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579.

На основу чл. 33. и 34. Покрајинске скупштинске одлуке о Вла-
ди Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 
4/10), а у вези са чл. 2а. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину („Службени 
лист АПВ“, број: 20/09 и 18/10-рабаланс) и у вези са чл. 3. до 6. 
Покрајинске уредбе о задужењу Аутономне Покрајине Војводине 
(прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији под-
стицања грађевинске индустрије Републике Србије („Службени 
лист АПВ“, број 19/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 10. новембра 2010. године,  д о н е л а  је

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ 
О ДАВАЊУ ФОНДУ ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ОВЛАШЋЕЊА ДИРЕКТНОГ ЗАДУЖЕЊА ЗА НАПЛАТУ СА 
РАЧУНА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ, КАО СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ОТПЛАТЕ 
ДУГА ЗА ПРОЈЕКТЕ У ФУНКЦИЈИ ПОДСТИЦАЊА 

ГРАЂЕВИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Члан 1.

Овом Покрајинском уредбом, Влада Аутономне Покрајине 
Војводине као инструмент обезбеђења кредита, даје Фонду за раз-
вој Републике Србије овлашћење директног задужења за наплату 
са рачуна извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине.

Члан 2.

Овлашћује се Фонд за развој Републике Србије (МБР 07904959, 
ПИБ 100121213) да, у случају неблаговременог преноса средстава 
за отплату кредита,  поднесе Министарству финансија, Управи 
за трезор, налог директног задужења на терет рачуна извршења 
буџета Аутономне Покрајине Војводине, број: 840-30640-67, у 
складу са условима из Покрајинске уредбе о задужењу (прихва-
тању обавезе  отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања 
грађевинске индустрије Републике Србије, донете од стране Вла-
де Аутономне Покрајине Војводине.

Благовремени пренос финансијских средстава, подразумева 
усклађеност динамике преноса средстава са рачуна извршења 
буџета Аутономне Покрајине Војводине, на рачун Фонда за раз-
вој Републике Србије, са планом отплате његовог кредита према 
банци.

Члан 3.

Овлашћењa директног задужења ће се давати за сваку кредит-
ну партију према ануитетном плану те кредитне партије, приба-
вљеном од Фонда за развој Републике Србије, одмах по пријему 
истог, а најкасније следећег радног дана.

Овлашћењa директног задужења  се дају као вишекратна и 
могу се применити  уколико уплата из буџета није извршена на 
дан валуте доспећа ануитета. 

Члан 4.

Највећи укупан износ обавезе по овлашћењима, мора бити 
усклађен са износом и условима дефинисаним Покрајинском 

уредбом о задужењу Аутономне Покрајине Војводине (прихва-
тању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања 
грађевинске индустрије Републике Србије.

Члан 5.

Обавезује се Покрајински секретаријат за финансије, да са 
Фондом за развој Републике Србије, усагласи текст овлашћења 
директног задужења за наплату са рачуна извршења буџета Ауто-
номне Покрајине Војводине, у складу са критеријумима утврђе-
ним Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2010. годину и Покрајинском уредбом о 
задужењу Аутономне Покрајине Војводине (прихватању обавезе 
отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске 
индустрије Републике Србије.

Члан 6.

Oвлашћује се покрајински секретар за финансије или лице које 
он писмено овласти, да потписује овлашћења директног заду-
жења, сачињена у складу са чланом 5. ове Уредбе.

Члан 7.

Обавезује се Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине 
Војводине, да благовремено, по отварању кредитних партија, дос-
тави Покрајинском секретаријату за финансије ануитетни план за 
отплату истих.

Ануитетни план оверава Фонд за капитална улагања Аутоном-
не Покрајине Војводине.

Члан 8.

Обавезује се Покрајински секретаријат за финансије, да по ус-
вајању акта о буџету Аутономне Покрајине Војводине, извод из 
истог достави Фонду за развој Републике Србије, са инструкцијом 
за попуњавање позива на број задужења на налогу директног за-
дужења, који би се користио у случају активирања овлашћења.

Члан 9.

Обавезује се Покрајински секретаријат за финансије да прати 
динамику отплате кредита и о истом подноси извештај  Влади  
Аутономне Покрајине Војводине.

Члан 10.

Уредба ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а обја-
виће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“. 

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 400-11/2010
Нови Сад, 10. новембар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.
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На основу члана 30. став 1. тачка 11. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (''Службени 
лист АПВ'', број: 4/2010), а у вези са чланом 36. став 1. тачка 12. За-
кона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 
(''Службени гласник РС'', број: 99/09), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 3. новембра 2010. године,   д 
о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ 

ШКОЛА ''БРАНКОВО КОЛО'' У НОВОМ САДУ

I

Др ЈАКОВ КИШЈУХАС, професор руског језика и књижев-
ности из Новог Сада, разрешава се дужности директора Дома 
ученика средњих школа ''Бранково коло'' у Новом Саду.

II

Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-732/2010
Нови Сад, 3. новембар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

581.

На основу члана 30. став 1. тачка 11. Покрајинске скупштин-
ске 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: 99/2009), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 3. новембра  2010. го-
дине,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ 

ШКОЛА ''БРАНКОВО КОЛО'' У НОВОМ САДУ

I

Др ЈАКОВ КИШЈУХАС, професор руског језика и књижев-
ности из Новог Сада, именује се за директора Дома ученика 
средњих школа ''Бранково коло'' у Новом Саду, на период од че-
тири године.

II

Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-733/2010
Нови Сад, 3. новембар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р. 

582.

На основу члана 1. став 2. Одлуке о оснивању Института за 
јавно здравље Војводине („Службени лист АПВ“, број: 11/06 и 
13/10), а у вези са чланом 141. став 2. Закона о здравственој заш-

тити („Службени гласник РС“, број: 107/05 и 72/09-други закон), 
члана 33. и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 
број 4/10), Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 3. новембра 2010. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута 
Института за јавно здравље Војводине, коју је донео Управни од-
бор Института за јавно здравље Војводине, на седници одржаној 
12. августа 2010. године. 

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-727/2010
Нови Сад, 3. новембар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

583.

На основу члана 30. тачка 7. и члана 33. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 9. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне Покрајине Војво-
дине за 2010. годину („Службени лист АПВ“, број: 20/09 и 18/10),  
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 3. 
новембра 2010. године,  д о н е л a   је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

  
Овим Решењем утврђују се Измене и допуне Програма рас-

пореда и коришћења средстава из Буџета Аутономне Покрајине 
Војводине за 2010. годину за шумарство и ловство („Службени 
лист АПВ“ број 10/10), обим средстава за спровођење овог Про-
грама, као 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: 401-00639/2010
Нови Сад, 3. новембар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 
АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ ЗА ШУМАРСТВО И 

ЛОВСТВО

I

У Програму распореда и коришћења средстава из буџета АП 
Војводине за 2010. годину за шумарство и ловство (''Службени 
лист АПВ'', број 10/10), тачка II мења се и гласи:
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„II

Средства из тачке I овог програма распоређују се на следећи 
начин:

1.  Суфинансирање пројеката проширене репродукције шума 
и мелиорације деградираних шума код организација, ко-
рисника шума и шумског земљишта из области шумарства, 
водопривреде  и пољопривреде – подизање нових шума  у 
износу од  15.100.000,00 динара.

2.  Суфинансирање пројеката унапређења семенске и расаднич-
ке производње и побољшање квалитета семена и садног ма-
теријала аутохтоних врста дрвећа у износу од  4.200.000,00 
динара.

3.  Суфинансирање програма прогозно-извештајних послова у 
области заштите биља (шумски засади и расадници) за под-
ручје АП Војводине у износу од  2.000.000,00 динара.

4.  Суфинансирање истраживања варијабилности аутохтоних 
врста дрвећа у АП Војводини у износу од 1.000.000,00 ди-
нара.

5.  Суфинансирање пројеката заштите шума у износу од 
4.000.000,00 динара.

6.  Суфинансирање унапређења ловства: 
6А)  Изградња и реконструкција ловно техничких објеката у 

износу од 19.900.000,00 динара.
6Б)  Трошкови установљавања ловишта по новом Закону о 

ловству у износу од 3.000.000,00 динара.
6Ц)  Едукација кадрова из области ловства, евидентирање 

ловних карата и израда Програма за примену истих у 
износу од 1.466.000,00 динара.

6Д)  Израда пројектне документације  и изградња хладњача 
за извоз меса дивљачи у износу од 14.000.000,00 динара.

6Е)  Изградња извозне волијере за живу дивљач – фазани 
3.000.000,00 динара.

6Ф)  Реконструкција, изградња спољне ограде ловишта шум-
ског газдинства ''Сомбор'' Сомбор 2.800.000,00 динара“

УКУПНО                                     70.466.000,00 динара“

II

У тачки III алинеја осма мења се и гласи:
„- Средства из подтачки 6Д, 6Е и 6Ф користиће ЈП ''Војводина-

шуме'' Петроварадин“.

III

У осталом делу Програм остаје непромењен.

584.

На основу члана 6. став 2. Закона о заштити и одрживом ко-
ришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, број 36/09), 
члана 4. став 3. Одлуке о образовању Покрајинског буџетског 
фонда за заштиту животне средине („Службени лист АПВ“, број: 
1/10 и 8/10), члана 30. став 1. тачка 7. и члана 35. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не („Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводи-
не за 2010. годину („Службени лист АПВ“, број: 20/09 и 18/10-
ребаланс), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 3. новембра 2010. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим Решењем утврђује се Програм за заштиту, унапређење 
и одрживо коришћење рибљег фонда за 2010. годину (у даљем 
тексту: Програм), обим средстава за спровођење овог Програма, 
као 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: 401-2197/2010
Нови Сад, 3. новембар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

ПРОГРАМ
ЗА ЗАШТИТУ, УНАПРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 

РИБЉЕГ ФОНДА ЗА 2010. ГОДИНУ

I

На основу члана 6. став 1. и 5. Закона о заштити и одрживом 
коришћењу рибљег фонда (у даљем тексту Закон), накнада за ко-
ришћење рибарског подручја приход је буџета Републике Србије 
и користи се преко Фонда за заштиту животне средине, а нак-
нада за коришћење рибарског подручја на територији Аутоном-
не покрајине, приход је буџета аутономне покрајине и користи 
се преко покрајинског буџетског фонда за заштиту животне сре-
дине и користе се наменски за заштиту, унапређење и одрживо 
коришћење рибљег фонда. Влада АП Војводине је образовала 
Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине својом 
одлуком која је објављена у “Сл. листу АПВ”, бр. 1/10, 8/10.

