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На основу члана 30. тачка 14. и чл. 33. и 35. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 22. ст. 7. и 
10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 27. 
фебруара 2013. године,   д о н е л а  је

О Д Л У К У
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА

 НА ЗГРАДИ  У СУБОТИЦИ,
 УЛИЦА МАРИЈЕ ВОЈНИЋ–ТОШИНИЦЕ БРОЈ 7

Члан 1.

Преноси се право коришћења на згради у Суботици, улица Ма-
рије Војнић - Тошинице број 7, изграђеној на парцели број 3913 
к.о. Нови Град, са досадашњег носиоца права коришћења:

Економског факултета Суботица, Суботица, Сегедински пут 
9-11, која није у функцији делатности носиоца права коришћења, 
у корист:

Установе студентског стандарда Студентски центар „Суботи-
ца“, Суботица, улица Сегедински пут број 11, која фактички ко-
ристи зграду од дана свог оснивања. 

Члан 2.

Упис права коришћења на згради из члана 1. ове одлуке, у 
поступку пред надлежним органом, спровешће Установа сту-
дентског стандарда Студентски центар „Суботица“, Сегедински 
пут број 11, у складу са законом.   

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“. 

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 464-2/2013
Нови Сад, 27. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

182.

На основу члана 9. став 2. Одлуке о остваривању новчане 
помоћи породици у којој се роди треће дете (“Службени лист 
АПВ”, број 4/13) 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 27. фебруара 2013. године,  д  о  н  е  л  а   је  

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Утврђује се номинални износ новчане помоћи породици у којој 
се роди треће дете за 2013. годину, у износу од 12.000,00 динара 
месечно (словима: дванаестхиљададинара и 00/100). 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 553-164/2013 
Нови Сад, 27. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

183.

На основу члана 14. став 4. Закона о пољопривредном 
земљишту (''Службени гласник РС'', број: 62/06,  65/08 и 41/09), 
члана 30. тачка 7. чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 8. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину 
(„Службени лист АПВ“, број 39/12), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, по прибављеној сагласности Министарства пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-01019/2013-14 од 
20. 02. 2013. године, на седници одржаној 27. фебруара 2013. го-
дине,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим решењем утврђује се Програм заштите, уређења и ко-
ришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне 
Покрајине Војводине у 2013. години, обим средстава за спро-
вођење 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''.
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Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 320-3/2013 
Нови Сад, 27. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

У 2013. ГОДИНИ

I

Средства за финансирање Програма заштите, уређења и ко-
ришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне 
Покрајине Војводине у 2013. години (у даљем тексту: „Програм“), 
планирана су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Ау-
тономне Покрајине Војводине за 2013.годину („Службени лист 
АПВ“, број 39/2012) у укупном износу од 2.257.000.000,00 дина-
ра из средстава остварених од давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини односно пољопривредних објеката 
у државној својини и то из:

- Прихода из буџета – наменски приходи у износу од 
1.747.000.000,00 динара, 

- Нераспоређеног вишка прихода из 2012. годинe у износу 
од 510.000.000,00 динара.

Део средстава у износу од 305.316.000,00 динара, користиће 
се за исплату нереализованог дела Програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутоном-
не Покрајине Војводине у 2012. години („Службени лист АПВ“, 
број 8/12 и 31/12) (у даљем тексту: „Програм 2012“) за кориснике 
са којима је закључен Уговор о уређењу каналске мреже у функ-
цији одводњавања пољопривредног земљишта у 2012. години 
по конкурсу за доделу бесповратних средстава за одводњавање 
пољопривредног земљишта („Службени лист АПВ“, број 24/12). 
Списак корисника дат је у Прилогу 1, који је саставни део Про-
грама.

II

Преостала планирана средства у висини од 1.951.684.000,00 ди-
нара користиће се за следеће активности:

 1. УРЕЂЕЊЕ ПОЉ. ЗЕМЉИШТА  Износ  (динара) очекивани обим 
радова

учешће 
буџета 

АПВ макс. 
(%)

учешће 
корисника 
средстава 
мин (%)

