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467.

На основу члана 84. став 3. и члана 108. став 1. и 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 
97/08 и 44/10), а у вези са чланом 20. став 3. и чланом 23. став 2. 
Статута Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 
број 17/09) и члана 33. став 1. и члана 35. Покрајинске скупштин-
ске Одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 25. августа 2010. године,  д о н е л а  је

О Д Л У К У

О УПИСУ КАНДИДАТА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И 
КАНДИДАТА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 
ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА И 
НА ФАКУЛТЕТЕ У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ 

САДУ У ШКОЛСКОЈ 2010/2011. ГОДИНИ

Члан 1.

 Овом Одлуком утврђује се обавеза високих школа струковних 
студија чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина и фа-
култета у саставу Универзитета у Новом Саду да упишу у прву 
годину студијских програма основних струковних студија и сту-
дијских програма основних академских и интегрисаних студија, 
као студенте чије се школовање финансира из буџета, кандидате 
са инвалидитетом и кандидате ромске националне заједнице који 
су положили пријемни испит.

 Кандидати са инвалидитетом који се финансирају из буџета:

1. Филозофски факултет у Новом Саду, Студијски програм  
Психологија, 

- НАТАША БАЛОТИЋ;
2. Филозофски факултет у Новом Саду, Студијски програм 

Психологија,
- ВАЊА РАКИЋ;

3. Филозофски факултет у Новом Саду, Студијски програм Ис-
торија,

- СТЕФАН КОСТИЋ;
4. Природно-математички факултет у Новом Саду, Студијски 

програм Менаџер, модул: Туризам
- НЕНАД ЛУКЕШЕВИЋ;

5. Правни факултет у Новом Саду, Студијски програм Општи 
смер,

- ЈОВАНА ИВЧЕВИЋ;
6. Правни факултет у Новом Саду, Студијски програм Смер 

унутрашњих послова, 
- ДУШАН ЈЕВТИЋ;

7. Правни факултет у Новом Саду, Студијски програм Општи 
смер,

- МИЛОРАД ПЕЈИЋ; 
8. Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, 

Студијски програм  Веб дизајн,
- ОЛИВЕРА ЛОЗИЋ;

9. Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, 
Студијски програм Безбедност и здравље на раду,

- СЛАВИША КАНДИЋ;

Кандидати припадници ромске националне заједнице који се 
финансирају из буџета:

1. Филозофски факултет у Новом Саду, Студијски програм 
Журналистика

– на српском језику, 
- ИВОНА ДРАГАН;

2. Филозофски факултет у Новом Саду, Студијски програм 
Енглески језик и књижевност,

- МАРКО ПЕШИЋ;
3. Филозофски факултет у Новом Саду, Студијски програм 

Енглески језик и књижевност,
- ГОРДАНА МИТИЋ;

4. Филозофски факултет у Новом Саду, Студијски програм 
Психологија,

- АЛЕКСАНДАР НАРАНЧИЋ;
5. Економски факултет у Суботици – Одељење у Новом Саду, 

Студијски програм Финансије, банкарство и осигурање,
- ЈОВАН НИКОЛИЋ;

6. Правни факултет у Новом Саду, Студијски програм Смер 
унутрашњих послова,

- МЛАДЕН ЈОВАНОВИЋ;
7. Правни факултет у Новом Саду, Студијски програм Општи 

смер,
- ЗЛАТКА ЈОВАНОВИЋ;

8. Правни факултет у Новом Саду, Студијски програм Општи 
смер,

- САША КОЛОМПАР;
9. Правни факултет у Новом Саду, Студијски програм Смер 

унутрашњих послова,
- БИЉАНА БРАНКОВ;
10. Правни факултет у Новом Саду, Студијски програм Општи 

смер,
- ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ;
11. Правни факултет у Новом Саду, Студијски програм Општи 

смер,
- ДРАГАН ЛАКАТОШ;
12. Правни факултет у Новом Саду, Студијски програм Смер 

унутршњих послова,
- РОМЕО МИХАЈЛОВИЋ;
13. Факултет техничких наука у Новом Саду, Област – Сту-

дијски програм: Саобраћај – Саобраћај и транспорт,
- ИВАН СУЛЕЈМАНОВИЋ;
14. Факултет техничких наука у Новом Саду, Област - Студијски 

програм: Саобраћај – Саобраћај и транспорт,
- АЛЕКСАНДАР ДИМИЋ;
15. Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Сту-

дијски програм Одевне технологије,
- ЛАЗАР ПЕТРОВИЋ;
16. Медицински факултет у Новом Саду, Студијски програм 

Интегрисане академске студије медицине,
- БАЈРО САЛКУНИЋ;
17. Медицински факултет у Новом Саду, Студијски програм 
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Интегрисане академске студије медицине,
- СВЕТЛАНА ЈОВАНОВИЋ;
18. Педагошки факултет у Сомбору, Студијски програм Учи-

тељ,
- СУЗАНА ПЕТРОВИЋ;
19. Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду, Сту-

дијски програм Професор спорта и физичког васпитања,
- БОЖИДАР РАДУЛОВ;
20. Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду, Сту-

дијски програм Професор спорта и физичког васпитања,
- УГЉЕША ДУЛИЋ;
21. Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, 

Студијски програм Финансијско пословање и рачуноводство,
- ДЕНИС КОСТАДИНОВ;
22. Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, 

Студијски програм Трговина и међународно пословање,
- САНЕЛА СТЕПАНОВ;
23. Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, 

Студијски програм Туризам и хотелијерство,
- ДРАГИЦА ДИМИЋ;
24. Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, 

Студијски програм Туризам и хотелијерство,
- САЊА БАЛОГ;
25. Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, 

Студијски програм Туризам и хотелијерство,
- ЗУРАФЕТА БАЈРАМИ;
26. Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, 

Студијски програм Финансијско пословање и рачуноводство,
- РОЗИНА АРБУЛОВ;
27. Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, 

Студијски програм Туризам и хотелијерство,
- САНЕЛА СТРОКА;
28. Висока школа струковних студија за образовање васпитача у 

Новом Саду, Студијски програм Основне струковне студије за 
образовање васпитача деце предшколског узраста,

- РАДМИЛА СТЕВАНОВ ПЛАВШИЋ;
38. Висока школа струковних студија за образовање васпитача 

у Новом Саду,Студијски програм Основне струковне студије 
за образовање деце предшколског узраста,

- ЛАУРА ПЛАВЦ;
39.Висока школа струковних студија за образовање васпитача 

„Михаило Палов“ у Вршцу, Студијски програм за образовање 
васпитача на ромском језику,

- ЕМИЛИА ЈУХАС;
40. Висока школа струковних студија за образовање васпитача 

„Михаило Палов“ у Вршцу, Студијски програм за образовање 
васпитача на ромском језику,

-  ВИКТОРИА ЈУХАС;
41. Висока школа струковних студија за образовање васпитача 

„Михаило Палов“ у Вршцу, Студијски програм за образовање 
васпитача на ромском језику,

-  ЉУБИЦА ЈОВАНОВИЋ;
42. Висока школа струковних студија за образовање васпитача 

„Михаило Палов“ у Вршцу, Студијски програм за образовање 
васпитача на ромском језику,

- АНЂЕЛИКА АГУШЕВИЋ;
43. Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, 

Студијски програм Информациона технологија,
- СТЕВАН ГЛИГОРИН;
44. Филозофски факултет у Новом Саду, Студијски програм 

Журналистика – на српском језику, 
- ТАРА КРЛИЋ.

Члан 2. 

 Ова Одлука ће се доставити високим школама струковних сту-
дија чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина и факулте-
тима у саставу Универзитета у Новом Саду.

Члан 3. 

Ова Одлука објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 612-00187/2010 
Нови Сад, 25. август 2010. године 

Потптрдседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

468.

 На основу члана 30. став 1. тачка 11. Покрајинске скупштинске 
Одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени 
лист АПВ’’, број: 4/2010), а у вези са чланом 36. став 1. тачка 12. 
Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војво-
дине (‘’Службени гласник РС’’, број: 99/09), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 25. августа 2010. го-
дине,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА УЧЕНИКА 

СРЕДЊИХ ШКОЛА У ВРШЦУ

I

 ВИТОМИР ВИШАЦКИ, дипломирани социолог из Вршца, 
разрешава се дужности директора Дома ученика средњих школа 
у Вршцу. 

II

 Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине”.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-00580/2010 
Нови Сад, 25. август 2010. године 

Потптрдседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

469.

 На основу члана 30. став 1. тачка 11. Покрајинске скупштинске 
Oдлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени 
лист АПВ’’, број: 4/2010), а у вези са чланом 36. став 1. тачка 12. 
Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војво-
дине (‘’Службени гласник РС’’, број: 99/09), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 25. августа 2010. го-
дине,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА 

УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ВРШЦУ

I

 ВИТОМИР ВИШАЦКИ, дипломирани социолог из Вршца, 
именује се за директора Дома ученика средњих школа у Вршцу, 
на период од четири године.

II

 Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине”.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-00581/2010 
Нови Сад, 25. август 2010. године

Потптрдседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.
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470.

 На основу члана 30. став 1. тачка 11. Покрајинске скупштинске 
Одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени 
лист АПВ’’, број: 4/2010), а у вези са чланом 36. став 1. тачка 12. 
Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војво-
дине (‘’Службени гласник РС’’, број: 99/09), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 25. августа 2010. го-
дине,   д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА УЧЕНИКА 

СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

 МИЛЕНКО ТОДИЋ, дипломирани инжењер агроекономије 
из Сремске Митровице, разрешава се дужности директора Дома 
ученика средњих школа у Сремској Митровици.

II

 Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине”.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-00578/2010 
Нови Сад, 25. август 2010. године

Потптрдседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

471.

 На основу члана 30. став 1. тачка 11. Покрајинске скупштинске 
Oдлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени 
лист АПВ’’, број: 4/2010), а у вези са чланом 36. став 1. тачка 12. 
Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војво-
дине (‘’Службени гласник РС’’, број: 99/09), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 25. августа  2010. го-
дине,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА УЧЕНИКА 

СРЕДЊИХ ШКОЛА 
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

 МИЛЕНКО ТОДИЋ, дипломирани инжењер агроекономије 
из Сремске Митровице, именује се за  директора Дома ученика 
средњих школа у Сремској Митровици, на период од четири го-
дине.

II

 Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине”.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-00579/2010 
Нови Сад, 25. август 2010. године

Потптрдседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

472.

 На основу члана 30. став 1. тачка 11. Покрајинске скупштинске 
Одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени 

лист АПВ’’, број: 4/2010), а у вези са чланом 36. став 1. тачка 12. 
Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војво-
дине (‘’Службени гласник РС’’, број: 99/09), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 25. августа 2010. го-
дине,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА УЧЕНИКА 

СРЕДЊИХ ШКОЛА У СОМБОРУ

I

 МИЛАНКО ЈОВИЧИЋ, професор физичке културе из Сом-
бора, разрешава се дужности директора Дома ученика средњих 
школа у Сомбору. 

II

 Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине”.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-00576/2010 
Нови Сад, 25. август 2010. године

Потптрдседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

473.

 На основу члана 30. став 1. тачка 11. Покрајинске скупштинске 
Oдлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени 
лист АПВ’’, број: 4/2010), а у вези са чланом 36. став 1. тачка 12. 
Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војво-
дине (‘’Службени гласник РС’’, број: 99/09), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 25. августа 2010. го-
дине,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА УЧЕНИКА

СРЕДЊИХ ШКОЛА У СОМБОРУ

I

 МИЛАНКО ЈОВИЧИЋ, професор физичке културе из Сомбо-
ра, именује се за  директора Дома ученика средњих школа у Сом-
бору, на период од четири године.
 

II

 Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине”.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-00577/2010 
Нови Сад, 25. август 2010. године

Потптрдседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

474.

 На основу члана 30. тачка 7. и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске Одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(“Службени лист АПВ”, број 04/2010) и члана 11. а у вези члана 9. 
Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету Аутономне Покраји-
не Војводине за 2010. годину (“Службени лист АПВ”, број 20/09), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 25. 
августа 2010. године,  д о н е л а  је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

 Овим Решењем утврђује се Програм распореда и коришћења 
средстава за реализацију Пројекта “Коришћење соларне енергије 
за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у спортско-рекреатив-
ним и туристичким објектима, као и центрима за едукацију у 
комбинацији са Применом топлотних пумпи за грејање и клима-
тизацију истих на територији АП Војводине” (у даљем тексту: 
Програм), као и обим средстава за спровођење овог Програма и 
начин њиховог распоређивања и коришћења.

II

 Програм из тачке I овог Решења, чини његов саставни део. 

III

 Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине”.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 401-01514/2010 
Нови Сад, 25. август 2010. године

Потптрдседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

ПРОГРАМ РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА “КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ 
(ТПВ) У СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИМ И ТУРИСТИЧКИМ 

ОБЈЕКТИМА, КАО И ЦЕНТРИМА ЗА ЕДУКАЦИЈУ у 
комбинацији са ПРИМЕНОМ  ТОПЛОТНИХ ПУМПИ ЗА 

ГРЕЈАЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈУ ИСТИХ   НА ТЕРИТОРИЈИ  
АП ВОЈВОДИНЕ”

I

 Средства за овај Програм планирана су Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводи-
не за 2010. годину (“Службени лист АП Војводине”, број 20/2009) 
у члану 9., раздео 17- Покрајински секретаријат за енергетику и 
минералне сировине, активност 02- Подршка развоју коришћења 
обновљивих извора енергије, функционална класификација 430- 
Гориво и енергија, извор финансирања 14 00- Неутрошена сред-
ства од приватизације из претходних година, економска класифи-
кација 454-Субвенције приватним предузећима, 4542- Капиталне 
субвенције приватним предузећима, у износу од 15.000.000,00 
динара. 

 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине 
у складу са Стратешким документима као што су: Стратегија раз-
воја енергетике Републике Србије до 2015. године, као и Програ-
мом остваривања стратегије развоја енергетике Републике Ср-
бије у АП Војводини (од 2007-2012 године) – измене и допуне,  као 
један од својих приоритета за 2010 годину предвиђа коришћење и 
промоцију Обновљивих извора енергије на територији АП Војво-
дине. Средства планирана за ове потребе би се додељивала при-
ватном сектору, чија је основна делатност јавна.

