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573.

На основу члана 25. став 2. и 3. и чл 33. и 35. став 1. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, брoj: 4/10), а у вези са чланом 1. став 3. 
Закона о заштити права и слобода националних мањина („Служ-
бени гласник РС“, број: 11/02 и 72/09 – др. закон), Влада Ауто-
номне Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. јула 2013. 
године, д о н е л а  ј е 

ОДЛУКУ 
О ОБРАЗОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА 

НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Члан 1.

У циљу очувања, унапређења и заштите националних, етнич-
ких, верских, језичких и културних посебности припадника на-
ционалних заједница на територији Аутономне Покрајине Војво-
дине (у даљем тексту: Покрајина), образује се Покрајински савет 
националних заједница (у даљем тексту: Покрајински савет) као 
повремено радно тело Владе Аутономне Покрајине Војводине (у 
даљем тексту: Покрајинска влада).

Члан 2. 

Задатак Покрајинског савета је:

1. да прати и разматра стање остваривања права нацио-
налних заједница и стање међунационалних односа у 
Покрајини;

2. да предлаже мере за унапређење пуне и делотворне рав-
ноправности припадника националних заједница и раз-
матра мере које у ту сврху предложе други органи и 
тела; 

3. да прати остваривање сарадње националних савета на-
ционалних заједница са надлежним органима Републи-
ке Србије, Покрајине, градова и јединица локалне само-
управе са територије Покрајине;

4. да сарађује са Саветом за националне мањине Републике 
Србије и другим органима и телима Републике Србије и 
Покрајине;

5. да разматра услове за рад националних савета;

6. да прати сарадњу националних савета националних 
мањина са међународним и регионалним организација-
ма, са државним органима, организацијама и установа-
ма у њиховим матичним државама, као и са национал-
ним саветима или сличним телима националних мањина 
у другим државама;

7. да обавља и друге послове одређене актима Покрајине.

Члан 3.

Покрајински савет чине: пет чланова Покрајинске владе, од 
којих се именују председник и заменик председника (у даљем 
тексту: представници Покрајинске владе) и председници нацио-
налних савета националних мањина који имају седиште на тери-
торији Покрајине, као и директор Канцеларије за инклузију Рома 
(у даљем тексту: председници националних савета).

Председника, заменика председника и чланове Покрајинског 
савета именује Покрајинска влада посебним решењем.

Члан 4.

Покрајински савет доноси одлуке већином гласова свих пред-
ставника Покрајинске владе и већином гласова свих председника 
националних савета.

Члан 5.

Покрајински савет се састаје по потреби, а најмање два пута 
годишње.

На захтев две трећине председника националних савета, пред-
седник Покрајинског савета је дужан да сазове седницу Покрајин-
ског савета.

Члан 6. 

Стручне, административне и оперативне послове за потребе 
Покрајинског савета обавља покрајински орган управе надлежан 
за област националних  заједница.

Члан 7. 

На рад Покрајинског савета сходно се примењују одредбе По-
словника Покрајинске владе.

Члан 8.

Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о 
образовању Покрајинског савета националних заједница („Служ-
бени лист АПВ“, број: 11/06 и 21/10).

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у  „Службеном 
листу Аутономне Покрајине Војводине“. 

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-125/2013
Нови Сад, 10. јула 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.
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574.

На основу чланa 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, 
број: 04/10) и чл. 39. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
скoj управи (“Службени лист АПВ”, број: 40/12), Влада Аутоном-
не Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. јула 2013. годи-
не,  д о н е л а    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

ТИЈАНА ПАВЛОВ разрешава се дужности помоћника 
Покрајинског секретара за образовање, управу и националне 
заједнице, са даном 10.07.2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-123/2013
Нови Сад, 10. јул 2013. године

Потпредседник 
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

575.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о ос-
нивању Опште болнице Вршац, Вршац, услед поделе Здравстве-
ног центра „Вршац“, Вршац (“Службени лист АПВ“, број: 1/09 
и 21/10) и на основу 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 10. јула 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Разрешавају се дужности у Надзорном дбору Опште болнице 
Вршац, Вршац:

