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744.

На основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 
број 4/10) и члана 12. Одлуке о Секретаријату Владе Аутономне 
Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 8/10), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 17. ок-
тобра 2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ГОРДАНА РИСТЕВСКА    п о с т а в љ а   се за шефа Протокола 
Владе Аутономне Покрајине Војводине.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-89/2012
Нови Сад, 17. октобар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

745.

На основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 
број 4/10) и члана 13. Одлуке о Секретаријату Владе Аутономне 
Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број: 8/10 и 26/12), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 24. 
октобра 2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Mр ЈОВИЦА ЂУКИЋ    п о с т а в љ а   се за саветника председ-
ника Владе Аутономне Покрајине Војводине.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-91/2012
Нови Сад, 24. октобар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

746.

На основу члана 30. тачка 9. и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не (''Службени лист АПВ'', број 4/10) и члана 39. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској управи (''Службени лист 
АПВ'', број:4/10, 4/11 и 20/12), Влада Аутономне Покрајине Војво-
дине, на седници одржаној 24. октобра 2012. године,  д о н е л 
а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

СИЛВАНА ТОДОРОВИЋ  р а з р е ш а в а  с е дужности помоћ-
ника покрајинског секретара за привреду.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-90/2012
Нови Сад, 24. октобар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

747.

На основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", 
број 04/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 17. октобра 2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА 

ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

I

ЖАРКО СТРУГАР р а з р е ш а в а  се дужности помоћника 
покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-86/2012
Нови Сад, 17. октобар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.
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748.

На основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", 
број: 04/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седни-
ци одржаној 18. октобра 2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА 

ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

I

НАДА БУРМАЗОВИЋ  р а з р е ш а в а  се дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за рад, запошљавње и равноправност 
полова.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-92/2012
Нови Сад, 18. октобар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

749.

На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
("Службени лист АПВ", број 4/2010), a у вези члана 1. алинеја 7. 
Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких пра-
ва над установама културе које је основала Аутономна Покрајина 
Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број 18/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 24. октобра 2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о систематизацији радних места у Српском народном 
позоришту, број: 01-1719/23-2008, који је донео управник Српског 
народног позоришта 11. oктобра 2012. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-521/2012
Нови Сад, 24. октобар 2012. године

Потпредседник 
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

750.

На основу члана 5. став 2. Одлуке о установљавању Годишње 
награде "Др Зоран Ђинђић за младог научника и истраживача" 
("Службени лист АП Војводине" 2/2004, 17/05) и Правилника за 
реализацију Годишње награде "Др Зоран Ђинђић за младог науч-
ника и истраживача" од 20. октобра 2009. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ 
РАЗВОЈ

 О Б Ј А В Љ У Ј Е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С
ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА 

ЗА ГОДИШЊУ НАГРАДУ
 "ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ ЗА МЛАДОГ НАУЧНИКА

 И ИСТРАЖИВАЧА" ЗА 2012. ГОДИНУ

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Годишња награда "Др Зоран Ђинђић за младог научника и ис-
траживача" (у даљем тексту: Награда) се додељује најбољем мла-
дом научнику и истраживачу са територије АП Војводине.

Добитнику Награде додељује се диплома и новчана награда у 
износу од  1.000.000,00 динара.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Кандидате за Награду предлажу научне институције. Ини-
цијативу за предлагање кандидата од стране научних институ-
ција могу научним институцијама упутити и друге организације 
и појединци.

Кандидати за Награду морају да испуњавају следеће услове:
· да су држављани Републике Србије
· да су ангажовани у реализацији научно-истраживачког 

програма на институцијама у АП Војводини
· да нису старији од 35 година
· да имају картон научно-истраживачког радника у бази 

података АПВ
· да претходно нису били добитници ове Награде.

Предлози за кандидате за доделу Награде подносе се Одбору за 
доделу награде (у даљем тексту: Одбор).

Одбор врши избор између кандидата и подноси предлог са об-
разложењем Влади АП Војводине, која доноси коначну одлуку и 
додељује Награду добитнику. 

Уколико Одбор утврди да нема кандидата који заслужује На-
граду, Награда се неће доделити за текућу годину.