II

 Средства из тачке I овог Програма користиће се за реализацију 
пројекта: 
 
 Пројекат- КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИ-
ПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ (ТПВ) У СПОРТСКО-
РЕКРЕАТИВНИМ и   ТУРИСТИЧКИМ ОБЈЕКТИМА,  КАО И 
ЦЕНТРИМА ЗА ЕДУКАЦИЈУ  у комбинацији са ПРИМЕНОМ  
ТОПЛОТНИХ ПУМПИ ЗА ГРЕЈАЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈУ ИС-
ТИХ   НА ТЕРИТОРИЈИ  АП ВОЈВОДИНЕ

 Спортско-рекреативни туристички објекти, као што су: хоте-
ли, салаши, бање, спа-центри, геронтолошки центри,  туристички 
кампови, центри за едукацију у приватном власништву су циљна 
група у којима би овакви пројекти показали своју пуну оправда-
ност. Потрошња топле воде по кориснику –туристи  у оваквим 
установама је далеко изнад просека. На основу информација са 
терена велики део објеката овакве намене  користе  електричну 
енергију за загревање ТПВ, што је уједно и најгори случај са 
енергетског становишта. Применом термалних соларних колек-
тора  за загревање ТПВ, уштеда енергије износила би и до 60 %, 
јер је за наше подручје  АПВ инсолација  већа и до 20 % од ев-
ропског просека. У зависности од висине инвестиција  и других 
параметара, период повраћаја износи од 2-4 године, што се сматра 
изузетно повољним улагањем са економског становишта.

 Поред соларних колектора у пројекту би се суфинасирала и из-
градња постројења за коришћење енергије тла системом топлотне 
пумпе вода/вода или земља/вода за загревање/хлађење, односно 
климатизацију  објеката овакве врсте на територији  АП Војво-
дине. На такав начин би смо имали кoмплетан високо-енергет-
ски ефикасан хибридни систем по европском моделу. Основни 
циљ пројекта је промоција ове « нове-старе » енергетске техно-
логије као једног од најекономичнијих система грејања-хлађења 
у целогодишњем периоду. Овај систем је изузетно атрактиван 
како са  аспекта заштите животне средине, тако са енергетског 
становишта, као обновљив домаћи енергетски ресурс.  Систем 
топлотних пумпи је атрактиван јер се за 1 уложени kWh електри-
чне енергије за рад компресора, добија на излазу система 3-5 kWh 
корисне топлотне/расхладне енергије, чиме се експлоатациони 
трошкови ( рачуни)  за енергију вишеструко умањују. Поред тога 
топлотне пумпе се могу користити и за припрему топле потрошне 
воде у ситуација када нема сунца, као што се и „вишак“ соларне 
енергије предвиђене за припрему топле потрошне воде може пре-
усмеравати за грејање објекта. На такав начин овај комбиновани 
систем, тзв. „хибридни“, је у могућности да у високом проценту 
задовољи енергетске потребе објекта ( и до 80 %), користећи об-
новљиве изворе енергије.

 Циљ пројекта је коришћење соларне енергије за припрему то-
пле потрошне воде (ТПВ) у Спорстко-рекреативним и  туристич-
ким  објектима као и едукативним центрима у комбинацији са 
топлотном пумпом би били пилот пројекти, и добар пример за све 
сличне пројекте на територији АП Војводине као што су: болни-
це, бање, хотели, геронтолошки центри, студентски домови  итд.
 
 Садржај потребних активности:

- Разматрање захтева и доношење одлуке од стране стручне 
комисије

Секретаријата  према постављеним критеријумима;
- Склапање уговора са изабраним  корисницима;
- Спровођење контроле додељених средстава.

 Планирана средства за овај Пројекат износе 15.000.000,00 ди-
нара.

 Средства ће се додељивати путем јавног конкурса, неповратно, 
од стране Покрајинског секретаријата за енергетику и минерал-
не сировине у складу са усвојеним критеријумима, достављеном 
пројектно-техничком документацијом и осталом општом доку-
ментацијом дефинисаном конкурсом.

 Чланом 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ауто-
номне Покрајине Војводине за 2010. годину („Службени лист АП 
Војводине”, број 20/2009), у разделу 17, активност 02- Подршка 
развоју коришћења обновљивих извора енергије, функционална 
класификација 430- Гориво и енергија, извор финансирања  14 00 
- Неутрошена средства од приватизације из претходних година, 
економска класификација 454-Субвенције приватним предузећи-
ма  планирана су средства у висини од 15.000.000,00 динара.
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475.

 На основу члана 30. тачка 7. и 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајин-
ске скупштинске Одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војво-
дине (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/2010) и члана 1. Одлуке о 
преношењу утврђених овлашћења Извршном већу Аутономне 
Покрајине Војводине у односу на јавна предузећа која је основала 
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист 
АПВ’’, број 3/06), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на сед-
ници одржаној 25. августа 2010. године,  д о н е л а   је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Јавног 
предузећа ‘’Војводинашуме’’ Петроварадин за 2010. годину, који 
је донео Управни одбор Јавног предузећа ‘’Војводинашуме’’, на 
VIII седници одржаној 09. јула 2010. године. 

II

 Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине”.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-00056/2010 
Нови Сад, 25. август 2010. године 

Потптрдседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

476.

 На основу члана 14. став 2. Покрајинске скупштинске Одлуке 
о оснивању јавног предузећа за газдовање водама на територији 
АП Војводине      („Службени лист АПВ“, број: 7/02 и 2/10), чл. 33. 
и 35. став 4. Покрајинске скуштинске Одлуке о Влади Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број  4/2010), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 25. авгус-
та 2010.године,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Даје се сагласност на Одлуку о висини накнаде за коришћење 
водопривредних објеката за производњу електричне енергије и 
водног земљишта за објекте хидроелектране, коју је донео Уп-
равни одбор Јавног водопривредног предузећа ‘’Воде Војводине’’ 
Нови Сад, на XVI седници одржаној 14.05.2010.године. 

II

 Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине”.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 325-00228/2010 
Нови Сад, 25. август 2010. године 

Потптрдседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

477.

 На основу члана 30. тачке 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске Одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(“Службени лист АПВ”, број: 4/2010), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 1. септембра 2010. године,  
д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ УПРАВНИКА  
СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ

I

 АЛЕКСАНДАР МИЛОСАВЉЕВИЋ, дипломирани менаџер, 
разрешава се дужности вршиоца дужности управника Српског 
народног позоришта у Новом Саду.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-00591/2010 
Нови Сад, 1. септембар 2010. године 

Потптрдседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

478.

 На основу члана 30. тачке 13. и чл. 33. и 35. Покрајинске скупш-
тинске Одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Служ-
бени лист АПВ”, број: 4/2010), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 1. септембра 2010. године,  
д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНИКА СРПСКОГ НАРОДНОГ 

ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ

I

 АЛЕКСАНДАР МИЛОСАВЉЕВИЋ, дипломирани менаџер,  и м 
е н у ј е  се за управника Српског народног позоришта у Новом Саду, 
на мандатни период од четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-00592/2010 
Нови Сад, 1. септембар 2010. године 

Потптрдседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

479.

 На основу члана 6. став 3. Одлуке о оснивању Фонда за раз-
вој Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 
број: 4/02, 7/02, 15/02 и 3/06) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске Одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 1. септембра 2010. године, 
д о н е л а   је 

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА 
РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

 Разрешава се дужности у Управном одбору Фонда за развој Ау-
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тономне Покрајине Војводине:

 Члан:  Др Тамаш Корхец. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-00060/2010 
Нови Сад, 1. септембар 2010. године 

Потптрдседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

480.

 На основу члана 6. став 3. Одлуке о оснивању Фонда за раз-
вој Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 
број: 4/02, 7/02, 15/02 и 3/06) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске Одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 1. септембра 2010. године,  
д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА 

РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

 За члана Управног одбора Фонда за развој Аутономне Покраји-
не Војводине, именује се:
      

- Мр Андор Дели, члан Владе Аутономне Покрајине 
Војводине и покрајински секретар за прописе, управу и 
националне заједнице.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-00061/2010 
Нови Сад, 1. септембар 2010. године 

Потптрдседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

481.

 На основу члана 35. став 2. и члана 62. став 1. Покрајинске 
скупштинске Одлуке о покрајинским службеницима (‘’Службе-
ни лист АПВ’’, број: 9/09 и 18/09) и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске Одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(‘’Службени лист АПВ’’, број: 4/2010), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 1. септембра 2010. године,  
д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПОКРАЈИНСКОГ 

СЕКРЕТАРА ЗА ЗДРАВСТВО

I

 Доц. др ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЋ, поставља се за помоћника 
покрајинског секретара за здравство, на период од четири годи-
не.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-00073/2010 
Нови Сад, 1. септембар 2010. године 

Потптрдседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

482.

 На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 107/05 и 72/09), а у вези са чла-
ном 1. став 2. Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Сомбор 
(“Службени лист АПВ“, број 11/06) и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске Одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(“Службени лист АПВ”, број 4/2010),Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 8. септембра 2010. године,  
д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Др СРЂАН МЕРЕИ, доктор медицине, специјалиста епидеми-
олог, разрешава се дужности директора Завода за јавно здравље 
Сомбор.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-00602/2010 
Нови Сад, 8. септембар 2010. године 

Потптрдседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

483.

 На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 107/05 и 72/09), а у вези са чла-
ном 1. став 2. Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Сомбор 
(“Службени лист АПВ“, број 11/06) и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске Одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(“Службени лист АПВ”, број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 8. септембра 2010. године,  
д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Др СРЂАН МЕРЕИ, доктор медицине, специјалиста епидеми-
олог,  именује се за директора Завода за јавно здравље Сомбор, на 
период од четири године.

II

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



13. септембар 2010. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 16 - Страна 759

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-00603/2010 
Нови Сад, 8. септембар 2010. године 

Потптрдседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

484.

 На основу члана 7. став 2. Покрајинске скупштинске Одлуке 
о оснивању Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број: 4/02, 7/02, 15/02, 3/06 и 11/10), члана 
30 став 1. тачка 7. и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске 
Oдлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени 
лист АПВ», број: 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 8. септембра 2010. године,   д о н е л а   је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I

 Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Програма 
рада Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине за 2010. го-
дину, који је Управни одбор Фонда за развој Аутономне Покраји-
не Војводине, донео на седници одржаној 25. августа 2010. годи-
не.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-00013/2010 
Нови Сад, 8. септембар 2010. године 

Потптрдседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

485.

 На основу члана 12. и члана 11. став 1. тачка 1. Правилника о 
сталним судским тумачима („Сл.гласник РС”, број 35/2010), а у 
вези са чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутоном-
не Покрајине Војводине (“Сл.гласник РС”, број 99/09) и чланом 
53. Покрајинске скупштинске oдлуке о покрајинској управи (“Сл.
лист АПВ” број 04/2010), поступајући по захтеву Еве (Михајло) 
Хуберт из Сенте, покрајински секретар за прописе, управу и на-
ционалне заједнице, д о н о с и

РЕШЕЊЕ

 Ева (Михајло) Хуберт, професор мађарског језика и књижев-
ности из Сенте, Кеј Зорана Ђинђића 3/3, разрешава се дужности 
сталног судског тумача – сталног судског преводиоца за мађар-
ски језик и брише се из регистра сталних судских тумача за тери-
торију Аутономне Покрајине Војводине.

Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне 
заједнице

Број: 101-74-00048/2010
Дана 23.08.2010. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor

мр Андор Дели с.р. 

486.

 На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ауто-
номне Покрајине Војводине за 2010. годину («Службени лист 
АПВ, бр. 20/09») Покрајински секретаријат за заштиту  животне 
средине и одрживи развој     расписује

К О Н К У Р С  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА 

ОТПАДОМ И ПОДИЗАЊА ЗАШТИТНИХ ЗЕЛЕНИХ 
ПОЈАСЕВА У 2010. ГОДИНИ

 Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одр-
живи развој расписује Конкурс за доделу финансијских средства 
ради реализације пројеката осталих нивоа власти у 2010. години, 
који ће промовисати заштиту животне средине, развој система 
регионалног планирања управљања отпадом, смањење загађења 
животне средине и деградације простора.

 Пројектне активности које ће се (су)финансирати су:
1. Израда и имплементација Пројеката из области заштите 

животне средине 
(решавање проблема неадекватног одлагања отпада, сана-

ција, рекултивација постојећих депонија, оплемењивање 
деградираних простора и подизање заштитних зелених 
појасева)

2. Набавка опреме и уређаја за очување животне средине 
капиталног      карактера (средства су опредељена за на-
бавку опреме и уређаја који служе унапређењу система 
управљања отпадом)

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА: 

1. На конкурсу за (су)финансирање пројеката могу да учес-
твују општине, градови са територије АП Војводине са 
једним пројектом. 

2.Пројекти се подносе на обрасцу који се може добити на 
wеб сајту Секретаријата: www.eko.vojvodina.gov.rs. Рок 
за подношење пројеката је 06. септембар 2010. године.

3. Пројекат треба да садржи све релевантне информације, 
а посебно следеће податке: назив и седиште носиоца 
пројекта; контакт особу; број жиро рачуна, матични и 
ПИБ број; врста, циљеви и обим послова; време реали-
зације пројекта; пројектне фазе; план употребе средста-
ва; очекиване резултате; временски план употребе сред-
става; начин на који се планира надзор над наменским 
коришћењем средстава и одвијањем реализације проје-
кта; суфинансирање пројекта из сопствених средстава и 
из других извора.

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

5. Укупан износ предвиђених средстава за доделу по овом 
јавном конкурсу је 1.900.000,00 динара,  с тим што су 
средства за пројектне активности из тачке 1. планирана 
у износу од 1.000.000,00 динара а средства за пројектне 
активности из тачке 2. планирана у износу од 900.000,00 
динара. Појединачни пројекти не могу прелазити траже-
ни износ за (су)финансирање већи од 300.000,00 дина-
ра.