1.1 Одводњавање (за локалне самоуправе) 200.000.000,00 380 км 33,33 66,66

1.2 Одводњавање (по конкурсу из 2012.) 163.548.000,00 310 км 33,33 66,66

1.3. Одводњавање на посебно угроженим подручјима 150.000.000,00 290 км 100 0

1.4 Мелиорација пашњака 25.000.000,00 10.000 ха 50 50

1.5 Започињање нових поступака комасације 10.000.000,00 2 кат. општине 40 60

1.6

Реализација започетих поступака комасације 
(Градови Зрењанин и Панчево и Општине Бачка 

Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вршац, 
Ириг, Опово,  Житиште, Врбас, Мали Иђош, 

Рума)

71.136.000,00 60.000 ха 40 60

1.7

Изградња, реконструкција и уређење каналске 
мреже за одводњавање у поступку комасације 

(Градови Зрењанин и Панчево и Општине Бачка 
Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вршац, 
Ириг, Опово,  Житиште, Врбас, Мали Иђош, 

Рума)

42.000.000,00 75 км 40 60

1.8

Уређење атарских путева у поступку комасације 
(Градови Зрењанин и Панчево и Општине Бачка 

Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вршац, 
Ириг, Опово,  Житиште, Врбас, Мали Иђош, 

Рума)

46.000.000,00 20 км 40 60

1.9 Изградња, реконструкција и уређење система за 
наводњавање у поступку комасације 24.000.000,00 2 кат. општине 40 60

1.10
Изградња регионалних подсистема за водос-

набдевање: Кула – Мали Иђош, Кикинда, Нова 
Црња - Житиште

175.000.000,00 5.000 ха 100 0

1.11 Изградња, реконструкција и санација система за 
наводњавање и набавка опреме за наводњавање 175.000.000,00 400 субјеката 50 50

1.12
Израда техничке документације за обезбеђење 

доступности воде за наводњавање пољопривред-
них култура

24.000.000,00 8 лок. самоуправа 50 50

УКУПНО "Уређење пољ. земљишта" 1.105.684.000,00    
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 2. ЗАШТИТА ПОЉ. ЗЕМЉИШТА   Износ  (динара) очекивани 
обим радова

учешће 
буџета АПВ 

макс. (%)

учешће 
корисника 
средстава 
мин (%)

2.1 Контрола плодности обрадивог пољопривредног 
земљишта у државној својини 35.000.000,00 20.000

 узорака 100 0

2.2 Израда пројекта „Анализа обрадивог пољопривреног 
земљишта захваћеног процесима деградације 3.000.000,00 Територија 

АПВ 100 0

2.3
Систематско праћење болести и штеточина, превенција 

контаминације  пољопривредног земљишта и воде у 
мелиоративним каналима 

80.000.000,00 цела АПВ 100 0

2.4 Опремање пољочуварске службе 70.000.000,00 35 лок. 
Самоуправа 50 50

2.5 Изградња, реконструкција, санација и одржавање наси-
па за одбрану од поплава 210.000.000,00 570 км 100 0

УКУПНО "Заштита пољ. земљишта" 398.000.000,00    

 3. КОРИШЋЕЊЕ ПОЉ. ЗЕМЉИШТА   Износ  (динара) очекивани обим 
радова

учешће 
буџета 

АПВ макс. 
(%)

учешће 
корисника 
средстава 
мин (%)

3.1 Добровољно груписање парцела 10.000.000,00 2 лок.
самоуправе 40 60

3.2
Израда пројекта „Рејонизација подручја погодних за 
семенску, повртарску и воћарску производњу у АП 

Војводини“
3.000.000,00 територија АПВ 100 0

 3.3
Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта 

- Подршка произвођачима који се баве биљном 
производњом у заштићеном простору

80.000.000,00 300 субјеката 50 50 

3.4
Реализација пројекта „Мониторинг употребом 

даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди и 
шумарству“  

17.000.000,00 Територија АПВ 100 0

3.5

Средства намењена као подстицај за издавање 
пољопривредног земљишта регистрованих 

пољопривредних газдинстава чији су носиоци старији 
од 65 година или инвалиди (по јавном позиву за 2013. 