- председник:
 Дарко Гавриловић, дипл. правник, из Вршца, пред-

ставник оснивача;

- чланови: 
1. Лантош Лајош, економиста, из Вршца, представник 

оснивача;
2. Даринка Михајловић, дипл. правник, из Вршца,  

представник оснивача;
3. Зорица Пантин, медицинска сестра, из Вршца, из 

реда запослених;
4. Драган Милошевић, виши физиотерапеут, из реда 

запослених. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-530/2013
Нови Сад, 10. јул 2013. године

Потпредседник 
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

576.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о ос-
нивању Опште болнице Вршац, Вршац, услед поделе Здравстве-
ног центра „Вршац“, Вршац (“Службени лист АПВ“, број: 1/09 
и 21/10) и на основу 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 10. јула 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

У Надзорни одбор Опште болнице Вршац, Вршац, именују се:

- за председника:
 Шандор Беретка, грађевински инжењер, у пензији, 

из Вршца, представник  оснивача;

- за чланове: 
1. Лајош Лантош, економиста у пензији, из Вршца, 

представник оснивача;
2. Наташа Вулић, магистар економских наука, наза-

послена, из Вршца, представник оснивача;
3. Др Љиљана Радивојевић-Нешић, доктор медицине, 

специјалиста интерне медицине-гастроентерохепа-
толог, из Вршца, из реда запослених;

4. Михаела Јанковић, виша медицинска сестра-техни-
чар, из Павлиша, из реда запослених.

Председник и чланови Надзорног одбора, именују се на период 
од четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-531/2013 
Нови Сад, 10. јул 2013. године

Потпредседник 
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

577.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12), тачке II Одлуке о преузимању права и оба-
веза оснивача над здравственим установама које на подручју АП 
Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспеција-
листичку здравствену заштиту (“Службени лист АПВ”, број: 8/02 
и 11/02) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, 
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 10. јула 2013. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ E

I

Др АЗИЗ МУСЛИЈЕВИЋ, доктор медицине, специјалиста неу-
ропсихијатар, из Ковина, разрешава се дужности члана Управног 
одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Ковин“ 
Ковин, на коју је именован Решењем Владе Аутономне Покрајине 
Војводине, број: 022-00151/2010 од 24. марта 2010. године, из реда 
запослених, због престанка радног односа.
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II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-526/2013
Нови Сад, 10. јул 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

578.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12), тачке II Одлуке о преузимању права и оба-
веза оснивача над здравственим установама које на подручју АП 
Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспеција-
листичку здравствену заштиту (“Службени лист АПВ”, број: 8/02 
и 11/02) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, 
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 10. јула 2013. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ E

I

Др ОЛИВЕРА САВИЋ, доктор медицине, специјалиста пси-
хијатар, из Ковина, именује се за члана Управног одбора Спе-
цијалне болнице за психијатријске болести „Ковин“ Ковин, из 
реда запослених.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-527/2013
Нови Сад, 10. јул 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

579.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о ос-
нивању Завода за јавно здравље Сомбор (“Службени лист АПВ“, 
број 11/06) и на основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број 4/10), Владa Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 10. јула  2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

ДР СНЕЖАНА ДЕЛИЋ, доктор медицине, специјалиста 
микробиологије са паразитологијом, из Сомбора, разрешава се 
дужности члана Управног одбора Завода за јавно здравље Сом-
бор, на коју је именована Решењем Владе Аутономне Покрајине 
Војводине, број: 022-00372/2010 од 16. јуна 2010. године, из реда 
запослених.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-524/2013 
Нови Сад, 10. јул 2013. године

Потпредседник 
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

580.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о ос-
нивању Завода за јавно здравље Сомбор (“Службени лист АПВ“, 
број 11/06) и на основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број 4/10), Владa Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 10. јула 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Прим. мр др ДРАГОСЛАВА ЧУБРИЛО, доктор медицине, спе-
цијалиста хигијене, из Сомбора, именује се за члана Управног од-
бора Завода за јавно здравље Сомбор, из реда запослених.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-525/2013
Нови Сад, 10. јул 2013. године

Потпредседник 
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

581.