6. Приликом одређивања висине дотације примењују се 
следећи критеријуми:

- дугорочни утицај и одрживост након завршетка фи-
нансијске подршке;

- унапређење система управљања отпадом;
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- степен обухваћености организованог сакупљања от-
пада

7. Рок за објављивање резултата Конкурса о (су)финансирању 
пројеката је 13. септембар 2010. године.

8. Рок завршетка пројекта је 31.12.2010. године.

9. Уколико је за извођење пројеката потребно учешће или 
суфинансирање из других извора, уз пријаву на конкурс 
прилаже се и потврда (изјава) тих субјеката да прихва-
тају учешће у реализацији пројекта.

10. Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор 
којим се обавезно утврђује: назив и седиште носио-
ца пројекта; врста и обим пројекта; време реализације 
пројекта; обим и врста додељених средстава; временски 
план употребе средстава; начин надзора над наменским 
коришћењем средстава и одвијањем реализације проје-
кта.

 
11. Пријаве за Конкурс се подносе у затвореној коверти 

са назнаком «Пријава на конкурс за финансирање и су-
финансирање пројеката осталих нивоа власти из обла-
сти управљања отпадом и подизања заштитних зелених 
појасева у 2010. години» Покрајинском секретаријату за 
заштиту животне средине и одрживи развој; адр. Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, (телефон 021/487-
4735, контакт особа Светлана Марушић).

 
12. Након реализације пројекта потребно је приложити 

детаљан  извештај о реализацији активности и финан-
сијски извештај о коришћењу средстава са специфика-
цијом трошкова како би се оправдало наменско и зако-
нито коришћење средстава. 

487.

 На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2010 годину (,,Службени лист АПВ број 20/09) 
и Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2010. 
години, (,,Службени лист АПВ,, број 12/10)

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С
ЗА ОДОБРАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ 

СРЕДСТАВА ЗА ОБРАДИВО ПОЉОПРИВРЕДНО 
ЗЕМЉИШТЕ ДАТО У ЗАКУП ЗА 2010. ГОДИНУ 

 Средства подстицаја за издавање обрадивог пољопривредног 
земљишта у закуп износе до 51.551.951,16 динара. Средства за 
реализацију наведених активности обезбеђена су у буџету АП 
Војводине.

 Право учешћа на конкурсу имају физичка лица (пољопри-
вредници) носиоци и чланови регистрованог пољопривредног 
газдинства, који су власници пољопривредног земљишта које је 
уписано у Регистар пољопривредног газдинства и то;

1) да је носилац пољопривредног газдинства, да има преби-
валиште на територији АП Војводине, да је старији од 65 
година, да даје у закуп обрадиво земљиште од најмање 
0,5 до највише 10 хектара на период од најмање 5 годи-
на, од дана закључења уговора.

2) да је Уговор о дугорочном закупу, закључен у 2009. или 
2010. години, и да исти не може бити закључен између 
чланова истог регистрованог пољопривредног газдин-
ства..

3) да није корисник пензије по основу права пензијског и 
инвалидског осигурања запослених или самосталних 

делатности, осим корисника пензије по основу права 
пољопривредног осигураника.

4) да већ не користи подстицајна средства за обрадиво 
пољопривредно земљиште дато у закуп од стране Ми-
нистарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Србије.

 Подносилац захтева, који испуњава наведене услове, има право 
на коришћење средстава у висини ;

- до 6.000,00 динара по хектару годишње, ако изда у за-
куп земљиште закупцу, који је носилац Регистрованог 
пољопривредног газдинства са пребивалиштем на тери-
торији АП Војводине, под условом да закупац није ста-
рији од 60 година.

- до 8.000,00 динара ако изда у закуп земљиште закупцу 
који је носилац регистрованог пољопривредног газдин-
ства, са пребивалиштем на територији АП Војводине, а 
старији је од 40 година и власник је обрадивог пољопри-
вредног земљишта које се граничи са земљиштем које се 
даје у закуп. 

- до 10.000,00 динара ако изда у закуп земљиште закупцу 
који је носилац Регистрованог пољопривредног газдин-
ства са пребивалиштем на територији АП Војводине, а 
није старији од 40 година и власник је пољопривредног 
земљишта које се граничи са земљиштем које се даје у 
закуп.

 Будући корисник подстицајних средстава за обрадиво 
пољопривредно земљиште дато у закуп  мора поднети следећу 
документацију   и то;

1) Образац захтева који мора бити читко попуњен штампа-
ним словима. 

2) Доказ о власништву обрадивог земљишта које се даје у 
закуп издат од стране надлежног органа (поседовни лист 
непокретности из катастра не старији од 30 дана), у току 
2010. године (закуподавац).

3) Уговор о закупу обрадивог пољопривредног земљишта, 
са подацима о броју парцеле, потесу, површини и цени 
закупа, прописно овереног од стране надлежног органа.

4) Извод из регистра пољопривредног газдинства, које 
издаје управа за трезор, за лице које даје обрадиво 
пољопривредно земљиште у закуп (закуподавац), прва 
страна извода РПГ са основним подацима и друга стра-
на извода са подацима о површинама и производњом.

5) Извод из регистра пољопривредног газдинства, које 
издаје управа за трезор за лице које узима обрадиво 
пољопривредно земљиште у закуп (закупац), прва стра-
на извода РПГ са основним подацима и друга страна из-
вода са подацима о површинама и производњом.

6) Доказ о отвореном текућем рачуну у банци (закупода-
вац).

7) Потврда-уверење надлежог органа да подносилац захте-
ва није корисник пензије по основу пензијског и инва-
лидског осигурања запослених или самосталних делат-
ности, а за кориснике пензије пољопривредника није по-
требна ова потврда осим фотокопија исечка примљене 
пензије. 

8) Доказ о власништву над парцелама обрадивог пољопри-
вредног земљишта, издат од стране надлежног органа 
за лице које узима обрадиво пољопривредно земљиште 
у закуп у случају кад се његове парцеле граниче са 
земљиштем које се даје у закуп.

9) Копија плана предметних парцела у случају кад се пар-
целе обрадивог пољопривредног земљишта закуподавца 
и закупопримца граниче.

10) Ако је члан газдинства дао земљиште у закуп доставља 
изјаву са којом потврђује да је сагласан да се средства 
подстицаја пребацују на рачун носиоца РПГ.

11) Фотокопија личне карте подносиоца захтева

 Носиоци и чланови регистрованог пољопривредног газдин-
ства, који су користили средства подстицаја за закуп земљишта 
у 2009 години, на основу потписаних уговора, подносе докумен-
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тацију за продужење уговора у 2010 години и прилажу следећу 
документацију; 

1) читко попуњен образац захтева, са назнаком да већ кори-
сте наведена средства по уговору (навести број уговора 
и датум склапања уговора) 

2) поседовни лист непокретности катастра не старији од 30 
дана, са којим се доказује да је предметно земљиште и 
даље у власништву закуподавца.

3)  Извод из РПГ, које издаје управа за трезор за лице које 
је узело обрадиво пољопривредно земљиште у закуп (за-
купац), прва страна извода РПГ са основним подацима и 
друга страна извода са подацима о површинама и произ-
водњом, са којим се доказује да је предметно земљиште 
и даље у коришћењу код закупца.

 Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем подстицај-
них средстава уређује се Уговором на годишњем нивоу, који  
закључују Покрајински  секретар за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство АП Војводине и корисник средстава, а за наредне 
године, уговор се продужава уз додатну документацију, под усло-
вом да су програмом буџета АП Војводине предвиђена средства 
за ове намене.

 Обраду документације врши комисија Секретаријата, одмах по 
приспећу захтева. Након потписивања уговора , исплата средста-
ва врши се у складу са приливом  средстава у буџет АП Војводи-
не, одређеним за ове намене.

 Захтев за одобравање и коришћење средстава за обрадиво 
пољопривредно земљиште дато у закуп у 2010. години, са свом 
потребном документацијом, доставити до 15.10.2010. године 
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство, Булевар Михајла Пупина бр. 16,  21000 Нови Сад, у 
Затвореној коверти са назнаком,, Конкурс за закуп земљишта,,  

 Образац захтева за доделу средстава, може се преузети на 
интернет страни Секретаријата    www.psp.vojvodina.gov.rs или 
Просторијама секретаријата, канцеларија  број 44 први спрат.

 Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.

 Додатне информације могу се добит на телефон 021/456-267.

488.

 На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2010.годину (‘’Службени лист АПВ’’ број 20/09) 
и Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2010.
години, („Службени лист АПВ“, број 12/10), 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад

Објављује 

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ РИБЊАЧКИХ 
ПОВРШИНА

 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) учествоваће у финан-
сирању реконструкције и изградње објеката за производњу рибе 
бесповратним средствима, у укупном износу до 128.000.000,00 
динара. 
 Под објектима у смислу овог конкурса подразумевају се ис-
кључиво објекати за производњу рибе (растилишта, младичња-
ци, товилишта, зимовници и рибњаци за спортски риболов). 
Корисницима средстава за реконструкцију и изградњу рибњач-
ких површина се додељују средства из буџета АП Војводине у 
обиму до 100 % вредности пројекта. 

 Право и услови за учешће на конкурсу:

 Право да конкуришу имају правна лица са територије АП 
Војводине, која су регистрована или испуњавају услове за оба-
вљање делатности  мрешћења и узгоја рибе у рибњацима (делат-
ност 05020) или слатководне аквакултуре (делатност 0322) .

 Потребна документација за реконструкцију рибњачких повр-
шина:

1. Пријава на конкурс;
2. Оверена копија ПИБ образца; 
3. Извод о регистру привредног субјекта (Агенција за при-

вредне регистре);
4. Оверена копија картона депонованих потписа;
5. Оверена копија Решења – сагласности да је објекат из-

грађен у складу са ветеринарско – санитарним условима 
- регистрација објекта;

6. Оверену копију водопривредне дозволе и доказ о плаће-
ним водопривредним накнадама;

7. Доказ о власништву на парцелама рибњачких површина 
(извод из земљишно - књижног улошка или извод из лис-
та непокретности) или оверена копија уговора о вишего-
дишњем закупу рибњачких површина (најмање 10 годи-
на);

8. Инвестиционо - техничку документацију са предме-
ром и предрачуном, израђеном од стране одговорног 
пројектанта;

9. Предрачун извођача радова.

 Потребна документација за изградњу објеката за производњу 
рибе:

1.  Пријава на конкурс;
2. Оверена копија ПИБ образца; 
3. Оверена копија картона депонованих потписа;
4. Извод о регистру привредног субјекта (Агенција за при-

вредне регистре);
5. Доказ о власништву на парцелама необрадивог пољопри-

вредног земљишта (извод из земљишно-књижног улош-
ка или извод из листа непокретности) или оверена копија 
уговора о вишегодишњем закупу необрадивог пољопри-
вредног земљишта (најмање 10 година);

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 дозво-
ла);  

7. Инвестиционо - техничку документацију са предме-
ром и предрачуном, израђеном од стране одговорног 
пројектанта;

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

 У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подно-
сиоца пријаве  затражи додатну документацију.
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује 
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство.
 Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне 
документације, фаза реализације пројекта и развијеност општи-
не.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обавезе 
између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се уго-
вором.
 Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средста-
ва у буџет АП Војводине.
Рок за окончање активности по одабраним пројектима је годи-
ну дана од дана дознаке средстава. У изузетним ситуацијама, на 
захтев корисника средстава, рок за завршетак радова може бити 
продужен.
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 Начин подношења пријаве на конкурс:

 Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузе-
ти у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство, I спрат канцеларија 44 или са сајта Секретаријата 
www.psp.vojvodina.gov.rs . Пријава на конкурс са осталом потреб-
ном документацијом подноси се закључно са 14.10.2010. године, 

на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назна-
ком ‘’за конкурс-реконструкција и изградња рибњака’’.
  
 Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-44-18.

Пријава на конкурс се подноси за:

* 1. Реконструкцију рибњачких површина 

** 2. Изградњу рибњачких површина 

(обележити одговарајуће)

 Подаци о подносиоцу захтева:

Подносилац пријаве 

Овлашћена особа (име и презиме), 
и функција

Општина:

Место:

Адреса (улица и број):

Поштански број:

Матични број:

ПИБ:

Назив пословне банке:

Број рачуна: 
e-mail:

Лице за контакт

име и презиме:

телефон:

моб. телефон:

Подаци о пројекту:

Назив општине и места на којој се реализује пројекат:

Назив пројекта:

Укупна вредност пројекта (дин.):

*Врста објекта за производњу рибе:

**Вредност радова на изградњи или реконструкцији 
производног објекта (дин.):

Износ срестава, који се тражи од Секретаријата (дин.)

*  (Младичњак, растилиште, товилиште, зимовник или рибњак за спортски риболов)
**(Вредност радова на реконструкцији или изградњи рибњачких објеката, осим трошкова изградње путева и пратећих објеката, магацина, 
складишта, канцеларија, пумпи, аератора, ограда и све друге опреме, алата и механизације која се користи у рибарству, као и трошкова око 
пројектовања и изградње водоводне, канализационе, телефонске, гасне и електричне мреже и торшкова прикључења на истe. 

Као одговорно лице, потврђујем да су подаци наведени у пријави и конкурсној документацији истинити и веродостојни.

    Подносилац пријаве

датум:__________2010. год.    М.П.          ________________

ПРИЈАВА
На конкурс за доделу бесповратних средстава за реконструкцију и изградњу рибњачких површина у АП Војводини за 2010. годину
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489.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2010.годину (‘’Службени лист АПВ’’ број 20/09) и 
Решења о утврђивању Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине 
Војводине у 2010.години, („Службени лист АПВ“, број 12/10) 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад

Расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ:

I Одводњавање пољопривредног земљишта у укупном износу 
до 252.200.000,00 динара,  

II Уређење атарских путева у укупном износу до 285.000.000,00 
динара; 
 Средства за реализацију наведених активности обезбеђују се у 
целости из буџета АП Војводине.

Право и услови за учешће на конкурсу:

I  Одводњавање пољопривредног земљишта

Право да конкуришу имају месне заједнице са територије АП 
Војводине које приступају уређењу отворене каналске мреже која 
је у функцији одводњавања пољопривредног земљишта. 

