОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ – 
РЕКОНСТРУКЦИЈУ

РИБЊАКА И ПОДИЗАЊЕ НОВИХ РИБЊАКА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

1. Циљеви конкурса:

Унапређивање начина коришћења необрадивог пољопривред-
ног земљишта на територији АП Војводине.

2. Укупна висина прописаних средстава и намена коришћења 
средстава:

Предмет конкурса је додела бесповратних средства за реконструк-
цију рибњака и подизање нових рибњака, на површини не мањој од 1 
ха и не већој од 100 ха на територији АП Војводине, у висини до 80% 
од укупне вредности земљаних радова на рибњачким објектима, а нај-
више до 20.000.000,00 динара укупне пројектоване вредности земља-
них радова, без ПДВ-а. Под објектима, у смислу овог конкурса, под-
разумевају се искључиво објекти за производњу рибе (растилишта, 
младичњаци, товилишта, зимовници, изловни и ободни канали). 

Укупан износ прописаних средстава који се додељује до 
60.000.000,00 динара.

2.1 Висина средстава који се додељује по кориснику:

Средства за подршку инвестиција по конкурсу који се распи-
сује за реализацију активности, утврђују се у износу до 80% цене 
земљаних радова, умањеног за износ средстава на име пореза на 
додату вредност.

Износ средстава за подршку реконструкције рибњака не може 
бити већи од 500.000,00 динара по хектару, осим за изловне ка-
нале, изловне јаме и доводно-одводне канале, за које износ за 
подршку може бити већи до 800.000,00 динара.

Износ средстава за подршку подизању нових рибњака не може 
бити већи од 800.000,00 динара по хектару, укључујући изловне 
канале, изловне јаме и доводно-одводне канале.

3. Корисници средстава:

Право да конкуришу имају:

- привредна друштва – регистрована за обављање делат-
ности слатководне аквакултуре.

Привредна друштва која конкуришу морају имати седиште 
на територији Аутономне покрајине Војводине и објекат који се 
реконструише или подиже мора бити на територији Аутономне 
покрајине Војводине.

4.Услови за учешће на конкурсу и потребна документација:

4.1.Потребна документација за реконструкцију рибњака

1. читко попуњен oбразац пријаве на конкурс с потписом 
одговорног лица и оверен печатом;

2. фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;
3. фотокопија извода из регистра Агенције за привредне ре-

гистре;
4. доказ о измиреним водним накнадама;
5. фотокопија важеће водне дозволе;
6. фотокопија решења – сагласности да је објекат изграђен 

у складу с ветеринарско-санитарним условима – регис-
трација објекта;

7. извод из листа непокретности или земљишних књига с 
подацима о власништву и ограничењима за све катастар-
ске парцеле под рибњачким површинама које су пред-
мет пријаве (не старији од 30 дана), облик својине – при-
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ватна и обим удела 1/1 или оверена копија уговора о ви-
шегодишњем закупу рибњачких површина (најмање 10 
година), извод из листа непокретности или земљишних 
књига који може гласити на државну својину (уз обавез-
ну сагласност надлежног државног органа) или приватну 
својину са обимом удела приватне својине 1/1, при чему 
уговор мора да важи још најмање пет година;

8. изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не 
користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;

9. инвестиционо-техничку документацију с предмером и 
предрачуном, коју је израдио одговорни пројектант; 

10. предрачун извођача радова;
11. уверење пореске управе о измиреним свим пореским 

обавезама и другим јавним дажбинама за 2014. годину.

Комисија задржава право да, поред наведених докумената, 
затражи и друга документа. 