године) 

130.000.000,00 3.600 лица 100 0

3.6

Средства намењена као подстицај за издавање 
пољопривредног земљишта регистрованих пољопри-

вредних газдинстава чији су носиоци старији од 65 
година или инвалиди (по јавном позиву из 2012. године) 

18.000.000,00 560 100 0

3.7 Г И С 28.000.000,00 територија АПВ 100 0

3.8
Спровођење пројекта

„Интезивирање коришћења пољопривредног 
земљишта“

2.000.000,00 1 пројекат 100 0

3.9 Унапређење коришћења пољопривредног земљишта 
кроз заштиту од временских непогода 160.000.000,00 200 субјеката 60 40

УКУПНО "Коришћење пољ.зем." 448.000.000,00    

1. УРЕЂЕЊЕ ПОЉ. ЗЕМЉИШТА 1.105.684.000,00

2. ЗАШТИТА ПОЉ. ЗЕМЉИШТА 398.000.000,00

3. КОРИШЋЕЊЕ ПОЉ. ЗЕМЉИШТА 448.000.000,00

У К У П Н О 1.951.684.000,00
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III

Корисници средстава из тачке II подтачка 1.1 су локалне самоу-
праве са територије Аутономне Покрајине Војводине које присту-
пају уређењу отворене каналске мреже у функцији одводњавања 
пољопривредног земљишта. Средства се додељују по спроведе-
ном конкурсу. Активност из тачке II подтачка 1.1. финансираће се 
из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално до 33,33% 
средстава; преостала средстава обезбеђују корисници средстава 
и ЈВП „Воде Војводине“.

Корисници средстава из тачке II подтачка 1.2 су месне заједнице 
са територије АП Војводине које су у 2012. години поднеле прија-
ву на конкурс за доделу бесповратних средстава за одводњавање 
пољопривредног земљишта („Службени лист АПВ“, број 24/12) и 
које су испуниле услове овог конкурса (списак корисника дат је 
у Прилогу 2, који је саставни део Програма). Активност из тачке 
II подтачка 1.2. финансираће се из буџета Аутономне Покрајине 
Војводине максимално до 33,33% средстава. Преостала средства 
обезбеђују локалне самоуправе и ЈВП „Воде Војводине“.

Активност из тачке II подтачка 1.3 усмериће се ЈВП „Воде Војво-
дине“ Нови Сад и реализоваће се на основу програма пословања 
ЈВП „Воде Војводине“ за 2013. годину на који Влада АП Војводи-
не да сагласност, са циљем реализације радова на одводњавању 
посебно угрожених подручја на територији Аутономне Покрајине 
Војводине. Активност из тачке II подтачка 1.3. финансираће се у 
целости средствима из буџета Аутономне Покрајине Војводине.

Корисници средстава из тачке II подтачка 1.4 су локалне са-
моуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине које 
приступају мелиорацији пашњака и ливада на парцелама у др-
жавном власништву или власништву локалне самоуправе. Сред-
ства се додељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке 
II подтачка 1.4 финансираће се из буџета Аутономне Покрајине 
Војводине максимално до 50% средстава; преостала средства 
обезбеђују корисници средстава.

Корисници средстава из тачке II подтачка 1.5 су локалне са-
моуправе са територије  Аутономне Покрајине Војводине које су 
својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта предвиделе реализацију поступка 
комасације и које су у том циљу донеле Одлуку о спровођењу ко-
масације. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Актив-
ност из тачке II подтачка 1.5 финансираће се из буџета Аутономне 
Покрајине Војводине максимално до 40% средстава; преостала 
средства обезбеђују корисници средстава.

Корисници средстава из тачке II подтачка 1.6 су локалне самоу-
праве са територије  Аутономне Покрајине Војводине (Зрењанин, 
Панчево, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вршац, Ириг, 
Опово, Житиште, Врбас, Мали Иђош и Рума), које су својим го-
дишњим програмима заштите, уређења и коришћења пољопри-
вредног земљишта предвиделе реализацију поступка комасације 
и код којих је поступак комасације у току. Активност из тачке 
II подтачка 1.6 финансираће се из буџета Аутономне Покрајине 
Војводине максимално до 40% средстава; преостала средства 
обезбеђују корисници средстава.

Корисници средстава из тачке II подтачка 1.7 су локалне само-
управе са територије  Аутономне Покрајине Војводине (Зрења-
нин, Панчево, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вр-
шац, Ириг, Опово, Житиште, Врбас, Мали Иђош и Рума) које су 
својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта предвиделе изградњу, реконструк-
цију и уређење каналске мреже за одводњавање пољопривредног 
земљишта и код којих је поступак комасације у току. Активност 
из тачке II подтачка 1.7 финансираће се из буџета Аутономне 
Покрајине Војводине максимално до 40% средстава; преостала 
средства обезбеђују корисници средстава.