Потребна документација:
1. Пријава на конкурс;
2. Фотокопија ПИБ oбразца; 
3. Фотокопија картона депонованих потписа;
4. Одлука савета месне заједнице о уређењу отворене ка-

налске мреже у функцији одводњавања пољопривредног 
земљишта;

5. Сагласност града / општине; 
6. Елаборат уређења каналске мреже (обавезно треба да 

садржи: технички опис, ситуациони план са трасама ка-
нала који се раде, предмер и предрачун радова);

7. Начелна сагласност ЈВП „Воде Војводине“ на елаборат 
уређења каналске мреже.  

Учесницима на конкурсу са којима се закључи уговор о ко-
ришћењу средстава, документација поднета на конкурс се не 
враћа.

II  Уређење атарских путева

Право да конкуришу имају месне заједнице са територије АП 
Војводине које приступају уређењу атарских путева, при чему 
приоритет имају пријаве за постављање тврде подлоге од туцани-
ка, шљунка или сличног материјала и израде отресишта.

Потребна документација:
1. Пријава на конкурс;
2. Фотокопија ПИБ образца; 
3. Фотокопија картона депонованих потписа;
4. Одлука савета месне заједнице о уређењу атарских путе-

ва;
5. Сагласност града / општине 
6. Елаборат уређења атарских путева (обавезно треба да 

садржи: технички опис, ситуациони план са деоницама 
атарских путева које се уређују, предмер и предрачун ра-
дова).

Учесницима на конкурсу са којима се закључи уговор о ко-
ришћењу средстава, документација поднета на конкурс се не 
враћа.

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подно-
сиоца пријаве  затражи додатну документацију.

Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује 

покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство.

Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне 
документације и развијеност општине. 

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.

Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средста-
ва у буџет АП Војводине.

Рок за завршетак радова по одабраним пријектима је годину 
дана од дана дознаке средстава. У изузетним ситуацијама, на 
захтев корисника средстава, рок за завршетак радова може бити 
продужен.

Начин подношења пријаве на конкурс:

Образац „Пријава на конкурс“ и образац „Сагласност гра-
да/општине“ могу се преузети у Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, I спрат канцеларија 
46А или са сајта Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs . Прија-
ва на конкурс са осталом потребном документацијом подноси се 
закључно са 05.10.2010. године, на адресу: Покрајински секрета-
ријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла 
Пупина 16, Нови Сад, са назнаком „за конкурс- одводњавање и 
уређење атарских путева“.

  
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.

Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4405 
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 На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2010.годину (‘’Службени лист АПВ’’ број 20/09) и 
Решења о утврђивању Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине 
Војводине у 2010.години, („Службени лист АПВ“, број 12/10)

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад

Расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДИЗАЊЕ 

ПОЉОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА, АГРОШУМСКИХ 
ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА И ЛОВНИХ РЕМИЗА

 Укупно расположива средства која ће се распоредити путем 
конкурса до износа од 45.600.000,00 динара.
Корисницима средстава за подизање пољозаштитних појасева, 
агрошумских производних система и ловних ремиза се додељују 
средства из буџета АП Војводине у обиму до 65%. Преостала 
средства обезбеђује корисник средстава.

 Право и услови за учешће на конкурсу:

 Право да конкуришу имају градови и општине са територије 
АП Војводине који су својим годишњим програмима заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта предвидели 
подизање пољозаштитних појасева, агрошумских производних 
система и ловних ремиза и који су донели одлуку о подизању 
пољозаштитних појасева, агрошумских производних система и 
ловних ремиза.
 Потребна документација:

1. Пријава на конкурс, оверена и потписана од овлашћеног 
лица;

2. Фотокопија ПИБ образца;
3. Фотокопија картона депонованих потписа;
4. Оверен извод из годишњег Програма заштите уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта за 2010. годину, 
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из којег се види висина предвиђених средства за поди-
зање пољозаштитних појасева, агрошумских производ-
них система и ловних ремиза;

5. Акт којим је надлежни орган града, односно општи-
не усвојио пројектно техничку документацију за поди-
зање пољозаштитних појасева, агрошумских производ-
них система и ловних ремиза;

6. Одлуку надлежног органа града, односно општине о 
приступању реализацији радова на подизању пољозаш-
титних појасева, агрошумских производних система и 
ловних ремиза по усвојеној пројектно техничкој доку-
ментацији;

7. Извођачки пројекат као и извод из пројектно техничке 
документације за подизање пољозаштитних појасева, аг-
рошумских производних система и ловних ремиза;

Извођачки пројекат треба да садржи: текстуални део, табелар-
ни део и скицу

a. Текстуални део Извођачког пројекта садржи место и по-
вршину извођења радова (општину, катастарску општи-
ну, катастарску парцелу), опис еколошких прилика, тех-
нологију извођења садње, врсту, количину и старост сад-
ног материјала по хектару и укупно, крајњи рок за извр-
шење подизања пољозаштитних појасева. Посебно на-
вести субјекте који ће бити носиоци послова неге и заш-
тите након подизања пољозаштитних појасева, агрошу-
мских производних система и ловних ремиза.

b. Табеларни део Извођачког пројекта садржи економско 
финансијску анализу са посебно исказаном укупном це-
ном коштања, обезбеђеним сопственим средствима и из-
носом за који се конкурише. 

c. Скица површине на којој се планира извођење радова са 
правцем пружања пољозаштитних појасева.

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подно-
сиоца пријаве  затражи додатну документацију.

Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује 
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство.

Критеријуми за оцену и одабир пријава је укупно стање шумо-
витости на територији градова и општина.

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.

Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средста-
ва у буџет АП Војводине.

Рок за окончање активности по одабраним пројектима је годи-
ну дана од дана дознаке средстава.

Начин подношења пријаве на конкурс:

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузе-
ти у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство, I спрат канцеларија 46 или са сајта Секретаријата 
www.psp.vojvodina.gov.rs . Пријава на конкурс са осталом потреб-
ном документацијом подноси се закључно са 05.10.2010. године, 
на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назна-
ком „конкурс - подизање пољозаштитних појасева, агрошумских 
производних система и ловних ремиза“.  

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-44-07 .
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 На основу члана 41. став 1. тачка 1 Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени гла-
сник Републике Србије’’, број 99/09),   чланова 9, 10,19, 20, 23. и 
члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2010. годину (‘’Службени лист Ауто-
номне Покрајине  Војводине’’, број 20/09), члана 36. Покрајинске 
скупштинске oдлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист Ау-

тономне Покрајине  Војводине’’, број 04/10) и Одлуке о поновном 
расписивању Конкурса за снимање краткометражних играних, 
документарних, документарно - играних и анимираних филмо-
ва у  Аутономној Покрајини  Војводини у продукцији Удружења 
грађана (коју је донео покрајински секретар за културу, број 451-
02150 /2010-01, од 06. септембра 2010. године Покрајински секре-
таријат за културу поново расписује

КОНКУРС
ЗА  СНИМАЊe  КРАТКОМЕТРАЖНИХ ИГРАНИХ, 

ДОКУМЕНТАРНИХ, ДОКУМЕНТАРНО - ИГРАНИХ  И 
АНИМИРАНИХ ФИЛМОВА  

У  АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ  ВОЈВОДИНИ  У 2010. 
ГОДИНИ У ПРОДУКЦИЈИ УДРУЖЕЊА  ГРАђАНА

I РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

Покрајински секретаријат за културу суфинансираће у 2010. 
години производњу краткометражних играних, документарних, 
документарно-играних  и анимираних филмова у укупном изно-
су од 1.250.000,00 динара.

 (По економској класификацији корисника 4819 – дотације ос-
талим непрофитним институцијма) 

II КРИТЕРИЈУМИ

 Покрајински секретаријат за културу суфинансираће филмове 
који су:

• Од посебног културног значаја за развој филма у Ауто-
номној Покрајини Војводини;

• Представљају врхунски садржински уметнички допри-
нос у области уметничког стваралаштва;

• Који рекламирају опште културно наслеђе Аутономне 
Покрајине Војводине и Републике Србије;

• Доприносе афирмацији младих стваралаца и привла-
чењу талената из Републике Србије или европског еко-
номског подручја;

• Својим савременим филмским изразом доприносе 
унапређивању културног живота и стваралаштва у обла-
сти кинематографије;

• У којима се креативно примењују нове технологије, ал-
тернативни смерови и истраживања у области филмске 
уметности.

III ОПШТИ УСЛОВИ KОНКУРСА

1. На Конкурс се могу пријавити искључиво удружења 
грађана  регистрована за обављање делатности у култу-
ри  (у даљем тексту: продуцент) и чије је седиште на те-
риторији Аутономне Покрајине Војводине.  

2. Један продуцент може поднети конкурсну документацију 
само за један програмски садржај. 

3. Пријавa на Kонкурс подноси се искључиво на обрасцу 
Пријаве за суфинансирање снимања  краткометражних 
играних, документарних, документарно - играних  и ани-
мираних филмова  у  Аутономној Покрајини  Војводи-
ни  у 2010. години Покрајинског секретаријата за  култу-
ру, уз који се прилаже остала потребна документација и 
може се  преузети у просторијама Покрајинског секрета-
рија за културу или на web адреси:

 www.kultura.vojvodina.gov.rs
4. Рок за подношење Пријаве на Конкурс је од 13. до 27. сеп-

тембра   2010. године. 
5. Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на 

језику националне заједнице који је у службеној употре-
би у Аутономној Покрајини Војводини.

6. Пријаве се подносе лично, предајом Писарници покрајин-
ских органа управе у Новом Саду (зграда Владе АПВ), 
или се упућују поштом на адресу:

 Покрајински секретаријат за културу
 21000 Нови Сад
 Булевар Михаила Пупина 16.
 ЗА КОНКУРС
 Резултати конкурса се објављују на званичној wеб адре-

си Секретаријата.
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7. Пријавe које се доставе након наведеног рока, пријаве 
са непотпуном документацијом, као и пријаве корисни-
ка којима је Покрајински секретаријат за  културу током 
2009. године доделио средства за суфинансирање сни-
мања дугометражних и краткометражних играних, доку-
ментарних и анимираних филмова, а који нису поднели 
извештај о њиховој реализацији, неће се узимати у раз-
матрање. 

8. Секретаријат задржава право да од подносиоца прија-
ве, по потреби, затражи додатну документацију и 
информације,или изађе на лице места, односно да за до-
делу средстава одреди испуњење додатних услова.

9. Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавес-
тити подносиоце пријаве. 

10. Решење о додели средстава доноси покрајински секре-
тар за културу, уз претходно добијено мишљење Коми-
сије за доделу средстава.

11. Секретаријат није обавезан да образложи своје одлуке.
12. Решење покрајинског секретара је коначно и против 

њега не може се уложити правни лек.
13. Пријаве и приложена документација се подносиоцима 

не враћају.

 Покрајински секретаријат за културу  суфинансираће до 50% 
буџета продукције, осим када су у питању  филмови са тешким 
и сложеним садржајем и ниско-буџетни филмови за које се могу 
суфинансирати до 90% буџета продукције.
 Средства се додељују за трошкове који су повезани са оба-
вљањем главних активности, односно са развојем и продукцијом 
филма, док се за појединачне активности, као што је постпродук-
ција, средства не могу доделити.
 Продуценту је дозвољено да потроши ван територије Републи-
ке Србије 20% буџета продукције филма.

IV ПОСЕБНИ УСЛОВИ KОНКУРСА

 Поред пријаве поднесене на обрасцу Пријаве за суфинанси-
рање снимања  краткометражних играних, документарних, до-
кументарно - играних  и анимираних филмова  у  Аутономној 
Покрајини  Војводини  у 2010. години, потребно је доставити и:

1. сценарио (или синопсис за документарне филмове),
2. две рецензије,
3. листу аутора са кратком биографијом,
4. детаљан финансијски план припреме и реализације фил-

ма, 
5. износ личног  учешћа финансијских средстава,
6. податке о обезбеђеним средствима на основу удруживања 

средстава са домаћим   или страним партнерима, донато-
рима, и слично (са доказима о њиховом учешћу у финан-
сирању филма, са пуном одговорношћу).

Покрајински секретар
Милорад ђурић,с.р.
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 На основу члана 41. став 1. тачка 1 Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени гла-
сник Републике Србије’’, број 99/09),   чланова 9, 10,19, 20, 23. и 
члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2010. годину (‘’Службени лист Ауто-
номне Покрајине  Војводине’’, број 20/09), члана 36. Покрајин-
ске скупштинске Одлуке о покрајинској управи (‘’Службени 
лист Аутономне Покрајине  Војводине’’, број: 04/10) и Одлуке о 
расписивању Конкурса за подстицање производње телевизијских 
програма у области културе и уметности на српском језику, је-
зицима националних мањина и етничких заједница у Аутоном-
ној Покрајини  Војводини: (1) Конкурс за емитере ТВ програма 
– приватна предузећа  и  (2) Конкурс за невладине организације 
– емитере ТВ програма у 2010. години, број 451-03019 /2010, од 06. 
септембра 2010. године, Покрајински секретаријат за културу 
р а с п и с у ј е

КОНКУРС
ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ 
ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ 

НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ, ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ 
МАЊИНА И ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АУТОНОМНОЈ 

ПОКРАЈИНИ  ВОЈВОДИНИ: 

(1) Конкурс за емитере ТВ програма – приватна предузећа  и   
(2) Конкурс за невладине организације – емитере ТВ програма  

у 2010. години

 Конкурс се расписује у циљу подстицања производње про-
грамских садржаја у области културе и уметности, као и праћења 
догађаја и објављивања информација, мишљења и идеја о појава-
ма и личностима у области културе и уметности о којима јавност 
има оправдан интерес да буде информисана. Телевизијске стани-
це, у оквиру својих програмских садржаја, креираће емисије у 
којима ће обухватити културу и уметност. 

I РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

 Покрајински секретаријат за културу суфинансираће у 2010. 
години производњу  програмских садржаја у области културе и 
уметности на српском језику и на језицима националних мањина 
и етничких група у Аутономној Покрајини Војводини у укупном 
износу од 7.500.000,00 динара, и то за Конкурс за емитере ТВ 
програма – приватна предузећа, средства у укупном износу од  
6.500.000,00 динара (по економској класификацији расхода 4541 
– текуће субвенције приватним предузећима) и
за Конкурс за невладине организације – емитере ТВ програма,  
средстава у износу од  1.000.000,00 динара (по економској класи-
фикацији расхода 4819 – дотације осталим непрофитним инсти-
туцијма) 

II ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1. На конкурс се могу пријавити искључиво емитери теле-
визијског програма који имају дозволу за емитовање програма  
- приватна преузећа и невладине организације, са седиштем на 
територији Аутономне Покрајине Војводине.

2. Један емитер може поднети конкурсну документацију само 
за један програмски садржај.

3. Пријавa на Kонкурс подноси се искључиво на обрасцу Прија-
ве за Конкурс подстицање производње телевизијских програма 
из области културе и уметности на српском језику, језицима на-
ционалних мањина и етничких заједница у Аутономној Покраји-
ни  Војводини: (1) Конкурс за емитере ТВ програма – приватна 
предузећа  и (2) Конкурс за невладине организације – емитере ТВ 
програма у 2010. години Покрајинског секретаријата за  културу, 
уз који се прилаже остала потребна документација и може се  пре-
узети у просторијама Покрајинског секретарија за културу или на 
web адреси: www.kultura.vojvodina.gov.rs

4. Рок за подношење Пријаве на Конкурс је од 13.  до 27. сеп-
тембра   2010. године. 

5. Пријаве на конкурс се подносе на српском језику, или на је-
зику националне заједнице који је у службеној употреби у Ауто-
номној Покрајини Војводини.

6. Пријаве се подносе лично, предајом Писарници покрајин-
ских органа управе у Новом Саду (зграда Владе АПВ), или се 
упућују поштом на адресу:
Покрајински секретаријат за културу
21000 Нови Сад
Булевар Михаила Пупина 16.
ЗА КОНКУРС

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

7. Уз пријаву на Конкурс подносилац пријаве доставља доку-
менте: потврду о регистрацији делатности, дозволу за емитовање 
телевизијског програма коју је издала РРА и фотокопију потврде 
о пореском идентификационом броју.

8. Пријавe које се доставе након наведеног рока, пријаве са не-
потпуном документацијом, као и пријаве послате факсом, или 
електронском поштом, непотписане и неоверене пријаве и прија-



Страна 766 - Број 16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. септембар 2010.

ве корисника којима је Покрајински секретаријат за културу то-
ком 2009. године доделио средства за суфинансирање производнје 
ТВ емисија, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији, 
неће се узимати у разматрање. 

9. Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по 
потреби, затражи додатну документацију и информације, или 
изађе на лице места, односно да за доделу средстава одреди ис-
пуњење додатних услова.

10. Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавести-
ти подносиоце пријаве. 

11. Решење о додели средстава доноси покрајински секретар 
за културу, уз претходно добијено мишљење Комисије за доделу 
средстава.

12. Секретаријат није обавезан да образложи своје одлуке.
13. Решење покрајинског секретара је коначно и против њега не 

може се уложити правни лек.
14. Пријаве и приложена документација не враћају се подно-

сиоцима.

II КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

 Средства се одобравају емитеру телевизијског програма чије је 
седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине, и то за 
подстицање производње и објављивања програмских садржаја у 
области културе и уметности, а првенствено:

1. ради праћења догађаја и објављивања информација, 
мишљења и идеја о појавама и личностима у области културе 
и уметности о којима јавност има оправдан интерес да буде ин-
формисана, телевизијске станице, у оквиру својих програмских 
структура, креираће емисије у којима ће обухватити културу и 
уметност. У регионалним и локалним електронским емитерима, 
у посебним емисијама из области културе и уметности, и то за 
укупно 20 посебних  емисија у наведеној области у најмањем 
трајању од 25 минута по емисији;

2. Средства су директно усмерена на креирање ТВ програма  од 
културног значаја који треба да испуњава следеће услове:

а) да буде усмерен на  пружање подршке култури Републи-
ке Србије,

б) да промовише културно наслеђе Републике Србије или 
европског     економског подручја и

ц) да је усмерен подстицању талената.
3. програмски садржаји - емисије у области културе и умет-

ности емитују се   утврђеном програмском шемом телевизијске 
станице (једном недељно), до 01. маја 2011. године.

4. Режисеру је дозвољено да потроши ван територије Републи-
ке Србије 20% Буџета продукције ТВ програма.

5. Висина додељених средстава не сме бити виша од 50% Буџе-
та продукције.

6. Средства се могу додељивати само за трошкове који су по-
везани са развојем и продукцијом ТВ програма, а не и за посебне 
активности, као што је пост - продукција.

 Корисник средстава обавезује се да достави до 5. у месецу сни-
мљен и емитован материјал од претходном месецу у АVI форма-
ту.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Милорад ђурић,с.р.

493.

 На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту АП Војводине за 2010. годину (,,Службени лист АПВ’’, број 
20/09) и Решења Владе Аутономне Покрајине Војводине број: 
401-01459/2010 од 30. јуна 2010. године којим је утврђен Про-
грам распореда и коришћења средстава за реализацију проје-
кта ,,Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне 
воде (ТПВ) у домовима ученика на територији АП Војводине’’ 
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине 
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16, расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКТА ,,КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ (ТПВ) 
У ДОМОВИМА УЧЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ АП 

ВОЈВОДИНЕ

Средства за Програм распореда и коришћења средстава за 
реализацију наведеног пројекта планирана су Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводи-
не за 2010. годину (,,Службени лист АПВ’’, број: 20/2009), у изно-
су од 15.000.000,00 динара.

Циљ доделе средстава за реализацију овог пројекта је ко-
ришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде 
(ТПВ) у домовима ученика на територији АП Војводине који 
би били пилот пројекти, и добар пример за све сличне пројекте 
као што су: болнице, студентски домови, геронтолошки центри, 
спортски центри, хотели  итд...

Средства по овом Конкурсу се додељују за суфинансирање:
- набавке и монтаже нових постројења за припрему топле 

потрошне воде путем соларних колектора, са пратећим 
инсталацијама (цевоводи, арматура, бојлери, циркулаци-
оне пумпе, експанзиони судови и остала пратећа машин-
ска и електро –опрема) 

- адаптација/санација постојећег система за загревање то-
пле потрошне воде (који може бити топлотна енергија из 
фосилног горива-земни гас, мазут, лако уље, електрична 
енергија, угаљ, дрво или сл.) системом са соларним ко-
лекторима или

- реконструкција постојећег система за грејање топле пот-
рошне воде додавањем комбиноване инсталације са со-
ларним колекторима, како би се омогућило алтернативно 
и јефтино загревање топле потрошне воде. У цену улазе 
неопходни пратећи машински и електро радови за ауто-
матизован рад соларног постројења, соларно постројење 
и реконструкција бојлера, како би се омогућио комбино-
вани рад.

УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Право учешћа на Конкурс имају домови ученика са терито-
рије АП Војводине које планирају да користе соларну енергију 
за припрему топле потрошне воду у домовима ученика на тери-
торији Аутономне Покрајине Војводине, у циљу смањења потро-
шње топлотне и електричне енергије.

2. Средства по овом Конкурсу додељиваће се бесповратно, до 
80% вредности инвестиције за наведену намену према прило-
женој пројектној документацији, с тим да се одобрена средства 
искључиво користе за набавку и монтажу новопројектованих 
постројења за припрему топле потрошне воде путем соларних 
колектора, са пратећим инсталацијама; адаптација/санација 
постојећег система за загревање топле потрошне воде системом 
са соларним колекторима или реконструкцију постојећег система 
за грејање топле потрошне воде додавањм комбиноване инстала-
ције са соларним колекторима. Преостали износ вредности инвес-
тиције за наведену намену обезбеђују сами учесници Конкурса. 
Максимални износ за доделу средстава по учеснику Конкурса је 
3.000.000,00 динара (словима:тримилионадинара). Ако се на Кон-
курс пријави мањи број учесника који испуњавају услове Конкур-
са, наведени износ за доделу средстава ће се повећати. Средства 
по овом Конкурсу морају бити наменски утрошена најкасније до 
25.12.2010. године.

3. Пријаве на Конкурс са осталом потребном документацијом 
достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински се-
кретаријат за енергетику и минералне сировине, 21000 Нови Сад, 
улица Булевар Михајла Пупина број 16, са обавезном назнаком 
на лицу коверте: Не отварати-пријава на Конкурс за пројекат 
–’’Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне 
воде (ТПВ) у домовима ученика на територији АП Војводине’’, 
поштом или лично преко писарнице покрајинских органа. На по-
леђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона и 
факса подносиоца пријаве, као и име особе за контакт.

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима, уз 
које се прилаже и остала неопходна документација.



13. септембар 2010. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 16 - Страна 767

Наведени обрасци могу се добити у Покрајинском секретари-
јату за енергетику и минералне сировине (II спрат, канцеларија 
63, зграде Владе Аутономне Покрајине Војводине), улица Буле-
вар Михајла Пупина број 16, Нови Сад, или се могу скинути са 
сајта секретаријата, као и текст конкурса  на  адреси: www.psemr.
vojvodina.gov.rs

4. Уз пријаву на Конкурс са припадајућом документацијом оба-
везно се прилаже и пројекат за наведену намену. Учесници Кон-
курса (домови ученика) могу да конкуришу искључиво са једним 
пројектом за наведену намену.

5.  Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања 
Конкурса.

6. Пријаве на Конкурс и приложена документација се подноси-
оцима не враћају.

7. Поступак за оцену и избор најпогоднијег пројекта ће се спро-
водити у складу са критеријумима који су саставни део конкурс-
не документације.
 Корисник се обавезује да додељена средства употреби само за 
намене за које су додељена, а да неутрошена средства врати на 
рачун Буџетa АП Војводине, Покрајински секретаријат за енерге-
тику и минералне сировине.
 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сирови-
не задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затра-
жи додатну документацију и информације, односно да за доделу 
средстава одреди испуњење додатних услова.
 Пријаве приспеле на Конкурс разматраће комисија коју об-
разује покрајински секретар за енергетику и минералне сирови-
не.
 Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар, уз 
претходо прибављено мишљење комисије.
 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сирови-
не ће о резултатима Конкурса писмено обавестити подносиоце 
пријава.
 Права и обавезе између Покрајинског секретаријата за енерге-
тику и минералне сировине и корисника средстава регулисаће се 
уговором.
 Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
 Додатне информације могу се добити у Покрајинском секрета-
ријату за енергетику и минералне сировине на телефон 021/487-
47-93, 021/487-44-97, путем факса: 021/456-799 или електронском 
поштом: katica.dragutinovic@vojvodina.gov.rs

494.

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту АП Војводине за 2010. годину (,,Службени лист АПВ’’, број 
20/09) и Решења Владе Аутономне Покрајине Војводине број: 
401-01514/2010 од 25. августа 2010. године којим је утврђен Про-
грам распореда и коришћења средстава за реализацију пројекта 
‘’Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде 
(тпв) у спортско-рекреативним и туристичким објектима, као и 
центрима за едукацију у комбинацији са применом топлотних 
пумпи за грејање и климатизацију истих на територији АП Војво-
дине’’ Покрајински секретаријат за енергетику и минералне си-
ровине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16, расписује

К О Н К У Р С
за

КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ 
ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ (ТПВ)  у комбинацији са 

ПРИМЕНОМ  ТОПЛОТНИХ ПУМПИ ЗА ГРЕЈАЊЕ И 
КЛИМАТИЗАЦИЈУ  У СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИМ  и  
ТУРИСТИЧКИМ ОБЈЕКТИМА,  КАО И ЦЕНТРИМА ЗА 

ЕДУКАЦИЈУ  НА ТЕРИТОРИЈИ  АП ВОЈВОДИНЕ, КОЈИ 
СУ У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ

 Средства за Програм распореда и коришћења средстава за 
реализацију наведеног пројекта планирана су Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводи-
не за 2010. годину (,,Службени лист АПВ’’, број: 20/2009), у изно-
су од 15.000.000,00 динара.

 Циљ пројекта је коришћење соларне енергије за припрему то-
пле потрошне воде (ТПВ) у Спортско-рекреативним и туристич-
ким објектима као и едукативним центрима у комбинацији са 
топлотном пумпом, који би били пилот пројекти и добар пример 
за све сличне пројекте на територији АП Војводине. 

 Средства по овом Конкурсу додељују се за суфинансирање:

» изградње постројења за коришћење енергије тла систе-
мом топлотне пумпе вода/вода или земља/вода за грејање 
и климатизацију  објеката у АП Војводини;

» набавке и монтаже нових постројења за припрему топле 
потрошне воде путем соларних колектора, са пратећим 
инсталацијама (цевоводи, арматура, бојлери, циркулаци-
оне пумпе, експанзиони судови и остала пратећа машин-
ска и електро -опрема); 

» адаптацију/санацију постојећег система за загревање то-
пле потрошне воде (који може бити топлотна енергија из 
фосилног горива-земни гас, мазут, лако уље, електрична 
енергија, угаљ, дрво или сл.) системом са соларним ко-
лекторима или

» реконструкцију постојећег система за грејање топле пот-
рошне воде додавањем комбиноване инсталације са со-
ларним колекторима, како би се омогућило алтернативно 
и јефтино загревање топле потрошне воде. У цену улазе 
неопходни пратећи машински и електро радови за ауто-
матизован рад соларног постројења, соларно постројење 
и реконструкција бојлера, како би се омогућио комбино-
вани рад.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. Право учешћа на конкурсу имају спортско рекреативни 
објекти и туристички објекти (хотели, салаши, спа-цен-
три, туристички кампови) и центри за едукацију са тери-
торије АП Војводине, који су у приватном власништву, и 
планирају да користе соларну енергију за припрему то-
пле потрошне воде (ТПВ), као и  топлотне пумпе вода/
вода (систем бунара) или земља/вода (систем сонди) за 
грејање, вентилацију и климатизацију боравишних (рад-
них) простора у енергетске сврхе на територији  АП 
Војводине у циљу смањења потрошње топлотне и елек-
тричне енергије.