Најмање 80% средстава од добијене новчане Награде мора се 
користити за неку од следећих намена: научно усавршавање у 
земљи и иностранству, учешће на научним скуповима са радом, 
набавку научне литературе или набавку опреме.

III КРИТЕРИЈУМИ

- Критеријуми за доделу награде су:
- научно-истраживачки допринос кандидата (посебно у 

години за коју се награда додељује)
- индекс цитираности
- индекс компетентности.

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

· Научне институције које предлажу кандидате за награду 
подносе ПРИЈАВУ која садржи:

· личне и опште податке кандидата са биографијом
· образложење предлога и документацију која потврђује 

основне наводе из образложења, и то:
- претходно добијена признања и награде (фотокопије 

признања и награда)
- подаци о оствареним резултатима рада и усаврша-

вања (списак објављених научних и стручних радо-
ва)

· прилоге који потврђују испуњавање услова из Јавног 
конкурса. (копију важеће личне карте или извод из био-
метријске личне карте, доказ да су ангажовани у реали-
зацији научно-истраживачког програма у институцијама 
у АПВ, картон научног радника)

Пријаве са потребном документацијом, научне институције 
подносе на адресу:

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој 
Булевар Михајла Пупина 16, 
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21000 Нови Сад
са назнаком за Награду ''Др Зоран Ђинђић за младог научника 

и истраживача''.

Позив за предлагање кандидата је отворен 30 дана од дана обја-
вљивања.

Контакт особе: Биљана Јурибашић, телефон: 021/487-46-36, e-
mail: biljana.juribasic@vojvodina.gov.rs

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

751.

На основу члана 7. Правилника о критеријумима за финанси-
рање и суфинансирање награда за достигнућа у области науке и 
технолошког развоја од 20. октобра 2009. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

И
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

О Б Ј А В Љ У Ј У

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА
 ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ

"ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ ЗА НАЈБОЉИ ДИПЛОМСКИ РАД, 
ЗАВРШНИ РАД НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

 ИЛИ МАГИСТАРСКИ РАД ИЗ ФИЛОЗОФСКИХ
 И СОЦИОЛОШКИХ НАУКА''

 ЗА 2012. ГОДИНУ

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Награда "Др Зоран Ђинђић за најбољи дипломски рад, завршни 
рад на мастер академским студијама или магистарски рад из фи-
лозофских и социолошких наука" (у даљем тексту: Награда) до-
дељује се аутору одбрањеног дипломског рада, завршног рада на 
мастер академским студијама или магистарског рада из области 
филозофских и социолошких наука (у даљем тексту: добитник).

Добитнику Награде додељује се диплома и новчана награда у 
нето износу од 300.000,00 динара.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право да конкуришу за Награду имају кандидати који испуња-
вају следеће услове:

· да су држављани Републике Србије,
· да су одбранили дипломски рад, завршни рад на мастер 

академским студијама или магистарски рад на универзи-
тетима на територији Републике Србије (у даљем тексту: 
рад),

· да је рад одбрањен у 2012. години,
· да је тема рада из области филозофских и социолошких 

наука.

Предлози кандидата за доделу Награде подносе се Одбору за 
доделу награде (у даљем тексту: Одбор).

Одбор врши избор између кандидата и подноси предлог 
Покрајинском секретаријату за науку и технолошки развој, који 
додељује Награду.

Уколико Одбор утврди да нема кандидата који заслужује На-
граду, Награда се неће доделити за текућу годину.

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Кандидат за Награду треба да достави пријаву која садржи:
· личне и опште податке кадидата (контакт адресу, теле-

фон, e-mail) 
· биографију кандидата.
Уз пријаву треба доставити и следећу документацију:

1. оверену фотокопију дипломе или уверења о стече-
ном високом образовању, дипломе или уверења о за-
вршеним мастер академским студијама, односно ди-
пломе или уверења о стеченом академском звању ма-
гистра наука,

2. штампани примерак одбрањеног рада, 
3. електронски примерак одбрањеног рада у виду .pdf 

документа, на компакт диску, уз искључиво на-
вођење наслова рада и литературе, односно без на-
вођења имена и презимена аутора рада, имена и пре-
зимена ментора, назива одсека, факултета и универ-
зитета на којем је рад одбрањен, као ни било којих 
других личних података,

4. фотокопију важеће личне карте или извод из биоме-
тријске личне карте.