4.2. Потребна документација за подизање нових рибњака

1. читко попуњен oбразац пријаве на конкурс с потписом 
одговорног лица и оверен печатом;

2. фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;
3. фотокопија извода из регистра Агенције за привредне ре-

гистре;
4. извод из листа непокретности или земљишних књи-

га с подацима о власништву и ограничењима за све ка-
тастарске парцеле под необрадивим пољопривредним 
земљиштем које су предмет пријаве (не старији од 30 
дана), облик својине – приватна и обим удела 1/1 или 
оверена копија уговора о вишегодишњем закупу нео-
брадивог пољопривредног земљишта (најмање 10 годи-
на), извод из листа непокретности или земљишних књи-
га који може гласити на државну својину (уз обавезну 
сагласност надлежног државног органа) или приватну 
својину са обимом удела приватне својине 1/1, при чему 
уговор мора да важи још најмање пет година;

5. изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не 
користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;

6. доказ надлежног органа да се на предметном земљишту 
може реализовати пројекат изградње рибњачких повр-
шина (локацијска дозвола, доказ да је поднет захтев за 
издавање грађевинске дозволе или грађевинска дозвола);  

7. инвестиционо-техничка документација с предмером и 
предрачуном, коју је израдио одговорни пројектант;

8. решење о одобрењу за градњу – грађевинска дозвола и 
уговор са одговорним извођачем радова (за рибњачке 
објекте чија је изградња у току);

9. предрачун извођача радова;
10. уверење пореске управе о измиреним свим пореским 

обавезама и другим јавним дажбинама за 2014. годину.

Комисија задржава право да, поред наведених документа, 
затражи и друга документа. 

Неблаговремене и некомплетне пријаве, као и пријаве које 
нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица, неће се раз-
матрати.

Конкурсна документација се не враћа.

5. Прихватљиви и неприхватљиви трошкови

Прихватљиви трошкови по овом конкурсу јесу трошкови 
земљаних радовa на реконструкцији рибњака и подизању нових  
рибњака који су предмет овог конкурса, исказани без ПДВ-а. У 
табели дат је приказ радова који  су предмет овог конкурса.

Врста радова

Чишћење терена

Израда насипа

Корекција круне постојећег насипа

Израда преградног насипа

Ископ материјала, разастирање и насипање

Изградња ободног канала

Машински ископ земље из најближег позајмишта

Утовар и превоз ископаног материјала из најближег позајмишта

Уградња донесене земље у оштећена места на насипу

Машинско измуљење изловних канала, изловних јама и доводно-
одводног канала

Утовар и превоз ископаног материјала на најближу депонију

Разастирање ископаног материјала

Шкарпирање косина канала и насипа

Набијање насипа вибројежом

У неприхватљиве трошкове по овом конкурсу спадају:

1) порези, укључујући и порез на додату вредност;
2) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и 

слични трошкови или накнаде;
3) трошкови бруто зарада запослених и сопственог мате-

ријала;
4) трошкови пројектовања рибњачких објеката, пројекто-

вања изградње водоводне, канализационе, телефонске, 
гасне и електричне мреже и трошкови прикључења на 
њих, трошкови пројектовања и изградње путева и пра-
тећих објеката, магацина, складишта, канцеларија, упус-
но–испусних грађевина;

5) трошкови геодетских снимања и обележавања ;
6) трошкови набавке пумпи, аератора, ограда и све друге 

опреме, алата и механизације која се користи у рибар-
ству;

7) накнадни и непредвиђени трошкови радова.

6. Поступак доношења одлуке о додели средстава:

Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује 
комисија коју образује покрајински секретар за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство.

У поступку разматрања захтева, комисија проверава докумен-
тацију, утврђује испуњеност услова и процењује захтеве.

Одлука се доноси на основу критеријума утврђених Правилни-
ком о додели бесповратних средстава за унапређење коришћења 
пољопривредног земљишта кроз реконструкцију рибњака и 
подизање нових рибњака на територији АП Војводине.

Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секре-
тар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

6.1. Време закључења уговора:

Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава 
регулисаће се уговором, у року од 30 дана од дана закључења 
конкурса.

6.2. Услови коришћења средстава:

Корисник коме је по основу Конкурса додељен износ виши од 
50% укупне вредности инвестиције, дужан је да за набавку до-
бара, услуга и радова спроведе поступак јавне набавке у складу 
са Законом о јавним набавкама и да достави документацију По-
крајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство.  