Корисници средстава из тачке II подтачка 1.8 су локалне само-
управе са територије  Аутономне Покрајине Војводине (Зрења-
нин, Панчево, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вр-
шац, Ириг, Опово, Житиште, Врбас, Мали Иђош и Рума) које су 
својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта предвиделе уређење атарских путева 
и код којих је поступак комасације у току. Активност из тачке 
II подтачка 1.8 финансираће се из буџета Аутономне Покрајине 
Војводине максимално до 40% средстава; преостала средства 
обезбеђују корисници средстава.

Корисници средстава из тачке II подтачка 1.9 су локалне самоу-
праве са територије  Аутономне Покрајине Војводине (Зрењанин, 
Панчево, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вршац, Ириг, 
Опово, Житиште, Врбас, Мали Иђош и Рума) које су својим го-
дишњим програмима заштите, уређења и коришћења пољопри-
вредног земљишта предвиделе изградњу, реконструкцију и 
уређење система за наводњавање и код којих је поступак комаса-
ције у току. Активност из тачке II подтачка 1.9 финансираће се 
из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално до 40% 
средстава; преостала средства обезбеђују корисници средстава.

Активност из тачке II подтачка 1.10 усмериће се ЈВП „Воде 
Војводине“ Нови Сад и реализоваће се на основу програма по-
словања ЈВП „Воде Војводине“ за 2013. годину на који Влада 
АП Војводине да сагласност, са циљем реализације радова на 
изградњи подсистема за водоснабдевање: Кула – Мали Иђош, 
Кикинда, Нова Црња - Житиште. Активност из тачке II подтачка 
1.10 финансираће се у целости из буџета Аутономне Покрајине 
Војводине.

Корисници средстава из тачке II подтачка 1.11 су физичка и 
правна лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, 
који приступају изградњи, реконструкцији и санацији система за 
наводњавање и набавци опреме за наводњавање. Средства се до-
дељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке II подтачка 
1.11 финансираће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине 
максимално до 50% средстава; преостала средства обезбеђују ко-
рисници средстава.

Корисници средстава из тачке II подтачка 1.12 су локалне самоу-
праве са територије Аутономне Покрајине Војводине које присту-
пају изради техничке документације за реализацију пројеката 
који треба да обезбеде лакшу доступност води за наводњавање 
пољопривредних култура и који су својим годишњим програми-
ма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
предвидели реализацију активности везаних за наводњавање 
пољопривредних култура. Средства се додељују по спроведеном 
конкурсу. Активност из тачке II подтачка 1.12 финансираће се 
из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално до 50% 
средстава; преостала средства обезбеђују корисници средстава.

Активност из тачке II подтачка 2.1 обухвата узорковање, 
утврђивање садржаја макроелемената (азота, фосфора, калијума, 
хумуса, калцијум карбоната), утврђивање степена  киселости и 
давање препорука за обрадиво пољопривредно земљиште од I 
до V катастарске класе које је у државној својини и налази се на 
територији АП Војводине. Избор правног лица за извршење ове 
активности обавиће се у складу са Законом о јавним набавкама. 
Активност из тачке II, подтачка 2.1 финансираће се у целости из 
буџета Аутономне Покрајине Војводине.

Активност из тачке II подтачка 2.2 реализује Институт за ратар-
ство и повртарство из Новог Сада, са задатком да изради пројекат 
„Анализa обрадивог пољопривредног земљишта захваћеног про-
цесима деградације“ са предлогом мера за подизање плодности 
овог земљишта. Активност из тачке II, подтачка 2.2 финансираће 
се у целости из буџета Аутономне Покрајине Војводине.

Реализацијом активности из тачке II подтачка 2.3. створиће се 
услови за систематско праћење болести и штеточина на пољопри-
вредним културама у оквиру прогнозно извештајне делатности, 
као и претпоставке за превенцију контаминације пољопривред-
ног земљишта и воде у мелиоративним каналима на територији 
Аутономне Покрајине Војводине. Корисници средстава ће бити 
12  пољопривредних стручних служби са територије Аутономне 
Покрајине Војводине. Активност из тачке II подтачка 2.3 финан-
сираће се у целости из буџета Аутономне Покрајине Војводине.