Позив за предлагање кандидата је отворен 30 дана од дана обја-
вљивања.

Пријаву са потребном документацијом доставити на адресу :
Универзитет у Новом Саду
Трг Доситеја Обрадовића 5
21000 Нови Сад
са назнаком: За Награду "Др Зоран Ђинђић за најбољи диплом-

ски рад, завршни рад на мастер академским студијама или магис-
тарски рад из филозофских и социолошких наука"

Контакт телефони: 021/485 2029 и 021/487-46-36.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

752.

 На основу члана 36. став 2. и члана 55. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 4/10, 4/11, 
20/12 и 26/12) и члана 20. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину („Сл. 
лист АПВ“, број 23/11, 3/12 и 29/12-ребаланс)

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАДИТЕЉСТВО

 И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Булeвар Михајла Пупина 16, Нови Сад

Расписује

К О Н К У Р С
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 УПРАВЉАЧА У ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА
 АП ВОЈВОДИНЕ У ТОКУ 2012. ГОДИНЕ.

Пројекти који ће се су/финансирати од стране Покрајинског 
секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне 
средине (у даљем тексту: Секретаријат) су:

1. Заштита и унапређење стања заштићених подручја, а по-
себно биодиверзитета и ретких и угрожених врста биља-
ка и животиња и њихових станишта

2. Очување, санација и ревитализација осетљивих екоси-
стема (влажна станишта, слатине, пешчаре, степе, старе 
шуме)

Право учешћа на конкурсу и обезбеђена средства:

1. На конкурс се могу пријавити управљачи следећих заш-
тићених подручја: Национални парк, специјални резер-
вати природе, предели изузетних одлика, паркови приро-
де и заштићена станишта са једним пројектом.

2. Укупан износ планираних средстава за доделу по овом 
јавном конкурсу је 4.000.000,00 динара.

Потребна документација:

1. Пројекти се подносе на пријавном обрасцу који се на-
лази на web сајту Секретаријата: www.ekourb.vojvodina.
gov.rs
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2. Пријава треба да садржи све релевантне информације, 
а посебно следеће податке: назив и седиште носиоца 
пројекта; назив пројекта, име и презиме контакт осо-
бе; број телефона за контакт; број жиро рачуна, матич-
ни број и ПИБ; врсту, циљеве и обим послова; период и 
фазе реализације; очекиване резултате; износ потребних 
средстава; динамику употребе средстава; начин на који 
се планира надзор над наменским коришћењем сред-
става и одвијањем реализације пројекта; детаљан опис 
пројекта; висину износа сопствених средстава или сред-
става трећих лица за су/финансирање пројектних актив-
ности.  

3. 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 пројеката.

4. Потребно је прибавити акт о условима и мерама заштите 
природе Покрајинског завода за заштиту природе (Нови 
Сад, Радничка 20а), у складу са Законом о заштити при-
роде („Сл. гласник РС″ 36/09, 88/10, 91/10-испр.).

Критеријуми за доделу средстава:

1. Трошкови појединачних пројеката које су/финансира Се-
кретаријат не могу прелазити износ од 1.000.000,00 ди-
нара.

2. Средства се додељују пројектима достављеним на јав-
ни конкурс који Секретаријат објављује у „Службеном 
листу АПВ“, у дневном листу „Дневник“ и на интернет 
сајту Секретаријата.

3. Пројекат мора бити у складу са актом о условима и мера-
ма заштите природе.   

4. Приликом одређивања висине средстава, посебно ће се 
узимати у обзир:

- дугорочни утицај и одрживост након завршетка 
пројектне активности;

- примена активних мера заштите у циљу очувања и 
унапређења биодиверзитета;

- национални и међународни статус заштићеног под-
ручја;

- процена медијског публицитета пројекта, посебно у 
локалној средини;

- оправданост претходно наменски додељених сред-
става од стране Секретаријата до дана затварања 
конкурса.

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

Рокови за спровођење конкурса:

- достављање пријава: од дана објављивања у дневном 
листу „Дневник“ до 12.11.2012. године; 

- доношење одлуке о додели средстава: до 15.11.2012. го-
дине;

- рок извршења уговорене обавезе: 30.09.2013. године;
- рок достављања извештаја о утрошку средстава: 

15.10.2013. године.