II

Средства од накнаде за коришћење рибарског подручја ''Ср-
бија-Војводина'' користе се наменски за суфинансирање радова 
и активности у циљу очувања, заштите и одрживог коришћења 
рибљег фонда, за суфинансирање набавке средстава и савремене 
опреме рибочуварских служби корисника рибарских подручја у 
циљу боље контроле и заштите риболовних вода у АП Војводини 
као и за суфинансирање набавке рибље млађи аутохтоних врста 
за порибљавање. 

III

У току 2010. године, корисници делова рибарског подручја 
’’Србија-Војводина’’ су испуњавајући обавезу предвиђену За-
коном уплаћивали накнаду за коришћење рибарског подручја у 
висини од 15% од новчаног износа трошкова за издавање дозво-
ле за привредни риболов и 10% од новчаног износа трошкова за 
издавање дозволе за рекреативни риболов (годишње, дневне и 
вишедневне) у корист покрајинског буџетског фонда за заштиту 
животне средине.

     
Корисници делова рибарског подручја ''Србија-Војводина'' за 

период 2008-2012. године по Решењу о уступању на коришћење 
дела рибарског подручја ''Србија-Војводина'' дато од стране 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство, (''Службени лист АПВ'', бр. 2/2008) су: 

ЈП   ''Фрушка гора'',  Сремска Каменица
ЈП  "Војводинашуме'', Петроварадин
ЈП „Воде Војводине", Нови сад
''Панаква'' ДОО, Нови Сад
ДОО ''Familia coop'', Бачко Петрово село
''Међеш'' ДОО , Шатринци
ДОО ''Риболовачки савез Војводине'' - Нови Сад
ДОО ''Криваја'', Криваја   

На основу члана 3. став 3. Закона о заштити и одрживом ко-
ришћењу рибљег фонда, (''Сл. гласник  РС'', бр. 36/09), управља-
чи заштићених природних добара, односно предузећа која уп-
рављају националним парком проглашавају и користе рибарско 
подручје по претходно прибављеном мишљењу Министа за заш-
титу животне средине. 
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Корисници делова рибарског подручја ''Србија-Војводина'' у 
заштићеним природним добрима на територији АП Војводине 
који су прогласили рибарско подручје по претходно прибавље-
ном мишљењу Министра за заштиту животне средине су:

ЈП  Комуналац, Бечеј,
ЈП Палић-Лудаш, Палић,
УСР '' Делиблатско језеро'' Делиблато,
ЈП СРЦ ''Тиквара'', Бачка Паланка,
ДТД рибарство доо, Бачки Јарак,
 Ечка АД, Лукино село и
Војна установа ''Карађорђево''.

Средства од накнаде за коришћење рибарског подручја доде-
лиће се корисницима делова рибарског подручја који испуне ус-
лове прописане Законом.

IV

Програмом коришћења средстава за заштиту, унапређење и 
одрживо коришћење рибљег фонда за 2010. годину планирано је 
следеће:

Суфинансирање радова по основу пројеката ревитализације 
рибљих плодишта и уређења рибљих станишта у АП Војводини

Суфинансирање набавке опреме и средстава за рибочуварске 
службе и  обуке рибочувара корисника делова рибарског под-
ручја ''Србија-Војводина'' на територији АП Војводине

Суфинансирање набавке рибље млађи аутохтоних врста за по-
рибљавање риболовних вода у АП Војводини  

Суфинансирање уређења и оспособљавања по основу проје-
ката ревитализације рибљих плодишта на риболовним водама 
у АП Војводини извршиће се код корисника делова рибарског 
подручја ''Србија-Војводина'' на територији АП Војводине који су 
предвидели ревитализацију својим  Средњорочним програмима 
унапређења рибарства за период 2008-2012. године, Годишњим 
програмима управљања рибарским подручјем за 2010. годину, 
Привременим програмима управљања рибарским подручјем, 
односно посебним пројектима, или су већ започели радове на 
чишћењу и уређењу плодишта у 2010. години, продубљивању и 
одмуљивању доводних и одводних канала и уређењу оштећених 
и угрожених рибљих станишта. Директна деградација рибљих 
станишта, органска продукција која се јавља услед антропогеног 
деловања, резултира таложењем муља на дну водених екосистема 
чиме се погоршава квалитет воде не само на рибље врсте него 
и друге водене организме те представља веома изражен угрожа-
вајући фактор за рибљи фонд. Суфинансирање радова по основу 
пројеката ревитализације рибљих плодишта и уређења рибљих 
станишта у АП Војводини вршиће се у износу од 9.632.005,70 ди-
нара .

Суфинансирање набавке опреме и средстава за рибочуварске 
службе корисника делова рибарског подручја ''Србија-Војводина'' 
на територији АП Војводине. Како је проблем рибокрађе опште 
присутан на риболовним водама што потврђује и број заплењеног 
разног недозвољеног риболовног алата током претходних година, 
опредељена су средства за суфинансирање набавке средстава и 
опреме рибочуварских служби корисника делова рибарских под-
ручја, уз уважавање површина уступљених риболовних вода на 
коришћење, броја рибочувара који су у сталном радном односу 
код корисника, броја продатих риболовних дозвола за 2010. годи-
ну и резултата рада ових служби. Најчешћи угрожавајући фактор 
рибљег фонда представља превелико риболовно оптерећење које 
укључује не само легалан риболов, већ на првом месту криволов 
и то у време мреста. Суфинансирање набавке опреме и средстава 
за рибочуварске службе и  обуке рибочувара корисника делова 
рибарског подручја ''Србија-Војводина'' на територији АП Војво-
дине вршиће се у износу од 1.000.000,00 динара.

Суфинансирање набавке рибље млађи аутохтоних врста за 
порибљавање риболовних вода у АП Војводини. Снажан развој 
спортског односно рекреативног риболова, изражен криволов 
уз нарушавање природних станишта рибљих популација као и 
порибљавање комерцијаним агресивним врстама у претходном 
периоду довели су до значајног смањења бројности аутохтоних 
врста, док су поједине врсте постале угрожене са становишта оп-

станка. Порибљавање материјалом из вештачких мрестилишта 
све је чешћа пракса управљања риболовним водама, те је Про-
грамом предвиђено и суфинансирање набавке рибље млађи ау-
тохтоних врста као мера за очување и унапређење рибљег фонда. 
Суфинансирање набавке рибље млађи аутохтоних врста за пори-
бљавање риболовних вода у АП Војводини вршиће се  у износу 
од 1.800.000,оо динара. Суфинансирање набавке рибље млађи 
аутохтоних врста за порибљавање риболовних вода у АП Војво-
дини суфинансираће се на основу риболовног оптерећења делова 
рибарског подручја, постојећег квантитативног и квалитативног 
састава рибљег фонда приказаног у Годишњим програмима упра-
вљања рибарским подручјем ''Србија-Војводина'' за 2010. годину.

V

На основу  Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ауто-
номне Покрајине Војводине за 2010. годину («Службени лист АП 
Војводине», бр. 20/09, 18/10-ребаланс), средства од накнада за ко-
ришћење рибарских подручја планирана су у оквиру Покрајин-
ског буџетског фонда за заштиту животне средине, ГЛАВА 01, 
ФУНКЦИЈА 560 Заштита животне средине некласификована на 
другом месту, извор финансирања 04 00 Сопствени приходи од 
буџетских корисника, 13 06 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година-додатна средства и 01 00 Приходи из буџета, у 
укупном износу од 12.432.005,70 динара. 

Распоред средстава од накнада за коришћење рибарског под-
ручја утврдиће Покрајински секретар за заштиту животне сре-
дине и одрживи развој на основу предлога Комисије за распо-
ред и коришћење средстава за заштиту, унапређење и одрживо 
коришћење рибљег фонда за 2010. годину, именованe од стране 
Покрајинског секретара за заштиту животне средине и одрживи 
развој.

Права и обавезе у коришћењу средстава утврдиће се уговором 
између корисника средстава и Покрајинског секретаријата за 
заштиту животне средине и одрживи развој.

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

Средства Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне 
средине, подлежу контроли примене закона у области материјал-
но – финансијског пословања и наменског и законитог коришћења 
средстава, коју обавља буџетска инспекција Аутономне Покраји-
не Војводине.

585.

На основу члана 5. став 3. Одлуке о додели годишњег признања 
у области спорта ("Службени лист АПВ", број 8/03) и чл. 33. и 
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне 
Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 4/10), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на својој седници одржаној 3. 
новембра 2010.године,   донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА

ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА У ОБЛАСТИ СПОРТА
ЗА 2010. ГОДИНУ

I

За председника и чланове Одбора за доделу признања у обла-
сти спорта за 2010. годину,  именују се:

за председника:
1. Модест Дулић, покрајински секретар за спорт и омладину 

за чланове:
2. Слободан Бошкан, врхунски спортиста,
3.  др Јелена Обрадовић, професор, Факултет физичке култу-

ре Универзитета у Новом Саду, 
4.  Душан Милојковић, спортски функционер, председник Те-

ниског савеза Војводине,
5. Милан Грбић, спортски новинар, Телевизија „Канал 9“.
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II

Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-735/2010
Нови Сад, 3. новембар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

586.