Корисници средстава из тачке II подтачка 2.4 су локалне са-
моуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине које су 
својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта предвиделе опремање пољочуварске 
службе и које су донеле одлуку којом се предвиђа оснивање пољо-
чуварске службе. Средства се додељују по спроведеном конкур-
су. Активност из тачке II подтачка 2.4 финансираће се из буџета 
Аутономне Покрајине Војводине максимално до 50% средстава. 
Преостала средства обезбеђују корисници средстава.

Активност из тачке II подтачка 2.5 усмериће се ЈВП „Воде 
Војводине“ Нови Сад и реализоваће се на основу програма по-
словања ЈВП „Воде Војводине“ за 2013. годину на који Влада 



27. фебруар 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 6 - Страна 113

АП Војводине да сагласност, са циљем реализације радова на 
изградњи, реконструкцији, санацији и одржавању насипа који су 
у функцији одбране од поплава. Активност из тачке II подтачка 
2.5 финансираће се у целости средствима из буџета Аутономне 
Покрајине Војводине.

Корисници средстава из тачке II подтачка 3.1 су локалне са-
моуправе са територије  Аутономне Покрајине Војводине које су 
својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта предвиделе добровољно груписање 
парцела. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Актив-
ност из тачке II подтачка 3.1 финансираће се из буџета Аутоном-
не Покрајине Војводине максимално до 40%; преостала средства 
обезбеђују корисници средстава.

Активност из тачке II подтачка 3.2 реализује Пољопривредни 
факултет из Новог Сада са задатком да за територију АП Војво-
дине изради пројекат „Рејонизације подручја погодних за семен-
ску, повртарску и воћарску производњу“. Активност из тачке 
II, подтачка 3.2 финансираће се у целости из буџета Аутономне 
Покрајине Војводине.

Корисници средстава из тачке II подтачка 3.3 су физичка лица 
уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, који купују оп-
рему за биљну производњу у заштићеном простору. Средства се 
додељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке II подтач-
ка 3.3 финансираће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине 
максимално до 50% средстава; преостала средства обезбеђују 
корисници средстава.

Активност из тачке II подтачка 3.4 извршава Факултет 
техничких наука из Новог Сад, са задатком да за територију АП 
Војводине реализује пројекат „Мониторинг употребом даљинске 
детекције у пољопривреди, водопривреди и шумарству“. Актив-
ност из тачке II, подтачка 3.4 финансираће се у целости из буџета 
Аутономне Покрајине Војводине.

Активност из тачке II подтачка 3.5 реализоваће се на основу 
спроведеног јавног огласа. Право учешћа на јавном огласу имају 
физичка лица, власници обрадивог пољопривредног земљишта 
и носиоци или чланови регистрованог пољопривредног газдин-
ства уписаног у Регистар пољопривредних газдинстава у складу 
са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра 
пољопривредних газдинстава а која су своје обрадиво пољопри-
вредно земљиште на територији АП Војводине  издала у дугороч-
ни закуп (најмање на 5 година). Корисници средстава могу бити  
лица са пребивалиштем на територији АП Војводине, која су ста-
рија од 65 година а нису корисници пензије по основу права пен-
зијског и инвалидског осигурања запослених или самосталних 
делатности, осим корисника пензије по основу права пољопри-
вредног осигураника и корисника инвалидске пензије који су то 
право стекли као осигураници пољопривредници. Средства се 
додељују на следећи начин:

- 6.000,00 динара по хектару годишње, ако је земљиште 
издато у закуп закупцу, који је носилац Регистрованог 
пољопривредног газдинства са пребивалиштем на 
територији АП Војводине и није старији од 60 година.

- 8.000,00 динара по хектару годишње, ако је земљиште 
издато у закуп закупцу који је носилац регистрованог 
пољопривредног газдинства, са пребивалиштем на 
територији АП Војводине, а старији је од 40 година 
и није старији од 60 година и власник је обрадивог 
пољопривредног земљишта које се граничи са 
земљиштем које се даје у закуп. 

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

Активност из тачке II подтачка 3.5 ће се  финансирати у целости 
из буџета Аутономне Покрајине Војводине.