Начин доношења одлуке о додели средстава:

1. Јавни конкурс ће спровести Комисија за спровођење ја-
вног конкурса, којa ће бити образованa посебним ре-
шењем.

2. О поднетим пројектима одлучује Покрајински секретар 
за урбанизам, градитељство и заштиту животне среди-
не на предлог на предлог Комисије за спровођење јавног 
конкурса, која разматра пристигле пријаве и утврђује 
предлог одлуке.

3. Након реализације пројектних активности потребно је 
приложити детаљан извештај о реализацији активности 
и финансијски извештај о коришћењу средстава са спе-
цификацијом трошкова како би се оправдало наменско и 
законито коришћење средстава.

4. Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор 

којим се обавезно утврђује: назив и седиште носиоца 
пројекта; назив пројекта, врста и обим пројектних ак-
тивности; време реализације пројекта; обим додеље-
них средстава; временски план употребе средстава; на-
чин надзора над наменским коришћењем средстава и 
одвијањем реализације пројектних активности и рок за 
доставу извештаја о наменском утрошку средстава.

Начин подношења пријаве на конкурс:

1. Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адре-
су: 

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 
21000 Нови Сад са назнаком „Пријава на конкурс за су/
финансирање пројектних активности управљача у заш-
тићеним подручјима АП Војводине у току 2012. године“ 
или непосредно на писарници покрајинских органа (кон-
такт особa Тамара Стојановић, телефони: 021/487-4486; 
021/557-283). Пријаве које се доставе након наведеног 
рока или са непотпуном документацијом, послате путем 
факса или електронске поште, непотписане или неовере-
не пријаве, неће се разматрати.

Покрајински секретар
др Слободан Пузовић,с.р.

753.

На основу члана 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Сл. Лист АПВ“, број 4/2010, 4/2011, 20/2012 
и 26/2012) и члана 20. став 4. члана 23. и 24. став 2. Покрајинске 
скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину („Сл. 
лист АП Војводине“, број 23/2011, 3/2012 и 29/2012) Покрајински 
секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 
расписује:

КОНКУРС

1) за суфинансирање реализације приоритета из локалних 
стратешких планова који доприносе уједначавању степена 
развијености локалних заједница на територији АП Војводи-
не

2) за суфинансирање реализације пројеката који доприносе 
ефикасном управљању развојем јединица локалне самоупра-
ве на територији АП Војводине

I

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локал-
ну самоуправу суфинансираће у 2012. години реализацију прио-
ритених пројеката из локалних стратешких планова који допри-
носе уједначавању степена развијености локалних заједница и 
пројекте који доприносе ефикасном управљању развојем једини-
ца локалне самоуправе на територији АП Војводине усклађено са 
развојним и ЕУ програмима, а усмерени су на побољшање усло-
ва за инвестирање, ново запошљавање и побољшање квалитета 
живота грађана путем јачања локалне самоуправе као носиоца 
локалног развоја.

Средства за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштин-
ском одлуком о буџету АП Војводине за 2012 годину („Сл. 
лист АПВ“ број: 23/2011, 3/2012 и 29/2012) у укупном износу од 
29.859.000,00 динара, у оквиру функције 180, економска класи-
фикација 463 Трансфери осталим нивоима власти.

II

Средства за суфинансирање пројеката који доприносе реа-
лизацији приоритета из локалних стратешких планова који 
доприносе уједначавању степена развијености локалних 
заједница у АП Војводини доделиће се за:
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- подстицање активности на унапређењу функционал-
ности различитих сектора локалне администрације, мо-
дернизацију управе и примену информационо-комуни-
кационих технологија,

- подстицање ефикасније комуникације грађана и локалне 
самоуправе у области комуналних делатности,

- подстицање израде стратешких развојних докумената.

Средства за суфинансирање пројеката за ефикасно упра-
вљање развојем јединица локалне самоуправе на територији 
АП Војводине усклађено са развојним и ЕУ програмима до-
делиће се за:

- увођење новог модела праћења припреме, реализације и 
ефеката пројеката,

- унапређење комуникације и размене информација међу 
актерима локалног и регионалног развоја,

- припрема докумената која су предуслов за ефикасно 
привлачење средстава из домаћих и међународних фон-
дова.