На основу члана 69б. став 12. Закона о социјалној заштити и 
обезбеђивању социјалне сигурности грађана ("Службени гласник 
РС", 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) и Одлуке о преузимању права и обавеза 
оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисни-
ка Дом за душевно оболела лица "1. Октобар" у Старом Лецу 
("Службени лист АПВ", број 7/02), а у вези са чланом 53. став 1. 
тачка 4. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине 
Војводине ("Службени гласник РС", број 99/09) и члана 30. став 
1. тачка 11. и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", 
број 4/2010), у поступку именовања вршиоца дужности директо-
ра установе социјалне заштите за смештај корисника Дом за ду-
шевно оболела лица "1. Октобар" у Старом Лецу, Влада Аутоном-
не Покрајине Војводине, на седници одржаној 3. новембра 2010. 
године, д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДР   МИРЈАНА   ВУКОВИЋ, специјалиста  психијатар  из   
Пландишта, и м е н у ј е  с е  за вршиоца дужности директора 
установе социјалне заштите за смештај корисника Дом за душев-
но оболела лица "1. Октобар" у Старом Лецу, на време до годину 
дана.

II

Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-734/2010
Нови Сад, 3. новембар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

587.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног 
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови 
Сад («Службени лист АПВ«, број 13/2010) и чл. 33. и 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине («Службени лист АПВ«, број 4/2010), Влада Аутоном-
не Покрајине Војводине, на седници одржаној 10.  новембра 2010. 
године,  д о н е л a   је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Едукативног центра 
за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 
2010. годину, број: 19-УО/2010 од 26. 10. 2010. године, који је Уп-
равни одбор Едукативног центра усвојио на седници 26. 10. 2010. 
године.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-97/2010
Нови Сад, 10. новембар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

588.
На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног 

центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови 
Сад («Службени лист АПВ«, број 13/2010) и чл. 33. и 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине («Службени лист АПВ«, број 4/2010), Влада Аутоном-
не Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. новембра 2010. 
године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т   на Програм рада  Едукативног 
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови 
Сад за 2010. годину, број 294 од 26. 10. 2010. године, који је донео 
Управни одбор Едукативног центра, на седници одржаној 26. 10. 
2010. године. 

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-66/2010
Нови Сад, 10. новембар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

589.
На основу члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Педагошког 

завода Војводине («Службени лист АПВ», број 14/03), чл. 33. и 
35. став 4.  Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне 
Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 4/10), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. новем-
бра 2010. године,   д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Пе-
дагошког завода Војводине за 2010. годину, којe је усвојио Управ-
ни одбор Педагошког завода Војводине, на седници одржаној 1. 
новембра 2010. године. 

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-00020/2010
Нови Сад, 10. новембар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.



Страна 962 - Број 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 10. новембар 2010.

590.

На основу члана 33. став 1. тачка 20. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине ( ''Службени гласник 
РС'', број 99/09), члана 102. став 3. Закона о основама система об-
разовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), 
члана 21. став 1. тачка 1. и члана 16. став 5. Закона о уџбеницима 
и другим наставним средствима („Службени гласник РС“ број 
72/09.), чланом 14. став 1. Закона о националним саветима наци-
оналних мањина („Службени гласник РС“ број 72/2009.), члана 
21. став 2., члана 23 и члана 48. Покрајинске скупштинске од-
луке о покрајинској управи („Службени лист АПВ број 4/2010), 
покрајински секретар за образовање,  д о н е о    ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДОБРАВАЊУ  УЏБЕНИКА  РУСИНСКИ ЈЕЗИК И 

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ, НА РУСИНСКОМ  ЈЕЗИКУ, АУТОРА  ДР ЈАКОВА 

КИШЈУХАСА, МЕЛАНИЈЕ САБАДОШ И МАГДАЛЕНЕ 
СЕМАН КИШЈУХАС

I

 ОДОБРАВА СЕ ЗА УПОТРЕБУ УЏБЕНИК  РУСИНСКИ ЈЕ-
ЗИК И КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА за осми разред основне шко-
ле, на русинском  језику, аутора  др Јакова Кишјухаса, Меланије 
Сабадош и Магдалене Семан Кишјухас, рецензената др Јулијана 
Рамача, Ксеније Шовш и Марије Самарџић, као уџбеника за нас-
тавни предмет Русински језик за осми разред основне школе на 
русинском језику, од школске 2010/2011. године.

II

Ово решење ће се објавити у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Покрајински секретаријат за образовање.

Број:  106-61-00216/2010-01
Дана:  08.  11.  2010. године 

Покрајински секретар
Др Јегеш Золтан,с.р.

591.

На основу члана 33. став 1. тачка 22. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине ( ''Службени гласник 
РС'', број 99/09), члана 102. став 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 
21. став 1. тачка 2. и члана 24. Закона о уџбеницима и другим нас-
тавним средствима („Службени гласник РС“ број 72/09.), чланом 
14. став 1. Закона о националним саветима националних мањина 
(„Службени гласник РС“ број 72/2009.), члана 21. став 2., члана 
23 и члана 48. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ број 4/2010), покрајински секретар 
за образовање,  д о н е о    ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДОБРАВАЊУ  УЏБЕНИКА  ПЕСМА МУЗИКА 

– МУЗИЧКА  КУЛТУРА  ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ, НА  РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ, АУТОРА  ЛИДИЈЕ 

ПАШО

I

ОДОБРАВА СЕ ЗА УПОТРЕБУ УЏБЕНИК ПЕСМА МУЗИКА 
– МУЗИЧКА КУЛТУРА за пети разред основне школе, на русин-
ском језику, аутора Лидије Пашо и рецензената Татиане Барна,  
Ирине Олејар и Саше Грунчић, као уџбеника за наставни предмет 
Музичка култура за пети разред основне школе на русинском нас-
тавном језику, од школске 2010/2011. године.

II

Ово решење ће се објавити у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Покрајински секретаријат за образовање

Број:  106-61-00208/2010-01
Дана:  08. 11. 2010. године 

Покрајински секретар
Др Јегеш Золтан,с.р.

592.
На основу члана 33. став 1. тачка 22. Закона о утврђивању на-

длежности Аутономне Покрајине Војводине ( ''Службени гласник 
РС'', број 99/09), члана 102. став 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 
21. став 1. тачка 2. и члана 24. Закона о уџбеницима и другим нас-
тавним средствима („Службени гласник РС“ број 72/09.), чланом 
14. став 1. Закона о националним саветима националних мањина 
(„Службени гласник РС“ број 72/2009.), члана 21. став 2., члана 
23 и члана 48. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ број 4/2010), покрајински секретар 
за образовање,  д о н е о    ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДОБРАВАЊУ  УЏБЕНИКА ИСТОРИЈА - ДОДАТАК ИЗ 

НАЦИОНАЛНЕ ИСТОРИЈЕ СЛОВАКА, ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, НА СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ, АУТОРА  

ДОДАТКА ДР САМУЕЛА ЧЕЛОВСКОГ

I
    
 ОДОБРАВА СЕ ЗА УПОТРЕБУ УЏБЕНИК ИСТОРИЈА - ДО-

ДАТАК ИЗ НАЦИОНАЛНЕ ИСТОРИЈЕ СЛОВАКА, за седми 
разред основне школе, на словачком језику, аутора  додатка др 
Самуела Человског и рецензената проф. др Јанка Рамача, мгр 
Габриеле Губа и Јарослава Микловица, као уџбеника за наставни 
предмет ИСТОРИЈА за седми разред основне школе на словачком 
наставном језику, од школске 2010/2011. године.

II

Ово решење ће се објавити у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Покрајински секретаријат за образовање

Број:  106-61-00210/2010-01
Дана:  08. 11. 2010. године 

Покрајински секретар
Др Јегеш Золтан,с.р.

593.

На основу члана 33. став 1. тачка 20. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине ( ''Службени гласник 
РС'', број 99/09), члана 102. став 3. Закона о основама система об-
разовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), 
члана 21. став 1. тачка 1. и члана 16. став 5. Закона о уџбеницима 
и другим наставним средствима („Службени гласник РС“ број 
72/09.), чланом 14. став 1. Закона о националним саветима наци-
оналних мањина („Службени гласник РС“ број 72/2009.), члана 
21. став 2., члана 23 и члана 48. Покрајинске скупштинске од-
луке о покрајинској управи („Службени лист АПВ број 4/2010), 
покрајински секретар за образовање,  д о н е о    ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДОБРАВАЊУ  УЏБЕНИКА  ЧИТАНКА ЗА ОСМИ 

РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, НА РУСИНСКОМ  ЈЕЗИКУ, 
АУТОРА  ДР ЈАКОВА КИШЈУХАСА

I

ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИК  
ЧИТАНКА за осми разред основне школе, на русинском језику, 
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аутора др Јакова Кишјухаса и рецензената академика Јулијана 
Тамаша,  Меланије Сабадош и Марије Самарџић, као уџбеника за 
наставни предмет Русински језик за осми разред основне школе 
на русинском језику, од школске 2010/2011. године.

II

Ово решење ће се објавити у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Покрајински секретаријат за образовање.

Број:  106-61-00215/2010-01
Дана:  08.  11.  2010. године 

Покрајински секретар
Др Јегеш Золтан,с.р.

594.