Корисници средстава из тачке II подтачка 3.6 су физичка лица, 
власници обрадивог пољопривредног земљишта и носиоци или 
чланови регистрованог пољопривредног газдинства уписаног у 
Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником 
о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних 
газдинстава а која су своје обрадиво пољопривредно земљиште 
на територији АП Војводине  издала у дугорочни закуп (најмање 

на 5 година). Корисници средстава могу бити  лица са пребива-
лиштем на територији АП Војводине, која су старија од 65 година 
а нису корисници пензије по основу права пензијског и инвалид-
ског осигурања запослених или самосталних делатности, осим 
корисника пензије по основу права пољопривредног осигураника 
и корисника инвалидске пензије који су то право стекли као оси-
гураници пољопривредници. Средства се додељују корисницима 
на основу спроведеног јавног позива по Програму 2012.

Активност из тачке II подтачка 3.7 реализоваће се са циљем 
имплементације географског информационог система у области-
ма рада Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство. Активност из тачке II подтачка 3.7 вршиће 
компетентно правно лице изабрано у складу са Законом о јавним 
набавкама и финансираће се у целости из буџета Аутономне 
Покрајине Војводине.

Активност из тачке II подтачка 3.8 реализује Пољопривред-
ни факултет-Департман за воћарство, виноградарство, хорти-
културу и пејзажну архитектуру из Новог Сада, са задатком да 
на територију АП Војводине спроведу пројекат „Интезивирање 
коришћења пољопривредног земљишта“. Активност из тачке 
II, подтачка 3.8 финансираће се у целости из буџета Аутономне 
Покрајине Војводине.

Корисници средстава из тачке II подтачка 3.9 су физичка и 
правна лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава. 
Средства у висини од 160.000.000,00 динара опредељују се за 
унапређење коришћења пољопривредног земљишта кроз набавку 
опреме за заштиту пољопривредних култура од временских не-
погода. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Актив-
ност из тачке II подтачка 3.9 финансираће се из буџета Аутономне 
Покрајине Војводине максимално до 60% средстава; преостала 
средства обезбеђују корисници средстава.

IV

Права и обавезе између корисника и даваоца средстава регули-
саће се уговором.

Финансирање активности из овог Програма вршиће се у скла-
ду са приливом средстава у буџет АП Војводине предвиђених за 
те намене.

V

Активност из тачке II овог Програма у износу од 175.000.000,00 
динара, и то подтчка 1.10 намењена ЈВП „Воде Војводине“ Нови 
Сад , неће се реализовати све док се распоред наведених сред-
става не усклади према одговарајућој буџетској класификацији у 
скалду са планираним начином реализације предвиђених тачком 
III програма.

184.

На основу члана 30. тачка 9. и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
("Службени лист АПВ", број 04/10) и члана 39. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист 
АПВ", број 40/2012- пречишћени текст), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 27. фебруара 2013. 
године,  д о н е л а  ј е   

Р Е Ш Е Њ Е

I

АЛЕКСАНДАР КРАВИЋ поставља се за помоћника покрајин-
ског секретара за културу и јавно информисање, на четири го-
дине.

II

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

Број: 02-51/2013
Нови Сад, 27. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

185.

На основу члана 30. тачка 9. и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не ("Службени лист АПВ", број: 04/10) и члана 39. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист 
АПВ", број: 40/12-пречишћен текст), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 27. фебруара 2013. године, д о н 
е л а  ј е   

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др ДАНИЦА БАЋАНОВИЋ поставља се за помоћника 
покрајинског секретара за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине, на четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-52/2013
Нови Сад, 27. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

186.

На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за пру-
жање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (''Служ-
бени лист АПВ'', број 19/06), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(''Службени лист АПВ'', број 4/10), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 27. фебруара 2013. године,   
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Фонда за пружање помоћи 
избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2013. годину, који је 
донео Управни одбор Фонда за пружање помоћи избеглим, прог-
наним и расељеним лицима, на 42. седници одржаној 11. 02. 2013. 
године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-12/2013 
Нови Сад, 27. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

187.

На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за пру-
жање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (''Служ-
бени лист АПВ'', број 19/06), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(''Службени лист АПВ'', број 4/10), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 27. фебруара 2013. године,   
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Фонда за пружање по-
моћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2013. годину, 
који је донео Управни одбор Фонда за пружање помоћи избеглим, 
прогнаним и расељеним лицима, на 42. седници одржаној 11. 02. 
2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-52/2013 
Нови Сад, 27. фебруар 2013. године 

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

188.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој зашти-
ти („Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 
88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), тачке II Одлуке о преузимању пра-
ва и обавеза оснивача над здравственим установама које на 
подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку 
и високоспецијалистичку 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 Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 27. фебруара 2013. године,   
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Проф. др ДУБРАВКА МАРКОВИЋ, доктор стоматологије, 
специјалиста стоматолошке протетике, разрешава се дужности 
директора Клинике за стоматологију Војводине, на коју је имено-
вана Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, 
број: 022-00140/2009 од 11. марта 2009. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-172/2013
Нови Сад, 27. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.
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189.