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и ло-
калну самоуправу суфинансираће до 85 % од укупне вредности 
пројекта.

Преостали износ средстава мора обезбедити подносилац проје-
кта из сопствених извора, средстава партнера или из других из-
вора.

III

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

А) Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају 
јединице локалне самоуправе са територије АП Војводи-
не које су извршиле своје обавезе у погледу правдања 
средстава, финансијског и наративног извештавања по 
уговорима које су раније потписани са Покрајинским се-
кретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну са-
моуправу, или са Покрајинским секретаријатом за локал-
ну самоуправу и међуопштинску сарадњу тј. Покрајин-
ским секретаријатом за међурегионалну сарадњу;

Б) Јединице локалне самоуправе које су подносиоци проје-
кта могу да конкуришу у партнерству са једном или 
више јединица локалне самоуправе са територије АП 
Војводине или акредитованом регионалном развојном 
агенцијом.

В) Јединица локалне самоуправе за средства из овог кон-
курса може аплицирати кроз највише два пројекта (било 
као подносилац предлога пројекта или као партнер на 
пројекту).

IV

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

Конкурсна документација може се преузети са интер-
нет странице, Покрајинског секретаријата за међуре-
гионалну сарадњу и  локалну самоуправу: www.region.
vojvodina.gov.rs

Д) Пријавни конкурсни обрасци достављају се у штампа-
ном облику: један оригинал оверен печатом и потписан 
од стране председника    општине/градоначелника и две 
копије и у електронском облику (CD).

На коверти мора да стоји назив,“Конкурс за суфинансирање 
пројеката ЈЛС“ адреса подносиоца  пријаве и текст:“Не 
отварати пре састанка одређеног за

отварање пријава“.
Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретари-

јат за
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 16, или  лично на писарници
покрајинских органа управе у згради Владе АП Војводине.
Ђ) Рок за подношење пријаве на конкурс је 09. новембар 

2012. године.
Е) Неблаговремене и некомплетне пријаве као и прија-

ве које нису оверене   печатом и потписом овлашћеног 
лица неће се разматрати. Конкурсна документација се не 
враћа.

Ж) Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу 
и локалну самоуправу донеће Решење о суфинансирању 
реализације пројеката. На Решење Секретаријата не 
може се уложити жалба ни друга правна средства.

З) Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајин-
ског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локал-
ну самоуправу.

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс 
заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на e-
mail: region@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021-487-48-93 
радним даном од 09 до 15 часова.

Број: 401-2169/2012
Датум: 26. 10. 2012. године

Покрајински секретар
Бранислав Бугарски,с.р.

754.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник 
Републике Србије", број 99/2009), чланова 21. и 51. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист Ау-
тономне Покрајине Војводине", број 04/2010, 04/2011 и 20/2012) а 
у вези члана 124. став 8. Закона о социјалној заштити ("Службени 
гласник Републике Србије", број 24/2011), у поступку давања са-
гласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за 
социјални рад Града Новог Сада, д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање НЕНАДА ДРАШКО-
ВИЋ, дипломираног правника из Новог Сада на функцију врши-
оца дужности директора Центра за социјални рад Града Новог 
Сада.

II

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

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију

Број: 129-022-522/2012
Нови Сад, 18. октобар 2012. године

Покрајински секретар
Проф. др Весна Копитовић,с.р.

755.

На основу члана 42. став 1. тачка 16. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник 
РС", бр. 99/2009 и 67/12 – одлука УС), чланова 21, 23, 36. и 49. 
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Служ-
бени лист АП Војводине", бр. 4/10, 4/11 и 20/12), покрајински се-
кретар за културу и јавно информисање донео је

РЕШЕЊЕ  
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ

 ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА
 ЗАПОСЛЕНИХ У АРХИВИМА 

У АРХИВУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ

I

Јосиф Кукуров, дипломирани правник, разрешава се дужности 
члана Комисије за полагање стручног испита запослених у архи-
вима у Архиву Војводине у Новом Саду.
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II

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

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Број: 132-022-506/2012-01
Дана: 5. октобра 2012. године

Потпредседник Владе АП Војводине И  
покрајински секретар за културу

и јавно информисање 
Славиша Грујић ,с.р.