На основу члана 14.став 2. Одлуке о оснивању Канцеларије за 
инклузију Рома (‘’Службени лист АПВ’’, број: 8/2006) и чл. 33. и 
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади АП Војво-
дине (‘’Службени лист АПВ’’, број: 4/2010), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. јула 2013. године,  
д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Годишњег програма 
рада  Канцеларије за инклузију Рома за 2013. годину, који је ус-
војио Управни одбор Канцеларије за инклузију Рома, на седници 
одржаној 11.06.2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-478/2013
Нови Сад, 10. јул 2013. године

Потпредседник 
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.
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582.

На основу члана 14. став 2. Одлуке о оснивању Канцеларије за 
инклузију Рома (‘’Службени лист АПВ’’, број: 8/2006) и чл 33. и 
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади АП Војво-
дине (‘’Службени лист АПВ’’, број: 4/2010), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. јула 2013. године,  
д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана  
Канцеларије за инклузију Рома за 2013. годину, који је усвојио Уп-
равни одбор Канцеларије за инклузију Рома, на седници одржаној 
11.06.2013. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-89/2013
Нови Сад, 10. јула 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

583.

На основу члана 15. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Службени 
лист АПВ“, број 4/13) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 10. јула 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма пословања Ја-
вног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, Нови Сад, за 
2013. годину, који је донео Управни одбор Јавног водопривред-
ног предузећа „Воде Војводине“, Нови Сад, на седници одржаној 
02.07.2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-57/2013
Нови Сад, 10. јул 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

584.

На основу члана 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 13/09 и 2/10) 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 седници одржаној 10. јула 
2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Фонда „Европски по-
слови“ Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину, који је 
усвојио Управни одбор, на седници одржаној 04.07.2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-90/2013
Нови Сад, 10. јул 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

585.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) 
као и члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012-пречишћен текст),  
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „САВА“
 НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Сава“ установљено на територији општине Шид, 
Решењем покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство, број 104-324-236/2013-07 од 25.05.2013. годи-
не („Службени лист АПВ“ број 17/13) даје се на газдовање Лова-
чком удружењу „Ловачко друштво Граничар Јамена“ из Јамене и 
то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Ловачко друштво Гра-
ничар Јамена“ из Јамене у складу са Законом о дивљачи и лов-
ству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број: 104-324-236/2013-07-1
Нови Сад, 05.06.2013.

Покрајински секретар
Горан Јешић,с.р.

586.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) 
као и члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012-пречишћен текст),  
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство доноси  
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РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СТУДВА“
 НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Студва“ установљено на територији општине Шид, 
Решењем покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство, број 104-324-239/2013-07 од 25.05.2013. године 
(„Службени лист АПВ“ број 17/13) даје се на газдовање Ловачком 
удружењу „Срем“ из Шида и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Срем“ из Шида у скла-
ду са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број: 104-324-239/2013-07-1
Нови Сад, 05.06.2013.

Покрајински секретар
Горан Јешић,с.р.

587.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) 
као и члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012-пречишћен текст),  
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „БОСУТ“
 НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Босут“ установљено на територији општине Шид, 
Решењем покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство, број 104-324-240/2013-07 од 25.05.2013. годи-
не („Службени лист АПВ“ број 17/13) даје се на газдовање Ловач-
ком удружењу „Срем“ из Шида и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Срем“ из Шида у скла-
ду са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број: 104-324-240/2013-07-1
Нови Сад, 05.06.2013.

Покрајински секретар
Горан Јешић,с.р.

588.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) 
као и члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012-пречишћен текст),  
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ЈЕЗЕРА“
 НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Језера“ установљено на територији општине Шид, 
Решењем покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство, број 104-324-237/2013-07 од 25.05.2013. године 
(„Службени лист АПВ“ број 17/13) даје се на газдовање Ловачком 
удружењу „Кулина“ из Ердевика и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Кулина“ из Ердевика у 
складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број: 104-324-237/2013-07-1
Нови Сад, 05.06.2013.

Покрајински секретар
Горан Јешић,с.р.

589.