Корисник средстава обавезан је да пријави почетак радова, нај-
мање 15 дана пре почетка радова, ради утврђивања нултог стања. 

Рок за завршетак инвестиције (реконструкција рибњака или 
подизања нових рибњака) је до 15.09.2016. године.
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Средства се исплаћују након извршених радова који су предмет 
овог конкурса при чему је потребно доставити:

1. наративни (кратак, писани) извештај о извршеном послу;
2. оригинал или фотокопију рачуна;
3. оригинал или фотокопију извода банке о плаћању рачу-

на;
4. решење о именовању надзорног органа с копијом лицен-

це;
5. решење о именовању одговорног извођача радова с ко-

пијом лиценце;
6. оригинал или копију привремене и коначне ситуације, 

коју су оверили одговорни извођач радова, надзорни ор-
ган и инвеститор;

7. оригинал или копију грађевинског дневника, који су ове-
рили извођач радова, надзорни орган и инвеститор; 

8. оригинал или копију обрачунског листа грађевинске 
књиге, који су оверили одговорни извођач радова, над-
зорни орган и инвеститор; 

9. извештај изведених радова снимљен GPS уређајем с че-
тири фотографије (GPS уређајем снимаће лице које име-
нује давалац средстава). 

7. Рок и начин подношење пријаве

Пријаве на конкурс са осталом потребном документацијом 
подносе се закључно са 15.09.2015. године.

Текст конкурса, пријава и образац могу се преузети у По-
крајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство (Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, I спрат, соба 42а) 
или са сајта Секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Пријаве се морају доставити у затвореној коверти и то: поштом 
на адресу Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад или 
лично на писарници покрајинских органа управе у згради По-
крајинске владе Аутономне покрајине Војводине (радним даном 
до 14 часова).

Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку „Конкурс – 
Реконструкција рибњака и подизање нових рибњака – не отвара-
ти”, а на полеђини коверте – назив и адресу подносиоца пријаве. 
Додатне информације могу се добити путем телефона 021/487-
4407.
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021- 487 44 27 

Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,  
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

С А Д Р Ж А Ј

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

568. Одлука о именовању представника Аутономне по-
крајине Војводине у Скупштини „Дневник” Акцио-
нарског друштва за новинско-издавачку делатност 
Нови Сад – у реструктуирању;

569. Одлука о разрешењу директорке Покрајинског завода 
за равноправност полова;

570. Одлука о именовању директорке Покрајинског завода 
за равноправност полова;

571. Одлука о разрешењу члана Савета Медицинског фа-
култета у Новом Саду;

572. Одлука о именовању члана Савета Медицинског фа-
култета у Новом Саду;

573. Одлука о разрешењу члана Савета Техничког факулте-
та „Михајло Пупин” у Зрењанину;  

574. Одлука о именовању члана Савета Техничког факулте-
та „Михајло Пупин” у Зрењанину;

575. Одлука о разрешењу члана Управног одбора Педагош-
ког завода Војводине;

576. Одлука о именовању члана Управног одбора Педагош-
ког завода Војводине.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

577. Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис 
у прву годину студијског програма основних струков-
них, академских и интегрисаних студија, који се фи-
нансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине 
на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, 
у школској 2015/2016.години;

578. Решење о давању сагласности на Финансијски из-
вештај Фонда за подршку инвестиција у Војводини 
„Vojvodina Investment Promotion – VIP“ за 2014.годину.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

579. Конкурс за финансирање интензивирања коришћења 
пољопривредног земљишта којим располажу средње 
пољопривредне школе кроз набавку опреме;

580. Конкурс за доделу средстава за привођење култури не-
обрадивог пољопривредног земљишта за пољоприв-
редну производњу – реконструкцију рибњака и поди-
зање нових рибњака на територији АП Војводине.
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