756.

На основу члана 42. став 1. тачка 16. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник 
РС", бр. 99/09 и 67/12 – одлука УС) и чланова 21, 23, 36. и 49. 
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Служ-
бени лист АП Војводине", бр. 4/10, 4/11 и 20/12), покрајински се-
кретар за културу и јавно информисање донео је

РЕШЕЊЕ  
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 
ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗАПОСЛЕНИХ У 

АРХИВИМА 
У АРХИВУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ

I

Светлана Љубљанац, дипломирани правник, разрешава се 
дужности заменика члана Комисије за полагање стручног испита 
запослених у архивима у Архиву Војводине у Новом Саду.

II

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

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Број: 132-022-506/2012-01
Дана: 9. октобра 2012. године

Потпредседник Владе АП Војводине и  
покрајински секретар за културу

и јавно информисање 
Славиша Грујић,с.р.

757.

На основу члана 42. став 1. тачка 16. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник 
РС", бр. 99/2009 и 67/12 – одлука УС), чланова 21, 23, 36. и 49. 
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Служ-
бени лист АП Војводине", бр. 4/10, 4/11 и 20/12), покрајински се-
кретар за културу и јавно информисање донео је

РЕШЕЊЕ  
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ

 ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА 
ЗАПОСЛЕНИХ У АРХИВИМА

У АРХИВУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ

I

Јосиф Кукуров, дипломирани правник,  именује се за заменика 
члана Комисије за полагање стручног испита запослених у архи-
вима за предмет Канцеларијско пословање и архивско законодав-
ство у Архиву Војводине у Новом Саду.

II

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

Покрајински секретаријат  за културу и јавно информисање

Број: 132-022-506/2012-01
Дана: 5. октобра 2012. године

Потпредседник Владе АП Војводине и
покрајински секретар за културу

и јавно информисање 
Славиша Грујић,с.р.

758.

На основу члана 42. став 1. тачка 16. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник 
РС", бр. 99/2009 и 67/12 – одлука УС), чланова 21, 23, 36. и 49. 
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Служ-
бени лист АП Војводине", бр. 4/10, 4/11 и 20/12), покрајински се-
кретар за културу и јавно информисање донео је

РЕШЕЊЕ  
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ КОМИСИЈЕ 

ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА
 ЗАПОСЛЕНИХ У АРХИВИМА

У АРХИВУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ

I

Деса Спасојевић, дипломирани правник,  именује се за члана 
Комисије за полагање стручног испита запослених у архивима за 
предмет Канцеларијско пословање и архивско законодавство у 
Архиву Војводине у Новом Саду.

II

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

Покрајински секретаријат  за културу и јавно информисање

Број: 132-022-506/2012-01
Дана: 5. октобра 2012. године

Потпредседник Владе АП Војводине и
покрајински секретар за културу

и јавно информисање
Славиша Грујић ,с.р.

Оглашавају се неважећим изгубљена 
документа , и то:

Михаљка Бранислав, Нови Сад, Ша-

фарикова 7., печат округлог облика лати-
ничког писма, са надписом:” Скупштина 
станара зграде Шафарикова 7., Нови Сад”, 
издат у Новом Саду. 5366

Рукавина Василије, Нови Сад, Бранка 

Бајића 66., пећат правоугаоног облика, ла-
тиничног писма, са надписом: „Скупшти-
на станара зграде Бранка Бајића 66.”, Нови 
Сад, издат у Новом Саду. 5367

Станковић Тања, Нови Сад, Светојован-

НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА
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ска 2/а., полиса осигурања „Делта Генера-
ли” бр. 301034 издата у Новом Саду. 5368

Студић Невена, Нови Сад, Момчила 
Тапавице 32., чек бр. 2869167 Раифaисен 
Банке, издат у Новом Саду. 5369

Крстић Лазар, Рума, Карађорђева 72., 
уверење о похађању предшколске устано-
ве за шк. 2011/12 годину издата од стране 
предшколске установе „Полетарац”, изда-
то у Руми. 5370

Џевер Душка, Ветерник, Соња Марин-
ковића 74., ђачка аутобуска карта бр. 90125 
издата у Новом Саду. 5371