На основу члана 21. став 4. и у складу са чланом 25. став 2. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине 
Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ“, бр. 39/2012, 
26/2013-ребаланс), Покрајински секретаријат за образовање, уп-
раву и националне заједнице расписује

К О Н К У Р С
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ОЧУВАЊА И НЕГОВАЊА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ 
ТОЛЕРАНЦИЈЕ

 У ВОЈВОДИНИ  У 2013. ГОДИНИ

Конкурс се расписује за суфинансирање програма, пројеката 
и активности које за циљ имају очување и неговање међунацио-
налне толеранције у Војводини у 2013. години, у оквиру пројекта 
„Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“.

Конкурс се расписује на укупан износ од  13.435.000,00 дина-
ра.

I РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

Средства се додељују за суфинансирање програма, пројеката и 
активности организација, удружења и асоцијација, које имају за 
циљ афирмацију вредности мултикултурног друштва и очување 
и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2013. го-
дини, намењених нарочито за:

- унапређење продукције и продукцију телевизијског и ра-
дијског програма, интернет презентација, других облика 
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електронских презентација, штампаних пропагандних 
активности, активности у штампаним медијима и дру-
гих облика медијских активности;

- издавање књига, брошура, часописа или других публика-
ција непрофитног карактера;

- организовање семинара, конференција и других облика 
научних и едукативних скупова;

- организовање културних, образовних, спортских и дру-
гих манифестација.

II УСЛОВИ КОНКУРСА

· На конкурс се могу пријавити искључиво регистрована прав-
на лица – организације, удружења, асоцијације и други субјекти 
са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине, чија 
се делатност заснива на очувању међунационалне толеранције, 
односно организације, удружења и асоцијације чији су програми, 
пројекти или активности усмерени на очување и неговање међу-
националне толеранције у Аутономној Покрајини Војводини;

· Приликом одлучивања о додели средстава процењиваће се 
обим и значај поднетог предлога пројекта, начин реализације и 
конкретни ефекти које ће пројекат остварити;

· Приликом одлучивања о додели средстава предност ће имати 
они пројекти који се односе на развијање, очување и неговање 
духа међунационалне толеранције код младих;

· Средства по конкурсу се неће додељивати за финансирање 
текућих трошкова или инвестиционих трошкова подносиоца 
пријаве.

III ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Закон о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), у кориснике јавних средстава убраја 
и удружења и друштва у којима јавна средства (средства добијена 
од буџетског корисника) чине више од 50% укупних прихода у 
претходној години.

· Уколико подносиоц пријаве не спада и категорију корисника 
јавних средстава, потребно је да уз пријаву и пратећу документа-
цију,  достави оверену Изјаву у којој је наведен проценат јавних 
средстава од укупних прихода остварених у претходној послов-
ној години.

· Уколико подносиоц пријаве спада у категорију корисника 
јавних средстава потребно је да у пријави наведе број посебног 
наменског рачуна у Управи за трезор (рачун на партији 840-), као 
и да уз пријаву и пратећу документацију,  достави оверену Изјаву 
у којој је наведен проценат јавних средстава од укупних прихода 
остварених у претходној пословној години.

· Подносилац пријаве који спада у категорију корисника јавних 
средстава и коме буду додељена средства по Конкурсу, а не по-
седује рачун код Управе за трезор, имаће обавезу да у одређеном 
року исти отвори. Процедура подразумева обраћање  надлежном 
органу (органу од кога је остварио навећи део средстава у прет-
ходној години), са захтевом за отварање поменутог рачуна. Уко-
лико је подносилац највећи део средстава у претходној години 
остварио од Покрајинског секретаријата за образовање, управу и 
националне заједнице обраћа се поменутом секретаријату са За-
хтевом за отварање рачуна код Управе за трезор. 

Потребна документација у вези са посебним условима се може 
преузети у просторијама Секретаријата или на web адреси www.
puma.vojvodina.gov.rs.