2. Средства по овом Конкурсу додељиваће се бесповрат-
но, до 80% вредности инвестиције за наведену намену 
према приложеној пројектно-техничкој документацији, 
с тим да остатак инвестиције обезбеђују сами учесници 
конкурса. 

 Исплата одобрених средстава ће се извршити када учес-
ник конкурса приложи доказ о утрошку сопствених сред-
става, што ће бити регулисано уговором.

3. Одобрена средства за ове намене користеће се искључи-
во за набавку и монтажу новопројектованих постројења 
за припрему топле потрошне воде путем соларних колек-
тора, са пратећим инсталацијама; адаптацију/санацију 
постојећег система за загревање топле потрошне воде 
системом са соларним колекторима или реконструкцију 
постојећег система за грејање топле потрошне воде до-
давањем комбиноване инсталације са соларним колек-
торим и за суфинансирање изградње постројења за ко-
ришћење енергије тла системом топлотне пумпе вода/
вода или земља/вода за грејање/климатизацију објеката.

4. Преостали износ вредности инвестиције за наведену на-
мену обезбеђују сами учесници Конкурса. 

5. Максимални износ за доделу средстава по учеснику Кон-
курса је 2.000.000,00 динара (словима:двамилионадина-
ра). Ако се на Конкурс пријави мањи број учесника који 
испуњавају услове Конкурса, наведени износ за доделу 
средстава ће се повећати. 

6. Пријаве на Конкурс са осталом потребном докумен-
тацијом достављају се у затвореној коверти на адресу: 
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне си-
ровине, 21000 Нови Сад, улица Булевар Михајла Пупина 
број 16, са обавезном назнаком на лицу коверте: Не от-
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варати-пријава на Конкурс за пројекат ‘’Коришћење со-
ларне енергије за припрему топле потрошне воде (тпв) 
у спортско-рекреативним и туристичким објектима, као 
и центрима за едукацију у комбинацији са применом 
топлотних пумпи за грејање и климатизацију истих на 
територији  АП Војводине’’, поштом или лично преко 
писарнице покрајинских органа. На полеђини коверте 
обавезно навести назив, адресу и број телефона и факса 
подносиоца пријаве, као и име особе за контакт.

7. Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасци-
ма, уз које се прилаже и остала неопходна документа-
ција. Наведени обрасци могу се добити у Покрајинском 
секретаријату за енергетику и минералне сировине (II 
спрат, канцеларија 63, зграде Владе Аутономне Покраји-
не Војводине), улица Булевар Михајла Пупина број 16, 
Нови Сад, или се могу скинути са сајта секретаријата, 
као и текст конкурса на адреси: 

 www.psemr.vojvodina.gov.rs
8. Уз пријаву на Конкурс са припадајућом документацијом 

обавезно се прилаже и пројекат за наведену намену. 
Учесници Конкурса могу да конкуришу искључиво са 
једним пројектом за наведену намену.

9. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављи-
вања Конкурса.

Пријаве на  Конкурс и приложена документација се подносио-
цима не враћају.

Поступак за оцену и избор најпогоднијег пројекта ће се спро-
водити у складу критеријумима који су саставни део конкурсне 
документације.      

Корисник се обавезује да додељена средства употреби само за 
намене за које су    додељена, а да неутрошена средства врати на 
рачун Буџетa АП Војводине, Покрајински секретаријат за енерге-
тику и минералне сировине.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сирови-
не задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затра-
жи додатну документацију и информације, односно да за доделу 
средстава одреди испуњење додатних услова.

Пријаве приспеле на Конкурс разматраће комисија коју об-
разује покрајински секретар за енергетику и минералне сирови-
не.

Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар, уз 
претходо прибављено мишљење комисије.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сирови-
не ће о резултатима Конкурса писмено обавестити подносиоце 
пријава.

Права и обавезе између Покрајинског секретаријата за енерге-
тику и минералне сировине и корисника средстава регулисаће се 
уговором.

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити у Покрајинском секрета-

ријату за енергетику и минералне сировине на телефон 021/487-
47-93, 021/487-44-97, путем факса: 021/456-799 или електронском 
поштом: katica.dragutinovic@vojvodina.gov.rs

495.

 На основу члана 36. став 2. и члана 61. Покрајинске скупштин-
ске Одлуке о покрајинској управи («Сл. лист АП Војводине», бр. 
4/2010), члана 9, члана  20. став 4, члана 23. и 24. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010 годину („Сл. 
лист АПВ“ број: 20/2009) и Закључка Владе АП Војводине, број: 
016-00012/2010 од 14. 07. 2010. године, Покрајински секретаријат 
за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу, расписује

КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ ДОПРИНОСЕ 
УЈЕДНАЧАВАЊУ СТЕПЕНА РАЗВИЈЕНОСТИ  ЈЕДИНИЦА 

ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА НА ТЕРИТОРИЈИ  АП 
ВОЈВОДИНЕ 

I
 Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међу-

општинску сарадњу суфинансираће у 2010. години пројекте на 
реализацији приоритета из локалних стратешких планова који 
доприносе уједначавању степена развијености јединица локал-
них самоуправа на територији АП Војводине. Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2010. годину 
(„Сл. лист АПВ“ број: 20/2009), у разделу 20 Покрајинског се-
кретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу 
обезбеђена су средства за ове намене у висини до 40.000.000,00 
динара.

 Средства из става 1. доделиће се за суфинансирање пројеката 
који доприносе уједначавању степена развијености јединица ло-
калних самоуправа на територији АП Војводине, реализацијом 
приоритета из локалних стратешких планова, који су усмерени 
на побољшање квалитета живота путем унапређења ефикасности  
комуналних услуга. 

 Предвиђени су следећи облици актвности који ће се финанси-
рати:

- активности на успостављању механизама директне ко-
муникације грађана са локалном управом и јавним кому-
налним предузећима

- активности на упознавању грађана са новоуспоставље-
ним механизмима комуникације на релацији грађани – 
локална управа – јавна комунална предузећа;

- набавка намештаја, опреме и мање инвестиције потреб-
не за реализацију пројектних активности и активности 
након пројекта који ће допринети одрживости постигну-
тих резултата;

- набавка софтвера који ће допринети постизању циљева 
пројекта;

- техничка помоћ од стране стручњака из партнерске једи-
нице локалне самоуправе, удружења грађана, научне ин-
ституције и др. које поседују потребно знање, искуство 
или развијене активности у области у којој се реализује 
пројекат; 

II

ЦИЉЕВИ КОНКУРСА

Општи циљ овог конкурса за подношење пројеката је: уједна-
чавање степена развијености јединица локалне самоуправе, реа-
лизацијом приоритета који су усмерени на побољшање квалитета 
живота путем унапређења ефикасности  комуналних услуга. 

Највиши износ који може бити финансиран од стране Покрајин-
ског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску са-
радњу по појединачном пројекту који ће се реализовати у једној 
јединици локалне самоуправе је 2.000.000,00 динара

Највиши износ који може бити финансиран од стране Покрајин-
ског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску са-
радњу по појединачном пројекту који је поднет у партнерству и 
реализоваће се у две или више јединица локалне самоуправе је 
3.000.000,00 динара.

Јединице локалне самоуправе за реализацију пројекта су у оба-
вези да обезбеде сопствено учешће. Висина минималног износа 
потребног за суфинансирање пројекта зависи од развијености 
општине на основу Одлуке о утврђивању неразвијених и недо-
вољно развијених општина у Аутономној Покрајини Војводини 
у 2010. години (Сл. лист АП Војводине бр.5/2009), према крите-
ријуму економске развијености, мерено по показатељима, гра-
ничним вредностима показатеља и условима утврђеним у члану 
5. Одлуке о критеријумима за утврђивање статуса неразвијених 
и недовољно развијених општина у Аутономној Покрајини Војво-
дини («Службени лист Аутономне Покрајине Војводине», број: 
8/2006):

• неразвијене општине у Аутономној Покрајини Војводи-
ни - 10%

• недовољно развијене општине у Аутономној Покрајини 
Војводини – 15%

• остале – 25%
 Проценат учешћа на основу степена развијености општине од-
носи се на општину подносиоца предлога пројекта. 
 Средства додељена од стране Секретаријата могу бити мини-
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мално 50% укупне вредности пројекта. Преостали део јединице 
локалне самоуправе могу финансирати из сопствених извора под-
носиоца предлога пројекта, средстава партнера или неких других 
извора.

 Одабир пројеката за суфинансирање вршиће се у складу са по-
стављеним циљем и установљеним критеријумима.

III

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1. Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта 
имају    јединице локалне самоуправе на територији АП 
Војводине, које имају усвојене стратегије локалног одр-
живог развоја. 

 Јединица локалне самоуправе може учествовати на кон-
курсу само са једним предлогом пројекта.

2. Јединице локалне самоуправе које су подносиоци проје-
кта могу да конкуришу у партнерству са једном или више 
јединица локалне самоуправе са територије АП Војводи-
не као партнером.

     Јединице локалне самоуправе које су подносиоци проје-
кта  могу да конкуришу у партнерству са удружењима 
грађана. 

3. Пријаве на Конкурс морају бити предате на пријавним 
конкурсним образцима попуњеним у складу са Смерни-
цама за подносиоце пројекта. 

 Конкурс, Смернице за подносиоце предлога пројекта, 
Образац предлога пројекта и остали прилози могу се 
преузети са интернет странице Покрајинског секретари-
јата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу: 

 www.samouprava.vojvodina.gov.rs
4. Пријавни кoнкурсни обрасци достављају се у штампа-

ном облику, један оригинал и две   копије и у електрон-
ском облику (ЦД). 

 На коверти мора да стоји, назив Конкурса и адреса под-
носиоца пријаве и текст: „не отварати пре састанка 
одређеног за отварање пријава“.

 Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секрета-
ријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу, 
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, или лично на пи-
сарници покрајинских органа управе у згради Владе АП 
Војводине.

5. Рок за подношење пријава на конкурс је  06. септембар 
2010. године.

6. Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које 
нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица неће 
се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.

7. Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међу-
општинску сарадњу донеће Решење о додељивању сред-
става за суфинансирање пројеката који доприносе ујед-
начавању степена развијености јединица локалних са-
моуправа на територији АП Војводине. На Решење Се-
кретаријата не може се уложити жалба ни друга прав-
на средства.

8. Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајин-
ског секретариjata за локалну самоуправу и међуопштин-
ску сарадњу, www.samouprava.vojvodina.gov.rs .

9. Корисник средстава ће закључити Уговор о коришћењу  
бесповратних средстава за суфинансирање Пројеката 
који доприносе уједначавању степена развијености једи-
ница локалних самоуправа  на територији АП Војводине 
са Покрајинским секретаријатом за локалну самоуправу 
и међуопштинску сарадњу. 

 За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс 
заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на e-
mail: psloksam@gmail.com или путем телефона 021-487-4686 рад-
ним даном од 09 до 15 часова.

Покрајински секретаријат за локалну самоуправу
 и међуопштинску сарадњу

Нови Сад, 17.08.2010.
Број: 401-01704/2010

496.

 На основу члана 36. став 2. и члана 61. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Сл. Лист АПВ“, број 4/2010) и 
члана 9, члана 20. став 4. члана 23. и 24. Покрајинске скупштин-
ске   одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину („Сл. лист 
АП Војводине“, број 20/09), Покрајински секретаријат за локалну 
самоуправу и међуопштинску сарадњу расписује

КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ТРОШКОВА УЧЕШЋА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ 

САМОУПРАВА ИЗ АП ВОЈВОДИНЕ НА НОВОСАДСКОМ 
САЈМУ  „INVeSTeXPO“ 2010

I

 Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међу-
општинску сарадњу суфинансираће  трошкове учешћа јединица 
локалних самоуправа са подручја АП Војводине на Новосадском 
сајму инвестиција, некретнина и енергетике „INVESTEXPO“ 
2010 г. који се одржава од 26. до 28. октобра 2010. године.

Средства за конкурс обезбеђена су у износу до 2.000.000,00 ди-
нара.Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АП Војво-
дине за 2010. годину у разделу 20 Покрајинског секретаријата за 
локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу. 

Циљ Конкурса је представљање локалних развојних економ-
ских, инфраструктурних и друштвених капацитета јединица 
локалних самоуправа, ради подршке примерима добре праксе 
у креирању повољног пословног окружења и унапређења међу-
општинске сарадње. 

 Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међу-
општинску сарадњу учествоваће највише до 80% од укупне вред-
ности пројекта ЈЛС за представљање на Сајму. Суфинансираће 
се: трошкови закупа и опремања простора и штанда, трошкови 
припреме и штампања пропагандног материјала за наступ на 
Сајму „INVESTEXPO“ 2010 г. и трошкови промоције успешних 
инвестиционих пројеката. 

II

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне само-
управе са територије АП Војводине које у складу са Од-
луком о утврђивању неразвијених и недовољно развије-
них општина у АП Војводини у 2010 години („СЛ.лист 
АП Војводине“, бр 5/2009)  имају статус неразвијених 
и недовољно развијених општина  на основу критерију-
ма економске развијености:  (Бела Црква, Мали Иђош, 
Пландиште, Тител, Чока, Ада, Алибунар, Бач, Бачка То-
пола, Бачки Петровац, Жабаљ, Житиште, Ириг, Ковачи-
ца, Ковин, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Опо-
во, Оџаци, Рума, Сечањ, Сремски Карловци, Шид)

2. Средства за суфинансирање додељиваће се бесповратно 
у максималном износу до 80.000,00 динара по поднетом 
предлогу пројекта за једну ЈЛС, с тим што преостали део 
средстава обезбеђује јединица локалне самоуправе.

Уколико две или више јединица локалних самоуправа под-
несу Предлог пројекта за заједнички наступ на сајму сва-
ка има право на износ средстава из става 1. ове тачке, а 
ЈЛС су дужне да обезбеде учешће од минимално 20% од 
укупне вредности пројекта.