Радановић Давид, Каћ, Светозара Ми-
летића 59., саобраћајна дозвола за скутер 
МС-043Ц издата у капетанији Нови Сад. 
5372

Тања Стојановић Мирјана, Сведочан-
ство V разреда ОШ „Бора Станковић” мб. 
1263/II Издатo у Каравукову. 5373

Огњен Шапоња, Суботица, Бајски пут 
16л., индекс бр. 12112127 издат у Суботи-
ци. 5374

Екмечић Милан, Нови Сад, Данила 
Киђа 7., индекс бр. X393 издат у Новом 
Саду. 5375

Николић Ненад, Нови Сад, Далматин-
ска 4/51., индекс бр. 12017 издат у Новом 
Саду. 5376

Јелка Рајовић, Нови Сад, Модене 1., ин-
декс докторских студија бр. 228/2007 изда-
тау Новом Саду. 5377

Луга Аднан, Ветерник, Соња Марин-
ковића 42., сведочанство I разреда школе 
„Милан Петровић” издатао у Новом Саду. 
5378

Стефан Борчић, Нови Сад, Лазе Телеч-
ког 22., сведочанства I – IV  Разреда и ди-
плома графичке школе „Милева Марић 
А.”, издати у Новом Саду. 5379

Димитријевић Срђан, Параћин, Главица 
35., индекс бр. Њ47/11 издат у Новом Саду. 
5380

Грбач Петар, Бачка Паланка, Цара Лаза-
ра 69., СШ „Др. Милан Петровић” дипло-
ма и сведочанство, издати у Новом Саду. 
5381

Јозић (Фабиан) Клара, Голобок, дипло-

ма техничке школе „Милева Марић А.”, 
издата у Новом Саду. 5382

Жагор Стеван, Нови Сад, Прва 39., ди-
плома техничке школе „Милева Марић 
А.”, издата у Новом Саду. 5383

Бојић (Дошен) Јованка, Нови Сад, Колу-
барска 42., прва радна књижица издата у 
Новом Саду. 5384

Милош Пуаћ, Ср. Митровица, Њего-
шева 2., индекс бр. 334/10 издат у Новом 
Саду. 5385

Стојановски Јелена, Нови Сад, Шафари-
кова 37., диплома Медицинског факултета 
одсек фармација бр. 177/183 издат у Новом 
Саду. 5386

Мацура Соња, Нови Сад, Мише Дими-
тријевића 4/б., индекс бр. 155/10 издат у 
Новом Саду. 5387

Данило Ранчић, Нови Сад, Витомира 
Кораћа 8., индекс Медицинског факулте-
та, издат у Новом Саду. 5388

Стаменковић Сања, Нови Сад, Футошки 
пут 20., диплома средње Саобраћајне шко-
ле „Пинки”, издата у Новом Саду. 5389

Емил Чокулов, Будисава, Омладинска 
9., радна књижица издата у Новом Саду. 
5390

Винчић (Михаило) Жељко, диплома бр. 
012-2639/Е издата у Новом Саду. 5391

Славковић Љиљана, Нови Сад, Стевана 
Пешића 19., сведочанство V разреда ОШ 
„Лаза Костић”, издато у Ковиљу. 5392

Дукић Вера, Нови Сад, бул. Јована Ду-
чића 7., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5393

Радмило (Илић) Даниела, Футог, 
Крајишка 25., диплома средње трговачке 
школе „Светозар Милетић” издата у Но-
вом Саду. 5394

Шипош Михаљ, Руменка, Војвођанска 
83., сведочанство и диплома Машинске 
школе, издата у Новом Саду. 5395

Милосављевић Маја, Кула, Маршала 
Тита 246/7., индекс бр. 439/08 издат у Но-
вом Саду. 5396

Ђикандић Биљана, Кљајићево, И. Л. Ри-
бара 38., индекс бр. 272/08 издат у Новом 

Саду. 5397
Јанковић Милица, Гај, Мише Стојко-

вића 62., индекс бр. 177, издат у Новом 
Саду. 5398

Милка Шкундрић, Нови Сад, Милеве 
Марић 25., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5399

Дејан Продановић, Нови Сад, Хероја 
Пинкија 47., индекс ФТН издат у Новом 
Саду. 5400