IV НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

· Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима Се-
кретаријата;

· Конкурсна документација се може преузети од 04. јула 2013. 
године у просторијама Секретаријата или на web адреси www.
puma.vojvodina.gov.rs

· Подносилац може поднети само једну пријаву на Конкурс;
· Уз пријаву се обавезно подносе копије следећих докумената:

1. Званичан доказ о регистрацији организације (решење 
АПР-а);

2. Потврда о пореском идентификационом броју (ПИБ);
3. Званичан доказ о отвореном рачуну у банци (уговор са 

банком) или код Управе за трезор;
4. Изјаву о уделу јавних средстава у укупним оствареним 

средствима у претходној години (оригинал).
· Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на јези-

ку националне заједнице који је у службеној употреби у Аутоном-
ној Покрајини Војводини;

· Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајинских 
органа управе у Новом Саду (зграда Владе АПВ) или се упућују 
поштом на адресу: 

Покрајински секретаријат за образовање, 
управу и националне заједнице
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
Са назнаком: ЗА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ                                                                                        

 ПРОЈЕКАТА
  ОЧУВАЊА И НЕГОВАЊА МЕЂУНА-  

 ЦИОНАЛНЕ
  ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ

· Конкурс је отворен до 31. октобра 2013. године, односно до 
утрошка средстава за наведене намене обезбеђених у буџету АП 
Војводине за 2013. годину.

V ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ 
СРЕДСТАВА

· Поднете пријаве разматра комисија коју именује покрајински 
секретар за образовање, управу и националне заједнице;

· Комисија неће узимати у разматрање неблаговремене и не-
потпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису 
поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису 
предмет Конкурса;

· Комисија неће узимати у разматрање пријаве подносилаца 
којима су додељена средства по основу претходних конкурса Се-
кретаријата, а нису измирили преузете обавезе по тим конкур-
сима;

· Комисија неће узимати у разматрање пријаве директних 
буџетских корисника;

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

· Решење о расподели средстава доноси покрајински секретар, 
на основу предлога конкурсне комисије;

· Секретаријат ће поднете пријаве разматрати и о њима одлучи-
вати сукцесивно, до закључења Конкурса;

· Секретаријат није обавезан да образложи своје одлуке;
· Решење покрајинског секретара је коначно и против решења 

се не може уложити правни лек;
· Пријаве и приложена документација се подносиоцима не 

враћају;
· Са подносиоцима пријава којима су одобрена средства, 

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице ће закључити уговор о суфинасирању активности по 
основу кога ће средства бити исплаћена.

Број: 128-90-658/2013
Дана 04.07.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor s.k.

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

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

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице. Одговорни уредник: Дијана Катона,Тел. 021- 487 44 27 
Штампа: ДОО Мађар со Кфт.  Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад.  Телефони;  редакција 021 457 060,  

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

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

573. Одлука о образовању Покрајинског савета национал-
них заједница;

574. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секре-
тара за образовање, управу и националне заједнице;

575. Решење о разрешењу председника и чланова Надзор-
ног одбора Опште болнице Вршац, Вршац;

576. Решење о именовању председника и чланова Надзор-
ног одбора Опште болнице Вршац, Вршац;

577. Решење о разрешењу члана Управног одбора Спе-
цијалне болнице за психијатријске болести „Ковин“ 
Ковин;

578. Решење о именовању члана Управног одбора Спе-
цијалне болнице за психијатријске болести „Ковин“ 
Ковин;

579. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода 
за јавно здравље Сомбор;

580. Решење о именовању члана Управног одбора Завода 
за јавно здравље Сомбор;

581. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Годишњег програма рада Канцеларије за инклузију 
Рома за 2013. годину;

582. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Канцеларије за инклузију Рома 
за 2013. годину;

583. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма пословања Јавног водопривредног преду-
зећа „Воде Војводине“ Нови Сад за 2013. годину;

584. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине 
Војводине за 2013. годину.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

585. Решење о давању ловишта „Сава“ на газдовање;
586. Решење о давању ловишта „Студва“ на газдовање;
587. Решење о давању ловишта „Босут“ на газдовање;
588. Решење о давању ловишта „Језера“ на газдовање.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

589. Конкурс за суфинансирање пројеката очувања и не-
говања муђунационалне толеранције у Војводини у 
2013. години.
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