На основу члана 33. став 1. тачка 22. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине ( ''Службени гласник 
РС'', број 99/09), члана 102. став 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 
21. став 1. тачка 2. и члана 24. Закона о уџбеницима и другим нас-
тавним средствима („Службени гласник РС“ број 72/09.), чланом 
14. став 1. Закона о националним саветима националних мањина 
(„Службени гласник РС“ број 72/2009.), члана 21. став 2., члана 
23 и члана 48. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ број 4/2010), покрајински секретар 
за образовање,  д о н е о    ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДОБРАВАЊУ  УЏБЕНИКА ИСТОРИЈА - ДОДАТАК ИЗ 
НАЦИОНАЛНЕ ИСТОРИЈЕ  РУСИНА, ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, НА  РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ, АУТОРА  

ДОДАТКА ДР ЈАНКА РАМАЧА

I

ОДОБРАВА СЕ ЗА УПОТРЕБУ УЏБЕНИК ИСТОРИЈА - ДО-
ДАТАК ИЗ НАЦИОНАЛНЕ ИСТОРИЈЕ РУСИНА за седми раз-
ред основне школе, на русинском језику, аутора  додатка др Јанка 
Рамача и рецензената др Ђурe Харди, мгр Габриелe Губа и Мела-
нијe Бојановић као уџбеника за наставни предмет ИСТОРИЈА за 
седми разред основне школе на русинском наставном језику, од 
школске 2010/2011. године.

II

Ово решење ће се објавити у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Покрајински секретаријат за образовање

Број:  106-61-00187/2010-01
Дана:  08. 11. 2010. године

Покрајински секретар
Др Јегеш Золтан,с.р.

595.

На основу члана 33. став 1. тачка 22. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине ( ''Службени гласник 
РС'', број 99/09), члана 102. став 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 
21. став 1. тачка 2. и члана 24. Закона о уџбеницима и другим нас-
тавним средствима („Службени гласник РС“ број 72/09.), чланом 
14. став 1. Закона о националним саветима националних мањина 
(„Службени гласник РС“ број 72/2009.), члана 21. став 2., члана 
23 и члана 48. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ број 4/2010), покрајински секретар 
за образовање,  д о н е о    ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДОБРАВАЊУ  УЏБЕНИКА ИСТОРИЈА - ДОДАТАК ИЗ 

НАЦИОНАЛНЕ ИСТОРИЈЕ  РУМУНА, ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, НА  РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ, АУТОРА  

ДОДАТКА ДР МИРЧЕ МАРАНА

I

ОДОБРАВА СЕ ЗА УПОТРЕБУ УЏБЕНИК ИСТОРИЈА - ДО-
ДАТАК ИЗ НАЦИОНАЛНЕ ИСТОРИЈЕ РУМУНА за седми 
разред основне школе, на румунском језику, аутора  додатка др 
Мирче Марана и рецензената др Ђуре Харди,  Родике Алмажан и 
Петру Бокшана као уџбеника за наставни предмет ИСТОРИЈА за 
седми разред основне школе на румунском наставном језику, од 
школске 2010/2011. године.

II

 
Ово решење ће се објавити у ''Службеном листу Аутономне 

Покрајине Војводине''.

Покрајински секретаријат за образовање

Број:  106-61-00174/2010-01
Дана:  08. 11. 2010. године 

Покрајински секретар
Др Јегеш Золтан,с.р.

596.

На основу члана 33. став 1. тачка 22. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине ( ''Службени гласник 
РС'', број 99/09), члана 102. став 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 
21. став 1. тачка 2. и члана 24. Закона о уџбеницима и другим нас-
тавним средствима („Службени гласник РС“ број 72/09.), чланом 
14. став 1. Закона о националним саветима националних мањина 
(„Службени гласник РС“ број 72/2009.), члана 21. став 2., члана 
23 и члана 48. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ број 4/2010), покрајински секретар 
за образовање,   д о н е о    ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДОБРАВАЊУ  УЏБЕНИКА  ДОДАТАК ИЗ 

НАЦИОНАЛНЕ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ  РУСИНА УЗ 
УЏБЕНИК ЛИКОВНА КУЛТУРА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, НА  РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ, АУТОРА  
ДОДАТКА ОЛГЕ КАРЛАВАРИС

I

 ОДОБРАВА СЕ ЗА УПОТРЕБУ УЏБЕНИК ДОДАТАК ИЗ НА-
ЦИОНАЛНЕ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ РУСИНА уз уџбеник Ликов-
на култура за шести разред основне школе, на русинском језику, 
аутора  додатка Олге Карлаварис и рецензената Биљане Роман, 
мр Миомира Благојевић и Јелене Перковић, као уџбеника за нас-
тавни предмет Ликовна култура за шести разред основне школе 
на русинском наставном језику, од школске 2010/2011. године.

II

Ово решење ће се објавити у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Покрајински секретаријат за образовање

Број:  106-61-00170/2010-01
Дана:  08. 11. 2010. године 

Покрајински секретар
Др Јегеш Золтан,с.р. 
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597.

На основу члана 36. став 2. и члана 61. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 4/2010) и 
члана 20. став 4, члана 23. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину („Сл. 
лист АПВ“, број 20/2009 и 18/2010), Покрајински секретаријат за 
локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу ,расписује

К О Н К У Р С
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕЂУОПШТИНСКИХ ПРИОРИТЕТНИХ ПРОЈЕКАТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

I

Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међу-
општинску сарадњу суфинансираће у 2010. години реализацију 
међуопштинских приоритетних пројеката који доприносе по-
бољшању квалитета живота грађана и усклађивању развоја једи-
ница локалних самоуправа на територији АП Војводине. Сред-
ства за конкурс обезбеђена су у износу до 11.000.000,00 динара 
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 
2010. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 20/2009 и 18/2010) у 
разделу 20 Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и 
међуопштинску сарадњу.

II

Циљеви конкурса

Средства из тачке I. доделиће се за суфинансирање пројеката за:
-  подстицање иницијативa за функционално повезивање 

општина у појединим областима,
-  оспособљавање људских ресурса за реализацију међуопштин-

ских развојних пројеката,
-  унапређење сарадње јавног, приватног и цивилног сектора,
Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међу-

општинску сарадњу учествоваће највише до 90% од укупне вред-
ности пројекта.

Највиши износ средстава која могу бити одобрена од стране 
Секретаријата по појединачном пројекту је 3.000.000,00 динара.

Преостали износ средстава мора обезбедити подносилац проје-
кта из сопствених извора или из других извора. Одабир пројеката 
за суфинансирање вршиће се у складу са постављеним циљем и 
установљеним критеријумима.

III

Услови за учешће на конкурсу

1. Право учешћа на конкурсу као подносиоци предлога проје-
кта,  имају јединице локалне самоуправе на територији АП Војво-
дине 

2. Носиоци предлога пројекта морају да конкуришу у партнер-
ству са још најмање једном јединицом локалне самоуправе. 

Носиоци предлога пројекта могу да конкуришу у партнерству 
и са удружењем грађана са седиштем у АП Војводини регистро-
ване у Републици Србији. 

3. Пријаве на конкурс морају бити предате на пријавним кон-
курсним обрасцима попуњеним у складу са Смерницама за изра-
ду предлога пројекта. 

Конкурсна документација може се преузети са интернет стра-
нице.Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међу-
општинску сарадњу: www.samouprava.vojvodina.gov.rs

4. Пријавни конкурсни обрасци достављају се у штампаном 
облику:  

један оригинал и две копије и у електронском облику (CD). 
На коверти мора да стоји назив конкурса, адреса подносиоца 
пријаве и текст:“Не отварати пре састанка одређеног за  
отварање пријава“. 
Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за 
локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу, Нови Сад, 

Булевар Михајла Пупина 16, или  лично на писарници 
покрајинских органа управе у згради Владе АП Војводине.
5. Рок за подношење пријаве на конкурс је 19. новембар 2010. 

године.
6. Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које 

нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица неће се раз-
матрати. Конкурсна документација се не враћа.

7. Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међу-
општинску сарадњу донеће Решење о додељивању средстава за 
суфинансирање реализације међуопштинских приоритетних 
пројеката на територији АП Војводине. На Решење Секретаријата 
не може се уложити жалба ни друга правна средства.

8. Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског 
секреатијата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу.

9. Корисник средстава ће закључити Уговор о коришћењу 
бесповратних средстава за суфинансирање реализације међу-
општинских приоритетних пројеката на територији АП Војво-
дине са Покрајинским секретаријатом за локалну самоуправу и 
међуопштинску сарадњу.

За сва питања везана за процедуру прјављивања на конкурс 
заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на 
e-mail: psloksam@gmail.com или путем телефона 021/487 46 86 
радним даном од 09 до 15 часова.

Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и 
међуопштинску сарадњу

Број:401-2317/2010
Дана:03.11.2010.

598.

На основу члана 2. Правилника о критеријумима за суфинанси-
рање учешћа на научним скуповима, усавршавањима и боравку у 
иностранству научно-истраживачких радника и студената који 
су показали посебне резултате, Покрајински секретаријат за на-
уку и технолошки развој расписује

ЈАВНИ  КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УЧЕШЋА НА НАУЧНИМ 

СКУПОВИМА И УСАВРШАВАЊИМА У ИНОСТРАНСТВУ 
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДНИКА И СТУДЕНАТА 

КОЈИ СУ ПОКАЗАЛИ ПОСЕБНЕ РЕЗУЛТАТЕ У 2010. 
ГОДИНИ

I

У циљу реализације активности побољшања положаја научно-
истраживачких радника у АП Војводини, Покрајински секрета-
ријат за науку и технолошки развој ће, у складу са финансијским 
планом и финансијским могућностима, суфинансирати учешће 
научних радника и студената на научним скуповима и усаврша-
вањима у иностранству, као и студијски боравак студената на 
патрнерским универзитетима у оквиру пројекта Campus Europae, 
до 300 евра у динарској противвредности на дан уплате.

Овај конкурс је отворен током целе године, а пријаве за текућу 
годину се подносе најкасније 30 дана пре одржавања скупа. Изу-
зетно рок за подношење пријава може бити и краћи ако постоје 
оправдани разлози који се односе на организацију или тип ску-
па.