Шалипур Горица, Беочин, Карађорђева 
5., радна књижица издата у Ковиљу. 5401

Гашић Анђелка, Футог, Цара Лазара 
114., индекс бр. 139/2010 издат у Новом 
Саду. 5402

Касаш Золтан, Нови Сад, Петефи Шан-
дора 183., сведочанство ОШ „Јожеф Ати-
ла”, издато у Новом Саду. 5403

Кнежевић Душан, Б. Паланка, Славка 
Родића 2., индекс бр. Е13558 издат у Новом 
Саду. 5404

Мирослав Лешков, Ковиљ, Јовице Пав-
лице 4., сведочанства ОШ „Лаза Костић”, 
издато у Ковиљу. 5405

Путник Анетт, Вршац, Васка Попе 33., 
индекс бр. СП20/2011 издат у Новом Саду. 
5406

Миловић Ђорђе, Беочин, Димитрије 
Туцовића 1., радна књижица издата у Бе-
очину. 5407

Мирослав Лешков, Ковиљ, Јовице Пав-
лице 4., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5408

Немања Ненадовић, Шабац, Краља 
Петра И. 229., индекс бр. 5255 издат у Но-
вом Саду. 5409

Миљковић Дејан, Нови Сад, Арчибалда 
Рајса 11., индекс издат у Новом Саду. 5410

Љубомир Петковић, Инђија, Лазара Вој-
новића 160., индекс бр. 4879 ФТН, издат у 
Новом Саду. 5411

Хлпка Јелена, Бачки Петровац, Брати-
славска 8., радна књижица издата у Ба-
чком Петровцу. 5412

Бојан Терзић, Инђија, Војвођанских 
бригада 28., индекс бр: ФЛ21/09 издат у 
Новом Саду. 5413
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ОГЛАШАВАЊЕ  НЕВАЖЕЋИМ  ИЗГУБЉЕНИХ  ИСПРАВА:  250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со  Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

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

Издавач:Покрајински секретаријат за 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

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

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

Издавач:Покрајински секретаријат за 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

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

744. Решење о постављењу шефа Протокола Владе Ауто-
номне Покрајине Војводине;

745. Решење о постављењу саветника председника Владе 
Аутономне Покрајине Војводине;

746. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секре-
тара за привреду;

747. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секре-
тара за енергерику и минералне сировине;

748. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секре-
тара за рад, запошљавање и равноправност полова;

749. Решење о давању сагласности на Правилник о измена-
ма и допунама Правилника о систематизацији радних 
места у Српском народном позоришту.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И 
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

750. Јавни конкурс за предлагање кандидата за годишњу 
награду „Др Зоран Ђинђић за младог научника и ис-
траживача“ за 2012. годину;

751. Јавни конкурс за подношење предлога за доделу награ-
де „Др Зоран Ђинђић за најбољи дипломски рад, за-
вршни рад на мастер академским студијама или маги-
старски рад из филозофских и социолошких наука“ за 
2012. годину.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДНИНЕ

752. Конкурс за су/финансирање пројеката управљача у 
заштићеним подручјима АП Војводине у току 2012. 
године.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ 

САМОУПРАВУ

753. Конкурс за суфинансирање реализације приоритета из 
локалних стратешких планова који доприносе уједна-
чавању степена развијености локалних заједница на 
територији АП Војводине и за суфинансирање реа-
лизације пројеката који доприносе ефикасном упра-
вљању развојем јединица локалне самоуправе на тери-
торији АП Војводине.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

754. Решење о давању сагласности за именовање вршио-
ца дужности директора Центра за социјални рад Града 
Новог Сада.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И 
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

755. Решење о разрешењу члана Комисије за полагање 
стручног испита запослених у архивима у Архиву 
Војводине у Новом Саду;

756. Решење о разрешењу заменика члана Комисије за по-
лагање стручног испита запослених у архивима у Ар-
хиву Војводине у Новом Саду;

757. Решење о именовању заменика члана Комисије за по-
лагање стручног испита запослених у архивима у Ар-
хиву Војводине у Новом Саду;

758. Решење о именовању чланице Комисије за полагање 
стручног испита запослених у архивима у Архиву 
Војводине у Новом Саду.
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