3. Пријаве на конкурс јединица локалних самоуправа за 
наступ на Сајму „INVESTEXPO“ 2010 подносе се на 
конкурсним обрасцима уз које се прилаже и остала неоп-
ходна пратећа документација. Наведени обрасци се могу 
преузети са интернет странице Покрајинског секретари-
јата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу 
www.samouprava.vojvodina.gov.rs

4. Листа неопходне пратеће документације налази се у ок-
виру образца предлога пројекта.
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5. Пријавни конкурсни образци достављају се у штампа-
ном облику, један оргинал и две копије и у електронском 
облику (ЦД). На коверти мора да стоји, назив Конкурса, 
адреса подносиоца пријаве и текст: „не отварати пре са-
станка одређеног  за отварање пријава“. Пријава на кон-
курс за наступ јединица локалних самоуправа на Сајму 
„INVESTEXPO“ подноси се Покрајинском секретарија-
ту за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу  до  
24.09.2010 г.

6. Пријаве на конкурс са припадајућом документацијом, 
достављају се путем поште на адресу: Покрајински се-
кретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску са-
радњу, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад или 
лично на Писарници покрајинског органа управе у згра-
ди Владе АП Војводине.

7. Неблаговремене и некомплетне пријаве, као и пријаве 
које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица 
и које нису у складу са конкурсном документацијом неће 
се разматрати.

8. Конкурсна документација се не враћа, а Покрајински се-
кретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску са-
радњу задржава право да од подносиоца пријаве затражи 
додатну документацију.

9. Решење о додели средстава за суфинансирање, донеће на 
предлог Комисије Покрајински секретар  за локалну са-
моуправу и међуопштинску сарадњу.

10. Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међу-
општинску сарадњу није дужан да образлаже своје одлу-
ке. На Решење Секретаријата не може се уложити жалба 
нити други правни лек.

11. Резултати конкурса биће објављени на интернет страни-
ци Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и 
међуопштинску сарадњу.

12. Јединице локалних самоуправа које су подносиоци одо-
брених предлога пројекта закључиће уговор о коришћењу 
бесповратних средстава за суфинансирање трошкова 
учешћа на Новосадском сајму  „INVESTEXPO“ 2010, 
са Покрајинским секретаријатом за локалну самоуправу 
и међуопштинску сарадњу,  а након реализације проје-
кта приложиће детаљне наративне и финансијске из-
вештаје.

 За сва питања везана за процедуре пријављивања на конкурс 
заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на e-
mail:psloksam@gmail.com или путем телефона 021-487-4893 рад-
ним данима од 9 до 15 часова.

Број: 401-1828/2010
Нови Сад, 13.09.2010.г.

497.

 На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
Републике Србије”, број 99/09), чланова 21. и 56. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Службени лист Ау-
тономне Покрајине Војводине”, број 4/10) а у вези члана 69б. став 
3. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигур-
ности грађана (“Службени гласник Републике Србије”, број 36/91, 
79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 и 
115/05) у поступку давања сагласности за именовање директора 
Центра за социјални рад “Пећинци” у Пећинцима, Покрајински 
секретар за социјалну политику и демографију  д о н о с и

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање БИЉАНЕ ЈОВИЧИЋ, 
дипломиране социјалне раднице из Карловчића на дужност ди-
ректора Центра за социјални рад “Пећинци” у Пећинцима.

II

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

Покрајински секретар за социјалну политику и демографију

Број: 022-00584/2010
Нови Сад, 2. септембар 2010. године

Покрајински секретар
Новка Мојић,с.р

498.

 На основу члана 25. став 1. тачка 9. Покрајинске скупштин-
ске Одлуке о оснивању јавног предузећа за газдовање водама на 
територији АП Војводине (“Службени лист АПВ” бр. 7/2002 и 
2/2010) и члана 33. став 1. тачка 10. Статута, Управни одбор Јавног 
водопривредног предузећа “Воде Војводине” Нови Сад, на XВИ 
седници одржаној  14.05.2010. године, донео је:

О  Д  Л  У  К  У

О ВИСИНИ НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 
ОБЈЕКТЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ 

Члан 1.

 Овом одлуком утврђује се висина накнада за коришћење во-
допривредних објеката за производњу електричне енергије и вод-
ног земљишта за објекте хидроелектране на територији Аутоном-
не Покрајине Војводине.

Члан 2.

 Годишња накнада за коришћење водопривредних објеката за 
производњу електричне енергије (полагање инсталација, поста-
вљање пратећих објеката и уређаја хидроелектрана и др.) обрачу-
нава се и плаћа за сваки произведен КW/х према цени важећој за 
ту врсту енергије.
 Висина накнаде за коришћење водопривредних објеката за про-
изводњу електричне енергије одређује се за сваку хидроелектра-
ну посебно, у зависности од инсталисане снаге хидроелектране и 
висине трошкова одржавања и функционисања водопривредног 
објекта. Висина накнаде утврђује се одлуком Управног одбора на 
коју сагласност даје Влада Аутономне Покрајине Војводине. 

Члан 3.

 Годишња накнада за коришћење водног земљишта за главни 
објекат хидроелектране плаћа се у износу од од 2.707,45 дин/м2.

Члан 4.

Ближи услови коришћења водопривредних објеката и водног 
земљишта у смислу члана 2. и 3. ове одлуке регулишу се угово-
ром закљученим у складу са законом.

Члан 5.

 Обрачун, задужење и наплату накнада утврђених овом одлу-
ком врши Јавно водопривредно предузеће “Воде Војводине” Нови 
Сад, у складу са Законом о водама.

Члан 6.

 Ова одлука, по добијању сагласности Владе Аутономне 
Покрајине Војводине, ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном листу АП Војводине”.
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Јавно водопривредно предузеће “Воде Војводине”

У Новом Саду 
Број:
Дана: 

Председник
Управног одбора

Имре Халгато  дипл. инж.

_________________________________________________________

 На основу чл. 9. и 20. ст. 1. и 4, чл. 23. и 24. ст. 2. и 3. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 
2010. годину („Службени лист АПВ“, бр. 20/09) и члана 48. Пок-
рајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени 
лист АПВ“, бр. 4/10), Покрајински секретаријат за образовање (у 
даљем тексту: Секретаријат), објављује

ИСПРАВКУ КОНКУРСА
 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У 
ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА  У 
АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2010. ГОДИНУ, oбјављеног у листу 

„Службеном листу АПВ“, бр. 4/10 
од 24.03.2010. године

 У тексту Конкурса, укупан износ намењен за спровођење Кон-
курса у висини од „10.290.730,00 динара“ замењује се са износом 
од „10.832.346,96” динара, и то:

 Код установа основног  и средњег образовања:

1. За програме и пројекте основног образовања, износ 
од „3.631.395,00 динара“ замењује се са износом од „ 
3.822.521,00 динара“;

2. За програме и пројекте средњег образовања, износ 
од „3.247.025,00 динара“ замењује се са износом од „ 
3.417.921,00 динара“.

   
 Код невладиних организација:

1. За програме и пројекте основног образовања, износ 
од „2.375.000,00 динара“ замењује се са износом од 
„2.500.000,00 динара“;

2. За програме и пројекте средњег образовања, износ 
од „1.037.310,00 динара“ замењује се са износом од 
„1.091.904,96 динара“.

 Oстали текст Конкурса остаје непромењен.

 Покрајински секретаријат за образовање 

Број: 106-451-02167/2010-04
Дана:24.08.2010. године

_________________________________________________

 На основу чл. 9. и 20. ст. 1. и 4, чл. 23. и 24. ст. 2. и 3. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводи-
не за 2010. годину („Службени лист АПВ“, бр. 20/09) и члана 48. 
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Служ-
бени лист АПВ“, бр. 4/10), Покрајински секретаријат за образо-
вање (у даљем тексту: Секретаријат), објављује

ИСПРАВКУ КОНКУРСА 
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У 

ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 
2010. ГОДИНУ, објављеног у

„Службеном листу АПВ“, бр. 4/10 од 24.03.2010. године

 У тексту Конкурса, укупaн износ намењен за спровођење Кон-
курса у висини од „6.791.500,00 динара“ замењује се са износом од 
„8.578.281,00 динара“, и то:

Koд установа високог образовања:

1.  За програме и пројекте установа у области унапређења 
високог образовања, 

износ од „4.733.000,00 динара“ замењује се са износом од 
„5.634.000,00 динара“;

2. За програме и пројекте високог образовања у обла-
сти обезбеђења материјала за образовање,  износ од „ 
890.000,00 динара“ замењује се износом од „1.714.281,00 
динара“.

  
 Код невладиних организација и удружења студената:

3. За програме и пројеке невладиних организација и уд-
ружења студената на нивоу високог образовања, из-
нос од „1.168.500,00 динара“ замењује се са износом од 
„1.230.000,00 динара“.

 Остали текст Конкурса остаје непромењен.

Покрајински секретаријат за образовање 

Број: 106-451-02162/2010-04
Дана: 24. август 2010. године  

Оглашавају се неважећим изгубљена 
документа, и то:

Гале Светлана, Фрушкогорска 17/а., Фу-
тог, сведочанство ОШ „Десанка Максимо-
вић”, издатo у Футогу. 5646

Џафер Бајрами, Косово Поље, Призрен-
ска бб., радна књижица издата у Новом 
Саду.  5647

Миладиновић Јелена, Нехруова 127., Бе-
оград, сведочанство IV године гимназије 
„Исидора Секулић” издатo у Новом Саду.  
 5678

Димитров Иго, Браће Вуков 31., Ковиљ, 
радна књижица издата у Новом Саду.   
 5649

Вујачић Бранислав, Нови Сад, Словачка 
6., чекови Банке Интеса бр. 9000006614072, 

9 0 0 0 0 0 6 7 2 9 5 3 7 ,  9 0 0 0 0 0 6 7 2 9 5 7 5 , 
9000006729576, издати у Новом Саду.  
 5650

Антуновић Горан, Нови Сад, Бул. Краља 
Петра 49., бродарска књижица бр. 1267/4, и 
овлашћење капетана унутрашње пловидбе 
р. 71/06 издати у Новом Саду.  
 5651

Ратковић Мирвета, Нови Сад, Ћирпанова 
23., радна књижица издата у Новом Саду.   
 5652

Славица Чолаковић, Врбас, Данила Бојо-
вића 59., сведочанство и диплома средње 
саобраћајне школе издати у Новом Саду.  
 5653

Краснић Шехида, Нови Сад, Ветерни, 
Фрушкогорска 48., радна књижица издата у 
Новом Саду.  5654

Филорета Бериша, Косово Поље, Цара 
Душана 162., легитимација расељеног лица 
бр. 80284/02/00010 издата у Новом Саду.   
 5655

Јелица Будић, Ченеј, Матице Српске 10/
а., сведочанство ОШ „Иван Гундулић” из-
дато у Новом Саду.  5657

Мирослав Црнчевић, Футог, Повртарска 
2., радна књижица издата у Футогу.  5658

СЈК „Скипер” пловидбена дозвола НС-
П-818 А” издата 22.04.2008. у Новом Саду.  
 5659

Славко Мајкић, Футог, Симе Шплаје 54., 
радна књижица издата у Новом Саду.   
 5660

Вуксан Јасмина, Бул. Краља Петра I бр. 
36., Нови Сад, радна књижица издата у Но-
вом Саду. 5661

Адеми Ферат, К. Митровица, легитима-
ција расељеног лица бр. 80284/04/00183, из-
дата у Новом Саду.  5662

Зоран Кардашевић, Стара Пазова, Б. Ра-
дичевића 83., дозвола за управљање мо-
торним чамцем бр. 9334/97 издата у Новом 
Саду.  6563

НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА
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Звонимир Певац, Нови Сад, Епископа 
Висариона 26., радна књижица издата у Но-
вом Саду.  5664

Горан Попадић, Петроварадин, Буковач-
ки пут 48., радна књижица издата у Новом 
Саду.  5665

Грабовац Љубо, Петефи Шандора 53., 
Нови Сад, избегличка легитимација бр. 
8028420276 издата у Новом Саду.  5666

Здравко Зекоња, Нови Сад, Бул. Цара Ла-
зара 69., девизна штедна књижица бр. 6701-
03-04372-2 Инвест Банке АД у стечају.   
 5667

Лазаревић Јованка, Нови Сад, Јеврејска 
3., радна књижица издата у Новом Саду.   
 5668

Грађин Љубомир, Нови Сад – Адице, Је-
сењинова 25., радна књижица издата у Но-
вом Саду. 5669

Степанов Сава, Руменачка 35., Нови Сад, 
диплома гимназије „Бранко Радичевић” из-
дата у Новом Саду.  5670

Ендре Тото, Нови Сад, Војводе Шупљик-
ца 46., радна књижица издата у Новом 
Саду.  5671

Ширета Прекадини, Нови Сад, Темерин-
ски пут 6., радна књижица издата у Новом 
Саду.  5672

Караица Душан, Раде Кончара 42., 
Петроварадин, радна књижица издата у Но-
вом Саду.  5673

Соња Николић, Нови Сад, Киш Ернеа 5., 
радна књижица издата у Новом Саду.   
 5674

Катица Томац, Ветерник, Соња Ма-
ринковића 2., чекови бр. 000015029440, 
0000015029457 Банке Интесе издати у Но-
вом Саду.  5675

Милан Карановић, Каћ, Ослобођења 
13., саобраћајна дозвола за моторни чамац 
НС575Б издата у Новом Саду.  5676

Стојановић Чедомир, Ветерник, Соње 
маринковића 1/а., возачка дозвола издата у 
Новом Саду.  5677

Козаров Синиша, Вука Караџића 326., 
Ченеј, диплома средње машинске школе из-
дата у Новом Саду.  5678

Петровић Мирјана, Нови Сад, Дожа 
Ђерђа 22., диплома СШ „Божидар Аџија” 
издата у Новом Саду.  5679

Шућур Александра, Момчила Тапавице 
14/733., Нови Сад, радња књижица издата 
у Новом Саду.  5680

Ракић Вера, Нови Сад, Ђорђа Бешлина 2., 
чекови Банкие Интесе  бр. 0000074948787, 
749448795, 74948803, 6268676 издати у Но-
вом Саду.  5681

Поповић Радован, Краља Александра 
10., Нови Сад, диплома средње машинско 
техничке школе издата у Новом Саду.  
 5682