Секретаријат ће учествовати у суфинансирању према следећим 
условима:

1. Да пријаву подносе:
-  регистрована научно-истраживачка организација у којој је 

кандидат запослен, или
-  млади истраживачи или редовни студенти и студенти 

постдипломских студија, који су  показали посебне резултате 
на факултетима где реализују школовање, а који имају одлу-
ку надлежне институције о упућивању на научни скуп или 
усавршавање у иностранству односно за студијски боравак 
на партнерским универзитетима у оквиру пројекта Campus 
Europae. Пријаве за ову категорију кандидата подноси матич-
ни факултет.
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2. Да је учешће на међународном научном скупу у функцији 
остваривања и унапређивања научног и технолошког развоја Ау-
тономне Покрајине Војводине и успостављања међурегионалне 
и међународне сарадње у области научно-истраживачке делат-
ности и технолошког развоја.

3. Да пријављени кандидат има наставно-научно или истра-
живачко звање (изузев кандидата чији су рад или резултати, 
према мишљењу Стручног савета, препорука за упућивање на 
научни скуп или усавршавање), да има рад прихваћен за усмено 
излагање, излагање по позиву или постер уз потврду организа-
тора скупа, а уколико није излагач, а његов боравак је у циљу 
афирмације науке и технолошког развоја Аутономне Покрајине 
Војводине, позив за учешће на скупу (усавршавању) или потврду 
о прихватању рада односно документ из којег се види да се налази 
на листи учесника скупа.

4. Да је рад претходно верификован од стране Наставног већа 
факултета, Научног већа института, односно одговарајућег тела.

Предност приликом одлучивања имаће кандидати који учест-
вују у раду на светским конгресима, или председавају стручним 
секцијама; кандидати који саопштавају резултате од значаја за 
међурегионалне пројекте АП Војводине; кандидати који у прет-
ходној календарској години имају један рад у референтном часо-
пису међународног значаја или два рада у претходне две године; 
млади истраживачи (асистенти приправници и истраживачи при-
правници до 32 године, магистри наука до 40 и доктори наука до 
45 година живота).

Суфинансирање ће бити одобрено у складу са структуром 
буџета Владе АП Војводине и финансијским могућностима 
Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој За 
ове намене Финансијским планом Покрајинског секретаријата 
за науку и технолошки развој планирана су средства у износу од 
1.500.000,00 динара за 2010. годину.

II

Пријаве и потребна документација се подносе у за-
твореној коверти са назнаком ''за учешће на науч-
ном скупу'' на адресу: Покрајински секретаријат за на-
уку и технолошки развој, Булевар Михајла Пупина 16, 
21000 Нови Сад, у два примерка и на e-mail: biljana.juribasic@
vojvodina.gov.rs на обрасцу који се може преузети на сајту 
Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој (http://
apv-nauka.ns.ac.rs). На истом сајту налази се и текст Правилника 
о критеријумима за суфинансирање учешћа на научним скупови-
ма, усавршавањима и боравку у иностранству научно-истражи-
вачких радника и студената који су показали посебне резултате.

Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу са 
Јавним позивом и Правилником о критеријумима за суфинанси-
рање на научним скуповима, усавршавањима и боравку у ино-
странству научно-истраживачких радника и студената који су 
показали посебне резултате.

За додатне информације можете се обратити Биљани Јуриба-
шић, на телефон 021 /487-4575, или  на e-mail: biljana.juribasic@
vojvodina.gov.rs.

599.

У циљу развоја и подршке међународној сарадњи научних ин-
ституција из АП Војводине, а на основу члана 3. Правилника о 
критеријумима за суфинансирање активности међународне са-
радње, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој 
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРИПРЕМА ПРЕДЛОГА 

АКТИВНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ

I

Предлоге активности међународне сарадње пријављују регис-
троване научноистраживачке организације са територије  АП 

Војводине, а изузетно и друге институције које се баве научно-
истраживачким радом и према посебној одлуци Секретаријата, 
а у складу са Правилником о критеријумима за суфинансирање 
активности међународне сарадње. За ове намене Финансијским 
планом Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој 
планирана су средства у износу од 2.000.000,00  динара за 2010. 
годину.

Пријава предлога активности међународне сарадње садржи:
-  Назив институције подносиоца предлога активности међуна-

родне сарадње
-  Назив предлога активности међународне сарадње
-  Име и презиме руководиоца активности међународне сарадње 

из АП Војводине
- Назив програма за који се конкурише
- Назив партнера из иностранства
-  Сагласност страног партнера о предлогу заједничког пројекта 

(релевантни део из предлога пројекта који се односи на учес-
нике на пројекту за већ пријављене пројекте односно писмо о 
намерама или адекватан документ за пројекте који су у фази 
припреме)

-  Релевантни део из предлога пројекта са следећим подацима: 
општи подаци о пројекту, кратак садржај пројекта, основне 
пројектне активности и циљеви који ће се постићи пројектом 
као и списак институција учесница на пројекту, што ће бити 
коришћено као основни материјал за прибављање мишљења 
експерата који ће дати релевантну оцену ( до 10 страна) 

II

Пријаве и потребна документација се подносе на адресу: 
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, у два примерка на e-mail: 
dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs на обрасцу који се може преузе-
ти на сајту Покрајинског секретаријата за науку и технолошки 
развој (http://apv-nauka.ns.ac.rs). На истом сајту налази се и текст 
Правилника о критеријумима за суфинансирање активности 
међународне сарадње.

Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу са 
Јавним позивом и правилником о суфиансирању активности 
међународне сарадње.

За додатне информације можете се обратити на телефон 
021/487-4576 мр Драгици Колџин или питање послати на e-mail: 
dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs.

600.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2010.годину (''Службени лист АПВ'' број 20/09 
и 18/10-ребаланс буџета) и Програма заштите, уређења и ко-
ришћења 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 СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЗАШТИТУ, УРЕЂЕЊЕ И 
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

За израду техничке документације везане за заштиту, уређење 
и коришћење пољопривредног земљишта у буџету АП Војводи-
не предвиђено је до 14.000.000,00 динара. Средства се као беспо-
вратна додељују корисницима у обиму до 70%. Преостала сред-
ства 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 
израду техничке документације везане за заштиту, уређење и ко-
ришћење пољопривредног земљишта.
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Потребна документација:
1. Пријава на конкурс,
2. Копија ПИБ oбразца, 
3. Копија картона депонованих потписа,
4.  Оверен извод из годишњег Програма заштите уређења и ко-

ришћења пољопривредног земљишта за 2010. годину, из којег 
се види висина предвиђених средства за израду техничке 
документације везане за заштиту, уређење и коришћење 
пољопривредног земљишта, (табела 9. Програм утврђивања 
радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног 
земљишта),

5.  Оверена копија Сагласности Mинистарства на годишњи 
Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта за 2010. годину.

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 реализацију активности је годину дана од дана дознаке 
средстава. У изузетним ситуацијама, на захтев корисника сред-
става, рок за реализацију активности може бити продужен.

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 46А или са сајта Секретаријата 
www.psp.vojvodina.gov.rs . Пријава на конкурс са осталом потреб-
ном документацијом подноси се закључно са 15.11.2010. године, 
на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назна-
ком '' конкурс- земљиште- израда техничке документације''.

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4405 

601.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2010.годину (''Службени лист АПВ'' број 20/09 
и 18/10-ребаланс буџета) и Програма заштите, уређења и ко-
ришћења 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 СУФИНАНСИРАЊЕ ОПРЕМАЊА ИЛИ АНГАЖОВАЊА 

ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

За опремање или ангажовање пољочуварске службе буџетом 
АП Војводине предвиђено је укупно до 75.000.000,00 динара. 
Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 
60%. 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 донели одлуку о оснивању или ангажовању 
пољочуварске службе и који су својим годишњим програмом 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта пред-
видели опремање или ангажовање пољочуварске службе.

Потребна документација:
1. Пријава на конкурс,
2. Kопија ПИБ образца, 
3. Kопија картона депонованих потписа,
4.  Оверен извод из годишњег Програма заштите уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта за 2010. годину, из 

којег се види висина предвиђених средства за опремање 
или ангажовање пољочуварске службе (табела 9. Програм 
утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу 
пољопривредног земљишта),

5.  Оверена копија Сагласности Министарства на годишњи 
Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта за 2010. годину,

6.  Оверена копија општинске Одлуке о оснивању или ангажо-
вању пољочуварске службе, 

7.  Оверен списак са именима ангажованих пољочувара.
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 реализацију активности је годину дана од дана дознаке 
средстава. У изузетним ситуацијама, на захтев корисника сред-
става, рок за реализацију активности може бити продужен.

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 46А или са сајта Секретаријата 
www.psp.vojvodina.gov.rs . Пријава на конкурс са осталом потреб-
ном документацијом подноси се закључно са 15.11.2010. године, 
на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назна-
ком '' конкурс- пољочуварска служба''.

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4405 

602.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2010.годину (''Службени лист АПВ'' број 20/09 
и 18/10-ребаланс буџета) и Програма заштите, уређења и ко-
ришћења 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 ФИНАНСИРАЊЕ ИНТЕЗИВНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ У УСЛОВИМА НАВОДЊАВАЊА НА 
ПАРЦЕЛАМА СРЕДЊИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ШКОЛА, 

КАЗНЕНО ВАСПИТНИХ И СОЦИЈАЛНИХ УСТАНОВА

За финансирање интензивне пољопривредне производње у 
условима наводњавања на парцелама средњих пољопривредних 
школа, казнено васпитних и социјалних установа у буџету АП 
Војводине предвиђено је до 30.000.000,00 динара. Средства се као 
бесповратна додељују корисницима у обиму до 100% у сврху: на-
бавке опреме за наводњавање и опреме за апликацију минералних 
хранива и заштитних средстава преко система за наводњавање, 
санацију постојећег система за наводњавање, набавку система за 
заштиту од мраза, набавку конструктивних елемената и опреме 
за производњу у заштићеном простору, набавку заштитних про-
тиградних мрежа и сл.  