На основу члана 130. став 3. и 132. став 6. 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 
обавеза оснивача над здравственим установама које на подручју 
АП Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспе-
цијалистичку 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 27. фебруара 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Проф. др ДУБРАВКА МАРКОВИЋ, доктор стоматологије, спе-
цијалиста стоматолошке протетике, именује се за директора Кли-
нике за стоматологију Војводине, на период од четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-173/2013 
Нови Сад, 27. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

190.

На основу чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Влади Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист АПВ'', 
број 4/10), члана 54. Закона о ученичком и студентском стандарду 
(''Службени гласник РС'', број 18/10), а у вези са чланом 36. став 1. 
тачка 12. Закона о утврђивању надлежности (''Службени гласник 
РС'', број 99/09 и 67/12 – УС  РС), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 27. фебруара 2013. године,  
д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ЗДРАВКО ВУЛИН из Новог Сада, разрешава се дужности вр-
шиоца дужности директора Установе Студентски културни цен-
тар у Новом Саду.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-174/2013 
Нови Сад, 27. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

191.

На основу чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Влади Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист АПВ'', 
број 4/10), члана 54. Закона о ученичком и студентском стандарду 

(''Службени гласник РС'', број 18/10), a у вези са чланом 36. став 
1. тачка 12. Закона о утврђивању надлежности (''Службени гла-
сник РС'', број: 99/09 и 67/12 – УС  РС), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 27. фебруара 2013. године,   
д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ЗДРАВКО ВУЛИН, дипломирани менаџер из Новог Сада, име-
нује се за директора Установе Студентски културни центар у Но-
вом Саду, на период од четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-175/2013 
Нови Сад, 27. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

192.

На основу члана 133. став 2. Закона о социјалној заштити 
("Службени гласник РС", број 24/11) а у вези са тачком 1. Одлуке 
о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне 
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Зрењани-
ну ("Службени лист АПВ", број 7/02), чланом 30. став 1. тачка 11. 
и чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади 
Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 
4/10) у поступку разрешења директора Геронтолошког центра у 
Зрењанину,  Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 27. фебруара 2013. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ЗОРИЦА ВУЧКОВИЋ, дипломирани психолог из Зрењани-
на  разрешава  се дужности директора Геронтолошког центра у 
Зрењанину, на коју је именована Решењем Извршног већа Ауто-
номне Покрајине Војводине, број: 022-00025/2009 од 21. јануара 
2009. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-178/2013 
Нови Сад, 27. фебруар 2013. године 

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

193.

На основу члана 133. став 2. Закона о социјалној заштити 
("Службени гласник РС", број 24/11) а у вези са тачком 1. Одлуке 
о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне 
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Зрењани-
ну ("Службени лист АПВ", број 7/02), чланом 30. став 1. тачка 11. 
и чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади 
Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 
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4/10) у поступку именовања директора Геронтолошког центра у 
Зрењанину, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 27. фебруара 2013. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ЗОРИЦА ВУЧКОВИЋ, дипломирани психолог из Зрењанина 
именује се за директора Геронтолошког центра у Зрењанину, на 
време од четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-179/2013 
Нови Сад, 27. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

194.

На основу члана 30. тачка 13. 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 27. фебруара 2013. године,   
д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Р а з р е ш а в а  се дужности председник Управног одбора Из-
давачке установе „Мисао“ у Новом Саду:

- Немања Ротар, професор књижевности.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-188/2013 
Нови Сад, 27. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

195.

На основу члана 133. став 2. Закона о социјалној заштити 
("Службени гласник РС", број 24/11) а у вези са тачком 1. Одлуке 
о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјал-
не заштите за смештај корисника Дом за лица ометена у ментал-
ном развоју "Срце у јабуци" Јабука ("Службени лист АПВ", број 
7/02), чланом 30. став 1. тачка 11. и чланом 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
("Службени лист АПВ", број 4/10) у поступку разрешења дирек-
тора Дома за лица ометена у менталном развоју "Срце у јабуци" 
Јабука, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одр-
жаној 27. фебруара 2013. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

СЛАВИЦА БОГДАНОВИЋ, социјални радник из Зрењани-
на  разрешава  се дужности директора Дома за лица ометена у 
менталном развоју "Срце у јабуци" Јабука, на коју је именована 
Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, број: 
022-00677/2008 од 10. децембра 2008. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-176/2013 
Нови Сад, 27. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

196.