Марковић Мирјана, Сомборска 12/9., 
Нови Сад, радња књижица издата у Новом 
Саду.  5683

Александар Нађ, Нови Сад, Крилова 7., 
радња књижица издата у Новом Саду.   
 5684

Нецић Илија, Србобран, Хајдук Вељка 
50., сведочанства I, II и III годинe СШ „Ми-
хајло Пупин” издата у Новом Саду.  5685

Шотра Мирјана, Нови Сад, Народног 
фронта 39., годишња аутобуска карта за 
градски саобраћај, издата у Новом Саду.  
 5686

Татјана Црнојачки, Генерал Данаил Ни-
колаев 13., Пловдив, Бугарска, диплома 
гимназије „Исидора Секулић” издата у Но-
вом Саду.  5687

Марковић Марјан, Нови Сад, Стевана 
Момчиловића 18., сведочанство ОШ „Јо-
жеф Атила” издат  у Новом Саду.  5688

Јанковић Стеван, Антуна Урбана 15., Нови 
Сад, чек Банке Интесе 90000004555013 из-
дат у Новом Саду.  5689

Примовић Милош, И. Л. Рибара 6., Нови 
Сад, сведочанства II и III разреда гимназије 
„Исидора Секулић” издата у Новом Саду.   
 5690

Стојановски Мирјана, Неимара 30., Нови 
Сад, радња књижица издата у Руми.   
 5691

Марко Дражић, М. Огњановић 6., Нови 
Сад, сведочанство II разреда гимназије 
„Исидора Секулић” издатo у Новом Саду.  
 5692

Купрешанин Кристијан-Деан, Војвођан-
ска 199., Будисава, радња књижица издата у 
Будисави.  5693

Јованов Никола, Јосифа Маринковића 
13., Нови Сад, радња књижица издата у Но-
вом Саду.  5694

Виславски Зинаида, Иве Андрића 19., 
Нови Сад, индекс бр. 11/91 издат у Новом 
Саду.  5695

Џигурски Горан, Сомборска 93., Нови 
Сад, диплома и сведочанствa I и II разреда 
средње саобраћајне школе издата у Новом 
Саду.  5696

Гладић Александар, Сонћанска 46., Апа-
рин, индекс издат у Новом Саду.  5697

Марјановић Ивана, Шумска 9., Нови Сад, 
ђачка књижица ОШ „Јожеф Атила” издата у 
Новом Саду.  5698

Кокић Анита, Петефи Шандора 100., 
Нова Црња индекс бр. 14836 издат у Новом 
Саду.   5699

Добрић Оријана, Фрушкогорска 4., Нови 
Сад, радња књижица издата у Новом Саду.  
 5700

Димитријевић Јелена, Молијерова 6., 
Нови Сад, радња књижица издата у Новом 
Саду.  5701

Пешут Ненад, Стевана Мокрањца 30., 
Нови Сад, радња књижица издата у Новом 
Саду.   5702

Плавци Љатиф, Темеринска 5., Нови Сад, 
радња књижица издата у Новом Саду.   
 5703

Чворовић Бранислав, Ђоке Шундуковића 
67., Ириг, возачка дозвола издата у Иригу.   
 5704

Перић Аница, Магистра Wиен МБА 9., 
индкс  бр. 95/84 издат у Новом Саду.  
 5705

Лолић Никола, Мостарска 18/а., Петрова-
радин, диплома средње саобраћајне школе 
издата у Новом Саду.  5706

Ћосо Љубомир, 1300 каплара 18., Нови 
Сад, диплома средње машинске школе из-
дата у Новом Саду.  5707

Раковић Ивана, Партизански пут 62., Бу-
ковац, сведочанство ОШ „22. август” издатo 
у Буковцу.  5708

Трајановић Жељко, Николе Тесле 1., Фу-
тог, диплома средње машинске школе изда-
та у Новом Саду.  5709

Главашки Мирко, Алекса Шантића 54., 
Нови Сад, радња књижица издата у Новом 
Саду.  5710

Гулић Весна, Борова 5., Каменица, радња 
књижица издата у Инђији.  5711

Димић Милица, Улица 4. 57., Нови Сад, 
радња књижица издата у Новом Саду.   
 5712

Гаврић Војислав, Бошка Новаковића 6., 
Нови Сад, радња књижица издата у Новом 
Саду.  5713

Самарџић Валентина, Ложионичка 12/3., 
Нови Сад, радња књижица издата у Новом 
Саду.  5714

Гудић Валерија, Владимира Ћосића 11., 
Нови Сад, сведочанство ОШ „Васе Стајић” 
издатo у Новом Саду.  5715

Лужаић Душан, Меше Селимовића 4/а., 
Зрењанин, дозвола за управљање моторним 
чамцем 11083/01 издата у Новом Саду.   
 5716

Лужаиц Душан, Меше Селимовића 4/
а., Зрењанин, пловидбена дозвола за чамац 
ТЛ-104а издата у Тителу.  5717

Балашевић Душан, Иве Андрића 5., Нови 
Сад, сведочанствa  IX и X резреда средње 
школе, издата у Новом Саду.  5718

Стевовић Зорица, Др. Ивана Рибара 
13/22., Нови Београд, радња књижица изда-
та у Београду.  5719

Ђукић Бранимир, Ласла Гала 12., Нови 
Сад, пловидбена дозвола издата у Новом 
Саду.  5720

Стјепановић Биљана, Стамбени блок 
Цара Душана А1, Беочин, радња књижица 
издата у Беочину.  5721

Ал-Саад Семир, Омладинска 99., Нови 
Сад, радња књижица издата у Новом Саду.  
 5722

Мијатов Цветана, Корнелија Станковића 
31., Нови Сад, радња књижица издата у Но-
вом Саду.  5723

Гаврић Војислав, Бошка Новаковића 6., 
Нови Сад, возачка дозвола издата у Новом 
Саду.  5724

Дамјановић Стефан, Ивана Филиповића 
64., Ср. Карловци, индкс бр. 13259 издат у 
Новом Саду.  5725

Плавшић Радмила, Раде Кончара 126., 
Футог, радња књижица издата у Футогу.  
 5726

Нађ Ангела, Петефи Шандора 42., Нови 
Сад, диплома средње школе издата у Новом 
Саду.  5727

Лилић Синиша, Милорада Грујића 30., 
Крчедин, сведочанство III разреда средње 
машинске школе издатo у Новом Саду.  
 5728

Тот Небојша, Шекспирова 9., Нови Сад, 
сведочанство III разреда средње саобраћај-
не школе, издатo у Новом Саду.  5729

Стојковић Драган, Лењинова 9., Шајкаш, 
сведочаснтво I разреда средње саобраћајне 
школе, издата у Новом Саду.  5730

Борислав Угарчина, Нови Сад, Јеврејс-
ке 20., чекови бр. 0000000461707, 857904, 
857912, 857920, 857946, издата у НЛБ Бан-
ка АД Београд.  5731

Дара Крчмар, Маглић, Маршала Тита 60., 
радња књижица издата у Бачком Петровцу.  
 5732

Ћосо Љубомир, 1300 Каплара 18., Нови 
Сад, радња књижица издата у Новом Саду.  
 5733

Косовац Слободан, ЈНА 49., Товаришево, 
сведочанствао III и IV разреда као и дипло-
ма средње саобраћајне школе, издата у Но-
вом Саду.  5734
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Лубучић Лука, Нови Сад, Светозара Ми-
летића 21., радња књижица издата у Новом 
Саду.  5735

Мунћан Мита, Трг. Коменског 2., Нови 
Сад, радња књижица издата у Новом Саду.  
 5736

Д. Ало Далиборка, Мишелук 3., Ср. Ка-
меница, радња књижица издата у Сомбору.  
 5737

Симић Милан, Гаврила Принципа 51/а., 
Ср. Каменица, радња књижица издата у Но-
вом Саду.  5738

Херенчић Љиљана, Бул. Ослобођења 
1/124, Нови Сад, радња књижица издата у 
Новом Саду.  5739

Јевремовић Миша, Антуна Урбана 8/б., 
Нови Сад, радња књижица издата у Новом 
Саду.  5740

Келемен Јожеф, Епископа Висариона 5., 
Нови Сад, годишња карта за повлашћене 
категорије корисника ГСП, издата у Новом 
Саду.  5741

Васиљевић Слободан, Цара Душана 5/б., 
Темерин, радња књижица издата у Темери-
ну.  5742

Анђелка Гајанић, Нови Сад, Омладинска 
13., радња књижица издата у Новом Саду.   
 5743

Цветићанин Никола, Нови Сад, Бра-
нислава Бороте 5., сведочанство I године 
средње машинске школе, издато у Новом 
Саду.  5744

Иван Стефановић, Руменка, Бачка 16., 
радња књижица издата у Новом Саду.  
 5745

Рихтер Валентина, Цара Лазара 56., Ср. 
Каменица, сведочанство I разреда гимна-
зије „Ј. Ј. Змај”, издато у Новом Саду  
 5746.

Борис Шарац, Врбас, Маршала Тита 81., 
индекс бр. 104/02, издат у Суботици.   
 5747
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Редни број Предмет СтранаРедни број Предмет Страна

С А Д Р Ж А Ј

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

467. Одлука о упису кандидата са инвалидитетом и кан-
дидата ромске националне заједнице у високе шко-
ле струковних студија чији је оснивач Аутономна 
Покрајина Војводина и на факултете у саставу Уни-
верзитета у Новом Саду у школској 2010/2011. годи-
ни

468. Решење о разрешењу директора Дома ученика 
средњих школа у Вршцу

469. Решење о именовању директора Дома ученика 
средњих школа у Вршцу

470. Решење о разрешењу директора Дома ученика 
средњих школа у Сремској Митровици

471. Решење о именовању директора Дома ученика 
средњих школа у Сремској Митровици

472. Решење о разрешењу директора Дома ученика 
средњих школа у Сомбору

473. Решење о именовању директора Дома ученика 
средњих школа у Сомбору

474. Решење о утврђивању Програма распореда и ко-
ришћења средстава за реализацију пројекта „Ко-
ришћење соларне енергије за припрему топле пот-
рошне воде (ТПВ) у спортско-рекреативним и ту-
ристичким објектима, као и центрима за едукацију 
у комбинацији са применом топлотних пумпи за 
грејање и климатизацију истих на територији АП 
Војводине“

475. Решење о давању сагласности на Годишњи про-
грам пословања Јавног предузећа „Војводинашуме“ 
Петроварадин за 2010. годину

476. Решење о давању сагласности на Одлуку о виси-
ни накнаде за коришћење водопривредних обје-
ката за производњу електричне енергије и водног 
земљишта за објекте хидроелектран

477. Решење о разрешењу вршиоца дужности управника 
Српског народног позоришта у Новом Саду

478. Решење о именовању управника Српског народног 
позоришта у Новом Саду

479. Решење о разрешењу члана Управног одбора Фонда 
за развој Аутономне Покрајине Војводине

480. Решење о именовању члана Управног одбора Фонда 
за развој Аутономне Покрајине Војводине

481. Решење о постављењу помоћника покрајинског се-
кретара за здравство

482. Решење о разрешењу дужности директора Завода за 
јавно здравље Сомбор

483. Решење о именовању директора Завода за јавно 

здравље Сомбор
484. Решење о давању сагласности на Одлуку о измена-

ма и допунама Програма рада Фонда за развој Ауто-
номне Покрајине Војводине за 2010. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОПИСЕ, 
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

485. Решење о разрешењу дужности сталног судског ту-
мача-сталног судског преводиоца за мађарски језик

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

486. Конкурс за финансирање и суфинансирање проје-
ката осталих нивоа власти из области управљања 
отпадом и подизања заштитних зелених појасева у 
2010. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

487. Конкурс за одобравање и коришћење подстицајних 
средстава за обрадиво пољопривредно земљиште 
дато у закуп за 2010. годину

488. Конкурс за доделу бесповратних средстава за рекон-
струкцију и изградњу рибњачких површина

489. Конкурс за доделу бесповратних средстава за реа-
лизацију активности: Одводњавање пољопривред-
ног земљишта и Уређење атарских путева

490. Конкурс за доделу бесповратних средстава за поди-
зање пољозаштитних појасева, агрошумских произ-
водних система и ловних ремиза

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ 

491. Конкурс за снимање краткометражних играних, до-
кументарних, документарно-играних и анимираних 
филмова у Аутономној Покрајини Војводини у 2010. 
години у продукцији Удружења грађана

492. Конкурс за подстицање производње телевизијских 
програма у области културе и уметности на срп-
ском језику, језицима националних мањина и етнич-
ких заједница у Аутономној Покрајини Војводини: 
Конкурс за емитере ТВ програма-приватна преду-
зећа и Конкурс за невладине организације-емитере 
ТВ програма у 2010. години
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Редни број Предмет Страна

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И 
МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

493. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање 
пројекта „Коришћење соларне енергије за припрему 
топле потрошне воде (ТПВ) у домовима ученика на 
територији АП Војводине“

494. Конкурс за коришћење соларне енергије за припре-
му топле потрошне воде (ТПВ) у комбинацији са 
применом топлотних пумпи за грејање и климатиза-
цију у спортско-рекреативним и туристичким објек-
тима, као и центрима за едукацију на територији АП 
Војводине, који су у приватном власништву.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ 
САМОУПРАВУ И МЕђУОПШТИНСКУ САРАДЊУ

495. Конкурс за суфинансирање пројеката који доприно-
се уједначавању степена развијености јединица ло-
калних самоуправа на територији АП Војводине;

496. Конкурс за доделу средстава за суфинанаси-

рање трошкова учешћа јединица локалних само-
управа из АП Војводине на Новосадском сајму 
„INVESTEXPO“ 2010.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

497. Решење о давању сагласности за именовање дирек-
тора Центра за социјални рад „Пећинци“ у Пећин-
цима

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДЕ 
ВОЈВОДИНЕ“

498. Одлука о висини накнада за коршћење водопривред-
них објеката за производњу електричне енергије и 
водног земљишта за објекте хидроелектране

ИСПРАВКА КОНКУРСА

Оглашавање неважећим докумената
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