Право и услови за учешће на конкурсу:
Право да конкуришу имају средње пољопривредне школе, каз-

нено-васпитне и социјалне установе са седиштем на територији 
АП Војводине.

 Потребна документација:
1. Пријава на конкурс,
2. Копија ПИБ oбразца, 
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3. Копија картона депонованих потписа,
4.  Предрачуни за конструктивне елементе, опрему и радове 
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 реализацију активности је годину дана од дана дознаке 
средстава. У изузетним ситуацијама, на захтев корисника сред-
става, рок за реализацију активности  може бити продужен.

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 46А или са сајта Секретаријата 
www.psp.vojvodina.gov.rs . Пријава на конкурс са осталом потреб-
ном документацијом подноси се закључно са 15.11.2010. године, 
на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назна-
ком '' конкурс- наводњавање''.

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4405.

603.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2010.годину (''Службени лист АПВ'' број 20/09 
и 18/10-ребаланс буџета) и Програма заштите, уређења и ко-
ришћења 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 СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАПОЧИЊАЊA НОВИХ 

ПОСТУПАКА КОМАСАЦИЈЕ 

За започињање нових поступака комасације, буџетом АП 
Војводине предвиђено је укупно до 15.000.000,00 динара. Сред-
ства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 55%. 
Преостала средства обезбеђује корисник средстава.

Право и услови за учешће на конкурсу:
Право да конкуришу имају градови и општине са територије 

АП Војводине.
Потребна документација:
1. Пријава на конкурс
2. Копија ПИБ oбразца 
3. Копија картона депонованих потписа
4.  Оверена копија Сагласности Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде на годишњи Програм заштите 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2010. 
годину

5.  Оверена копија извода из годишњег Програма заштите 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2010. 
годину, из којег се види висина предвиђених средства за ре-
ализацију поступка комасације (Табела: Програм радова на 
заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта)

6.  Програм комасације (на увид)
7.  Оверена копија Сагласности на Програм комасације, коју 

издаје Министарство пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде

8.  Оверена копија Одлуке Скупштине општине о спровођењу 
комасације.

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 реализацију активности је три године од дана дознаке 
средстава. У изузетним ситуацијама, на захтев корисника сред-
става, рок за реализацију активности може бити продужен.

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 46А или са сајта Секретаријата 
www.psp.vojvodina.gov.rs . Пријава на конкурс са осталом потреб-
ном документацијом подноси се закључно са 30.11.2010. године, 
на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назна-
ком '' конкурс- комасација''.

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4405

604.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2010. годину (''Службени лист АПВ'' број 20/09 и 
18/2010 - ребаланс) и Програма руралног развоја АП Војводине 
за 2010. годину (''Службени лист АПВ'' број 12/2010) ПОКРАЈИН-
СКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ 
И ШУМАРСТВО р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ БЕСПОВРАТНИХ 

СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У АП 
ВОЈВОДИНИ У 2010. ГОДИНИ ЗА ПРОГРАМ:
САЛАШАРСКИ, ЕТНО И ВИНСКИ ТУРИЗАМ

1.1. Изградња, адаптација и реконструкција салаша

Финансира се: изградња, адаптација и реконструкција обје-
ката ван насељеног места, на салашу, за смештај и/или исхрану 
гостију по угледу на аутентичне салаше уз очување традицио-
налне архитектуре.

Право учешћа на конкурс имају регистрована пољопривредна 
газдинства са подручја АП Војводине.

Потребна  документација:
1) Пријава на конкурс
2)  Доказ надлежног органа да се на предметном земљишту 

може реализовати Пројекат:
–  за изградњу и реконструкцију: Локацијска дозвола или 

Грађевинска дозвола
–  за адаптацију: Дозвола за адаптацију и санацију издата од 

надлежног органа
3) Главни пројекат са предмером и предрачуном радова
4)  Фотокопија потврде о активном статусу у регистру пољопри-

врених газдинстава или Извода из регистра пољопривред-
них газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству

5)  Фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдин-
ства

6)  Доказ о праву својине односно правном основу коришћења 
непокретности на којој се реализује пројекат 

7)  Фотокопија картице или уговора о отвореном наменском 
рачуну

8)  Потврда надлежног органа о измирењу обавеза на основу по-
реза (не старија од 30 дана)
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1.2. Изградња, адаптација и реконструкција етно кућа

Финансира се: изградња, адаптација и реконструкција објеката 
по угледу на аутентичне сеоске куће који приказују и чувају тра-
диционалну културу и архитектуру са простора Војводине.

Право учешћа на конкурс имају: регистрована пољопривредна 
газдинства и удружења грађана са подручја АП Војводине регис-
трована за пружање услуга у туризму.

Потребна  документација:
- за регистрована газдинства:

1) Пријава на конкурс
2)  Доказ надлежног органа да се на предметном земљишту 

може реализовати Пројекат 
–  за реконструкцију: Локацијска дозвола или Грађевинска 

дозвола
–  за адаптацију: Дозвола за адаптацију и санацију издата 

од надлежног органа
3) Главни пројекат са предмером и предрачуном радова
4)  Фотокопија потврде о активном статусу у регистру 

пољоприврених газдинстава или Извода из регистра 
пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 
газдинству

5)  Фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдин-
ства

6)  Доказ о праву својине односно правном основу коришћења 
непокретности на којој се реализује пројекат 

7)  Фотокопија картице или уговора о отвореном наменском 
рачуну

8)  Потврда надлежног органа о измирењу обавеза на основу 
пореза (не старија од 30 дана)

-  за удружења грађана регистрована за пружање услуга у ту-
ризму:
1) Пријава на конкурс
2)  Доказ надлежног органа да се на предметном земљишту 

може реализовати Пројекат 
-  за реконструкцију: Локацијска дозвола или Грађевинска 

дозвола
-  за адаптацију: Дозвола за адаптацију и санацију издата од 

надлежног органа
3) Главни пројекат са предмером и предрачуном радова
4)  Доказ о праву својине односно правном основу коришћења 

непокретности на којој се реализује пројекат 
5)  Фотокопија решења о упису у Регистар удружења и ПИБ 

образац
6) Фотокопија картона депонованих потписа
6) Фотокопија личне карте одговорног лица
7) Фотокопија Статута удружења грађана

1.3. Изградња, адаптација и реконструкција винских подрума за 
дегустацију вина

Финансира се: изградња, адаптација и реконструкција винских 
подрума за дегустацију вина на територији АП Војводине.

Право учешћа на конкурс имају: правна лица и предузетници са 
подручја АП Војводине који су регистровани у Агенцији за при-
вредне регистре и који су уписани у Винарски регистар који води 
министарство надлежно за послове пољопривреде и ако имају у 
власништву, односно у закупу или у кооперацији виноград.

Потребна документација:
1)  Пријава на конкурс
2)  Доказ надлежног органа да се на предметном земљишту 

може реализовати Пројекат (Информација о локацији и 
Грађевинска дозвола или Доказ да је поднет захтев за изда-
вање грађевинске дозволе)

3)  Главни пројекат са предмером и предрачуном радова 
4)  Фотокопија решења о упису у Винарски регистар и регис-

трациони број 
5)  Доказ о извршеној пренамени пољопривредног у грађевин-

ско земљиште (само за пољопривредно земљиште)
6)  Доказ о праву својине односно правном основу коришћења 

непокретности на којој се реализује пројекат 
7)  Фотокопија решења о упису у Регистар у Агенцији за при-

вредне регистре и ПИБ образац
8)  Фотокопија личне карте одговорног лица

9)  Фотокопија картона депонованих потписа
10)  Потврда надлежног органа о измирењу обавеза на основу 

пореза (не старија од 30 дана)
Укупна подстицајна бесповратна средства која ће се додељива-

ти на основу овог конкурса износе 70.000.000,00 динара. 
Средства ће се додељивати за пројекте који се реализују на те-

риторији Аутономне Покрајине Војводине.
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 реализацију одабраних прoјеката је годину дана од дана 
дознаке средстава. 

Подношење пријава за финансирање пројеката

Подносиоци имају право учешћа на конкурс искључиво са јед-
ним поднетим пројектом.

Образац ''Пријава на конкурс'' може се преузети у Покрајин-
ском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
(Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16, I спрат канцеларија 44а) или 
преузети са званичног сајта Секретаријата www.psp.vojvodina.
gov.rs.

Пријава на конкурс, са свом потребном документацијом под-
носи се закључно са 19. новембром  2010. године путем поште на 
адресу:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
са назнаком „КОНКУРС ЗА САЛАШАРСКИ, ЕТНО И ВИН-

СКИ ТУРИЗАМ“ и „НЕ ОТВАРАТИ“. 
или лично на писарници покрајинских органа управе у згради 

Владе АПВ.
Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпу-

ном документацијом, послате путем факса или електронске по-
ште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати. 

Додатне информације могу се добити на телефон: 021/456-973.
Конкурсна документација се не враћа. 

605.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2010. годину (''Службени лист АПВ'' број 20/09 и 
18/2010 - ребаланс) и Програма руралног развоја АП Војводине 
за 2010. годину (''Службени лист АПВ'' број 12/2010) ПОКРАЈИН-
СКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ 
И ШУМАРСТВО р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ БЕСПОВРАТНИХ 

СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У АП 
ВОЈВОДИНИ У 2010. ГОДИНИ ЗА ПРОГРАМ:

ИЗГРАДЊА НОВИХ  И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ 
ПИЈАЦА И ВАШАРИШТА

Финансира се: изградња нових сеоских пијаца и вашаришта 
као и реконструкција постојећих сеоских пијаца и вашаришта, са 
територије AП Војводине.

Корисници средстава су општине и месне заједнице.
Потребна документација:
1) Пријава на конкурс
2)  Одлука надлежног органа општине односно Одлука Савета 

месне заједнице о реализацији пројекта 
3)  Сагласност општине (уколико је подносилац захтева месна 

заједница)
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4)  Доказ надлежног органа да се на предметном земљишту 
може реализовати Пројекат – за изградњу и реконструкцију: 
Локацијска дозвола или Грађевинска дозвола

5)  Главни пројекат са предмером и предрачуном радова
6)  Доказ о праву својине односно правном основу коришћења 

непокретности на којој се реализује пројекат 
7)  Фотокопија картона депонованих потписа
8)  Фотокопија личне карте одговорног лица
Укупна подстицајна бесповратна средства која ће се додељива-

ти на основу овог конкурса износе 19.500.000,00 динара.
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 реализацију одабраних прoјеката је годину дана од дана 
дознаке средстава. 

Подношење пријава за финансирање пројеката

Подносиоци имају право учешћа на конкурс искључиво са јед-
ним поднетим пројектом.

Образац ''Пријава на конкурс'' и текст ''Сагласност'' могу се 
преузети у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство (Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16, I 
спрат канцеларија 44а) или преузети са званичног сајта Секрета-
ријата www.psp.vojvodina.gov.rs.

Пријава на конкурс, са свом потребном документацијом под-
носи се закључно са 19. новембром  2010. године путем поште на 
адресу:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
са назнаком „КОНКУРС ЗА ПИЈАЦЕ И ВАШАРИШТА“ и „НЕ 

ОТВАРАТИ“. 
или лично на писарници покрајинских органа управе у згради 

Владе АПВ.
Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпу-

ном документацијом, послате путем факса или електронске по-
ште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати. 

Додатне информације могу се добити на телефон: 021/456-973.
Конкурсна документација се не враћа.

606.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 

Војводине за 2010. годину (''Службени лист АПВ'' број 20/09 и 
18/2010 - ребаланс) и Програма руралног развоја АП Војводине 
за 2010. годину (''Службени лист АПВ'' број 12/2010) ПОКРАЈИН-
СКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ 
И ШУМАРСТВО р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ БЕСПОВРАТНИХ 

СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У АП 
ВОЈВОДИНИ У 2010. ГОДИНИ ЗА ПРОГРАМ:

АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ 
ВАТРОГАСНИХ ДОМОВА

Финансира се адаптација и реконструкција објеката ватро-
гасних друштава, са територије АП Војводине, без права промене 
намене.

Корисници средстава су добровољна ватрогасна друштва.
Потребна документација:
1) Пријава на конкурс
2)  Доказ надлежног органа да се на предметном земљишту 

може реализовати Пројекат 
–  за реконструкцију: Локацијска дозвола или Грађевинска 

дозвола

–  за адаптацију: Дозвола за адаптацију и санацију издата од 
надлежног органа

3) Главни пројекат са предмером и предрачуном радова 
4)  Доказ о праву својине односно правном основу коришћења 

непокретности на којој се реализује пројекат 
5)  Фотокопија акта о регистрацији друштва и ПИБ образац
6) Фотокопија картона депонованих потписа
7) Фотокопија личне карте одговорног лица
Укупна подстицајна бесповратна средства која ће се додељива-

ти на основу овог конкурса износе 10.000.000,00 динара.
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 реализацију одабраних прoјеката је годину дана од дана 
дознаке средстава. 

Подношење пријава за финансирање пројеката

Образац ''Пријава на конкурс'' може се преузети у Покрајин-
ском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
(Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16, I спрат канцеларија 44а) или 
преузети са званичног сајта Секретаријата www.psp.vojvodina.
gov.rs.

Пријава на конкурс, са свом потребном документацијом под-
носи се закључно са 19. новембром  2010. године путем поште на 
адресу:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
са назнаком „КОНКУРС ЗА ВАТРОГАСНЕ ДОМОВЕ“ и „НЕ 

ОТВАРАТИ“. 
или лично на писарници покрајинских органа управе у згради 

Владе АПВ.
Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпу-

ном документацијом, послате путем факса или електронске по-
ште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати. 

Додатне информације могу се добити на телефон: 021/456-973.
Конкурсна документација се не враћа. 

На основу чл. 9, 19. и 20. ст. 1. и 4, чл. 23. и 24. ст. 2. и 3. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покраји-
не Војводине за 2010. годину („Службени лист АПВ“, бр. 20/09 и 
18/10 – ребаланс) и члана 48. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 4/10), Покрајин-
ски 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 И БР. 16/10 ОД 13.09.2010. ГОДИНЕ

  У тексту Конкурса, укупан износ намењен за спровођење 
Конкурса у висини од „10.832.346,96 динара“ замењује се са изно-
сом од „12.447.817,17” динара, и то:

Код невладиних организација:
1.  За програме и пројекте основног образовања, износ од 

„2.500.000,00 динара“ замењује се са износом од „3.500.000,00 
динара“;

2.  За програме и пројекте средњег образовања, износ од 
„1.091.904,96 динара“ замењује се са износом од „1.707.375,17 
динара“.

Oстали текст Конкурса остаје непромењен.

Покрајински секретаријат за образовање
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Оглашавају се неважећим изгубљена 
документа, и то:

 Крагуљ Лука, Пап Павла 35., Нови Сад, 
индекс бр. Ф985, издат у Новом Саду. 5810
 Медан Милка, Сељачких Буна 41., Нови 
Сад, чекови Банке Интесе 9000038878351 и 
9000038878369 издати у Новом Саду. 5811
 Васић Софија, Палмотићева 2., Петро-
варадин, радна књижица издата у Новом 
Саду. 5812
 Кавчић Весна, Молијерова 2/13. Нови 
Сад,  радна књижица издата у Новом Саду. 
5813
 Кавчић Маја, Молијерева 2/13., Нови 
Сад, радна књижица издата у Новом Саду. 
5814
 Медич Весна, Бате Бркића 16., Нови 
Сад, радна књижица издата у Новом Саду. 
5815
 Ружа Стојановић, Ветерник, Војводе 
Мишића 7., радна књижица издата у Но-
вом Саду. 5816
 Александар Шмит, Нови Сад, Желез-
ничка 23., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5817
 Марко Крстић, Руменка, Д. Обрадовића 
134., ђачка књижица ОШ „Свети Сава” из-
дата у Руменци. 5818
 Васиљевић Бранислава, Темерин, Коваћ 
антала 29., радна књижица издата у Теме-
рину. 5819
 Драгичевић Милена, Владике Ћирића 
7., Нови Сад, севедочанство ОШ „Никола 
Тесла” издато у Новом Саду. 5820
 Слађана Димитров, Нови Сад, Руменач-
ка 130., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5821
 Михајло Секе, Нови Сад, Морнарска 41/
а., сведочанство II степена стручне спреме 
издато у Неготину. 5822
 Зорица Опачић, Нови Сад, Калмана 
Ланга 4., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5823
 Ољача Милан, Нови Сад, Мојковачка 
13., сведочанства I,II., III и IV године као и 
диплома средње машинске школе издата у 
Новом Саду. 5824
 Предраг Рончевић, Петроварадин, Ма-
журиновићева 70., радна књижица издата 
у Новом Саду. 5825

 Рапајић Милица, Нови Сад, С. Мок-
рањца 20., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5826
 Радослав Лечић, Београд, Комовска 6., 
сведочанство ОШ „Иван Гундулић” изда-
то у Новом Саду. 5827
 Шкеро Јадранка, Бегеч, Дунавска 7., 
радна књижица издата у Дубровнику. 
5828
 Војислав Анђелић, Нови Сад, Бул. Ос-
лобођења 9., радна књижица издата у Оџа-
цима. 5829
 Коста Стамболић, Нови Сад, Бановић 
Страхиње 2., радна књижица издата у Фу-
тогу. 5830
 Војтеховски Тијана, Нови Сад, Гогоље-
ва 35., диплома и сведочанство IV године 
гимназије „Исидора Секулић” издата у 
Новом Саду. 5831
 Јерић Невена, Душана Васиљева 13., 
Нови Сад, радна књижица издата у Новом 
Саду. 5832
 Слободан Дринић, Нови Сад, Гагарино-
ва 10., показна пензионерска карта за град-
ски саобраћај, издата у Новом Саду. 5833
 Јеремић Маријана, Ваљево, Д. Туцовића 
39., чек за сутдентски кредет издат у Уни-
верзал Банци Београд. 5834
 Горан Угљеша, Нови Сад, Љермонтова 
2., радна књижица издата у Винковцима. 
5835
 Нада Раду, Нови Сад, Велики рит 137., 
радна књижица издата у Новом Саду. 
5836
 Балог Јовица, Војводе Шупљикца 27., 
Нови Сад, радна књижица издата у Новом 
Саду. 5837
 Брзак Драгица, Секуле Витковића 36., 
Нови Сад, радна књижица издата у Новом 
Саду. 5838
 Милошевић Марко, Ветерник, Светоза-
ра Милетића 48., радна књижица издата у 
Ветернику. 5839
 Миљановић Пужица, Народног осло-
бођења 27., Череивић, радна књижица из-
дата у Беочину. 5840
 ДГ Дунав Група Агрегати, бродско све-
дочанство за баржу 78450, издато у капе-
танији пристаништа Београд бр. 10/2003. 
5841
 Живановић Зорица, Беочин, Черевић, 
Војводе Степе 8., радна књижица издата у 
Беочину. 5842
 Пућоли Адриан, Ласла Гала 16., Нови 

Сад, расељеничка легитимација бр. 
80284/02/00039 издата у Новом Саду. 5843
 Нибис школа страних језика, Мише 
Димитријевића 47., Нови Сад, печат пра-
воугаоног облика са натписом: НИБИС, 
Татјана Неримовић, Мише Димитријевића 
47., издат у Новом Саду. 5844
 Богдановић Богдан, Карађорђева 12., 
Каравуково, индекс бр. Б011/06 издат у 
Новом Саду. 5845
 Петровић Милена, Ђорђа Никшића Јо-
хана 8., Нови Сад, сведочанства I, II, III и 
IV године гимназије „Исидора Секулић” 
издата у Новом Саду. 5846
 Киш Љиљана, Валентина Водника 10., 
Нови Сад, радна књижица издата у Новом 
Саду. 5847
 Јанковић Марко, Браће Анђелића 9., Ср. 
Карловци, радна књижица издата у Ср. 
Карловцима. 5848
 Радичић Стеван, Партизанска 194., Ди-
воши, индекс бр. H369 издат у Новом Саду. 
5849
 Орц Ладислав, Београдски кеј 19/а., 
Нови Сад, радна књижица издата у Новом 
Саду. 5850
 Банић Милета, Маршала Тита 14., Ко-
вин, ловна карта за 2010/11, издата у Сечњу. 
5851
 Петровић Мирјана, Бул. Ослобођења 
137., Нови Сад, диплома средње економске 
школе издата у Кикинди. 5852
 Петровић Мирјана, Бул. Ослобођења 
137., Нови Сад, радна књижица издата у 
Новом Саду. 5853
 Мељкути Ференц, Раковац, Новосадска 
8., диплома металопрерађивачке школе 
издата у Новом Саду. 5854
 Николић Ђорђе, Жарка Зрењанина 15., 
Ченеј, радна књижица издата у Ченеју. 
5855
 Цвјетичанин Јелена, Стевана Мокрањца 
14/18., Нови Сад, индекс  Ц001/08 издат у 
Новом Саду. 5856
 Косић Слађана, Милана Тепића 4/8., 
Ветерник, возачка дозвола издата у Новом 
Саду. 5857
 Шинковић Михајло, Др. Светислава 
Касапиновића 33., Нови Сад, индеx бр. 
11843/07 издат у Новом Саду. 5857
 Матијевић Зоран, Бул. Јаше Томића 13., 
Нови Сад, додатак дипломи Факултета 
техничких наука бр. 012/424 издат у Новом 
Саду. 5858

НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА

На основу чл. 14. Закона о печату државних и других органа 
(''Сл. гласник РС'', бр. 101/2007) и члана 39. Статута Школе, ди-
ректор ОШ''Миливој Петковић-Фећко'' из Платичева доноси

О Д Л У К У

I

Оглашава се неважећим велики печат Основне школе''Миливој 
Петковић-Фећко'' из Платичева:

-  кружног облика, пречника 32мм, у средини печата званични 
грб Републике Србије;

-  око грба Републике Србије у три концентрична круга исписа-
ног текста печата ћириличним писмом штампаним словима;

-  у горњем делу спољног круга исписаног текста: РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА

-  у  дну спољног круга исписаног текста: ПЛАТИЧЕВО
-  у средњем кругу исписаног текста: АУТОНОМНА ПОКРАЈИ-

НА ВОЈВОДИНА

-  у унутрашњем кругу исписаног текста: ОСНОВНА ШКОЛА 
''МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ-ФЕЋКО''

II

Печат се оглашава неважећим почев од 08.11.2010. године због 
нестанка, у смислу чл. 14. став 1. Закона о печату државних и дру-
гих органа.

III 

Ову Одлуку објавити у Службеном листу АП Војводине.

ОШ''Миливој Петковић-Фећко''

Број: 1397
Дана: 08.11.2010. године

Директор школе
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 Славков Зорица, Нови Сад, Хаџиру-
вимова 41.,  чекови Банке Интезе бр. 
0000000815273, 0000001159448 издати у 
Новом Саду. 5859
 Синиша Милованович, БиХ, индекс бр. 
15605 издат у Новом Саду. 5860
 Челиковић Весна, Омладинска 16/а., 
Нови Сад, радна књижица издата у Новом 
Саду. 5861
 Обровић Мирјана, Бул. Ословођења 

76а/42, Нови Сад, радна књижица издата у 
Новом Саду. 5862
 Еди Келер, Нови Сад, Војвођанска 40., 
радна књижица издата у Новом Саду. 
5863
 Јела Игњатић, Петроварадин, Кеј Скоје-
ваца 2., диплома и сведочантсва школе 
ученика у привреди „Ђ. Зличић” издати у 
Новом Саду. 5864
 Светлана Калањ, Нови Сад, Косте Шо-

кице 35., сведочанство ОШ „Вук Караџић” 
издата у Новом Саду. 5865
 Лига Социјалдемократа Војводине, Трг. 
Младенаца 10., Нови Сад, печат округлог 
облика са натписом: Лига Социјалдемо-
крата Војводине опшстински одбор Теме-
рин ЛСУ И., Вајдасáги Сзоциáлдемократа 
Лига издата у Новом Саду. 5866
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Издавач:Покрајински секретаријат за прописе,управу и националне мањине.Одговорни уредник: Ксенија Јовановић. Тел.021 487 40 00. 
Штампа: ДОО Мађар со Кфт.  Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад.  Телефони;  редакција 021 457 060,  

Служба претплате: 021 557 244 ,  Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

Редни број Предмет Страна

ОГЛАШАВАЊЕ  НЕВАЖЕЋИМ  ИЗГУБЉЕНИХ  ИСПРАВА:  250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со  Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

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

ОГЛАШАВАЊЕ  НЕВАЖЕЋИМ  ИЗГУБЉЕНИХ  ИСПРАВА:  250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со  Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

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

Редни број Предмет Страна

С А Д Р Ж А Ј

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

579. Покрајинска уредба о давању Фонду за развој Репу-
блике Србије овлашћења директног задужења за нап-
лату са рачуна извршења буџета Аутономне Покраји-
не Војводине, као средства обезбеђења отплате дуга 
за пројекте у функцији подстицања грађевинске ин-
дустрије Републике Србије;

580. Решење о разрешењу директора Дома ученика 
средњих школа „Бранково коло“ у Новом Саду;

581. Решење о именовању директора Дома ученика 
средњих школа „Бранково коло“ у Новом Саду;

582. Решење о давању сагласности на Одлуку о измена-
ма и допунама Статута Института за јавно здравље 
Војводине;

583. Решење о утврђивању измена и допуна Програма рас-
поделе и коришћења средстава из буџета Аутономне 
Покрајине Војводине за 2010. годину за шумарство и 
ловство;

584. Решење о утврђивању Програма за заштиту, 
унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда за 
2010. годину;

585. Решење о именовању председника и чланова Одбора 
за доделу признања у области спорта за 2010. годи-
ну;

586. Решење о именовању вршиоца дужности директо-
ра установе социјалне заштите за смештај корисника 
Дом за душевно оболела лица „1. Октобар“ у Старом 
Лецу;

587. Решење о давању сагласности на Програм рада Еду-
кативног центра за обуку у професионалним и рад-
ним вештинама, Нови Сад за 2010. годину;

588. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Едукативног центра за обуку у професионалним и 
радним вештинама, Нови Сад за 2010. годину;

589. Решење о давању сагласности на измене и допуне 
Финансијског плана Педагошког завода Војводине за 
2010. годину.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ

590. Решење о одобравању уџбеника Русински језик и кул-
тура изражавања за осми разред основне школе, на 
русинском језику, аутора др Јакова Кишјухаса, Мела-
није Сабадош и Магдалене Семан Кишјухас;

591. Решење о одобравању уџбеника Песма музика-му-
зичка култура за пети разред основне школе, на ру-
синском језику, аутора Лидије Пашо;

592. Решење о одобравању уџбеника Историја-додатак из 
националне историје Словака та седми разред основ-
не школе, на словачком језику, аутора додатка др Са-
муела Человског;

593. Решење о одобравању уџбеника Читанка за осми раз-
ред основне школе, на русинском језику, аутора др Ја-
кова Кишјухаса;

594. Решење о одобравању уџбеника Историја-додатак из 
националне историје Русина, за седми разред основ-

не школе, на русинском језику, аутора додатка др Јан-
ка Рамача;

595. Решење о одобравању уџбеника Историја- додатак 
из националне историје Румуна, за седми разред ос-
новне школе, на румунском језику, аутора додатка др 
Мирче Марина;

596. Решење о одобравању уџбеника Додатак из нацио-
налне ликовне културе Русина уз уџбеник Ликовна 
култура за шести разред основне школе, на русин-
ском језику, аутора додатка Олге Карлаварис.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ 
САМОУПРАВУ И МЕЂУОПШТИНСКУ 

САРАДЊУ

597. Конкурс за суфинансирање реализације међуопштин-
ских приоритетних пројеката на територији АП 
Војводине.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И 
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

598. Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним 
скуповима и усавршавањима у иностранству научно-
истраживачких радника и студената који су показали 
посебне резултате у 2010. години;

599. Јавни конкурс за суфинансирање припрема предлога 
активности међународне сарадње.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

600. Конкурс за суфинансирање израде техничке доку-
ментације везане за заштиту, уређење и коришћење 
пољопривредног земљишта;

601. Конкурс за суфинансирање опремања или ангажо-
вања пољочуварске службе;

602. Конкурс за финансирање интензивне пољопривредне 
производње у условима наводњавања на парцелама 
средњих пољопривредних школа, казнено-васпитних 
у социјалних установа,

603. Конкурс за суфинансирање започињања нових посту-
пака комасације;

604. Конкурс за доделу подстицајних бесповратних сред-
става у области руралног развоја у АП Војводини у 
2010. години за програм: Салашарски, етно и вински 
туризам;

605. Конкурс за доделу подстицајних бесповратних сред-
става у области руралног развоја у АП Војводину у 
2010. години за програм: Изградња нових и рекон-
струкција постојећих пијаца и вашаришта;

606. Конкурс за доделу подстицајних бесповратних сред-
става у области руралног развоја у АП Војводину у 
2010. години за програм: Адаптација и реконструк-
ција постојећих ватрогасних домова.

Исправка конкурса
Oглашавање докумената неважећим
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958
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958

958

959

960

961

961

961

961
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962

962

962
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963

963
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965

965

965

966

967

967
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969

969
970