На основу члана 133. став 2. Закона о социјалној заштити 
("Службени гласник РС", број 24/11) а у вези са тачком 1. Одлуке 
о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјал-
не заштите за смештај корисника Дом за лица ометена у ментал-
ном развоју "Срце у јабуци" Јабука ("Службени лист АПВ", број 
7/02), чланом 30. став 1. тачка 11. и чланом 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
("Службени лист АПВ", број 4/10) у поступку именовања дирек-
тора Дома за лица ометена у менталном развоју "Срце у јабуци" 
Јабука, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одр-
жаној 27. фебруара 2013. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

МИЛАН КИСИН, дипломирани правник из Панчева  и м е н 
у ј е  с е за директора Дома за лица ометена у менталном развоју 
"Срце у јабуци" Јабука, на време од четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-177/2013 
Нови Сад, 27. фебруар 2013. године 

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

197.

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 
оснивању Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин услед 
поделе Здравственог центра Зрењанин ("Службени лист АПВ“, 
број: 21/07 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 27. фебруара 2013. године,   
д о н е л а  је
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Р Е Ш Е Њ E 

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Опште болнице 
„Ђорђе Јоановић“ Зрењанин:

- председник:
 Горан Ибрајтер, дипл. филозоф, из Меленаца, представ-

ник оснивача; 

- чланови: 
1. Золтан Тот, медицински техничар, из Зрењанина, пред-

ставник оснивача;
2. Предраг Јовановић, дипл. економиста, из Зрењанина, 

представник оснивача;
3. Мирјана Гавриловић, дипл. инг. менаџмента, из Зрења-

нина, представник оснивача;
4. Др Добривој Мартинов, доктор медицине, специјалиста 

ортопедије са трауматологијом, из Зрењанина, из реда за-
послених;

5. Рајко Остојић, економиста, из Зрењанина, из реда за-
послених;

6. Гордана Радојковић, медицинска сестра, из Зрењанина, 
из реда запослених. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-180/2013 
Нови Сад, 27. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

198.

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 
оснивању Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин услед 
поделе Здравственог центра Зрењанин ("Службени лист АПВ“, 
број: 21/07 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 27. фебруара 2013. године,   
д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ E 

I

У Управни одбор Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, 
именују се:

- за председника:
 Биљана Глигић, дипл. економиста, ЈКП чистоћа и зеле-

нило, из
 Зрењанина, представник оснивача;

- чланови: 
1. Владимир Поповић, студент, из Зрењанина, представник 

оснивача;
2. Јожеф Стојко, професор информатике, ОШ „Серво Ми-

хаљ“ Мужља, из Зрењанина, представник оснивача;
3. Владимир Милошев, ССС приватни предузетник, из 

Зрењанина, представник оснивача;

4. Др Тихомир Папић, доктор медицине, специјалиста пси-
хијатрије, из Зрењанина, из реда запослених;

5. Милорад Давидовац, дипл. инг. за развој, из Елемира, из 
реда запослених;

6. Јелена Ковачевић, виши дијететичар, из Зрењанина, из 
реда запослених. 

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

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-181/2013 
Нови Сад, 27. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

199.

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 
оснивању Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин услед 
поделе Здравственог центра Зрењанин ("Службени лист АПВ“, 
број: 21/07 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 27. фебруара 2013. године,   
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Опште болнице 
„Ђорђе Јоановић“ Зрењанин:

- председник:
 Неца Бајшански, дипл. инг. грађевине, из Зрењанина, 

представник оснивача;

- чланови: 
1. Владимир Њагрин, инг. технологије, из Зрењанина, пред-

ставник оснивача;
2. Јухас Бела, професор математике, из Мужље, представ-

ник оснивача;
3. Вера Мандић, медицинска сестра, из Зрењанина, из реда 

запослених;
4. Милан Милошевић, медицински техничар, из Зрењани-

на, из реда запослених.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-182/2013 
Нови Сад, 27. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.
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200.

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 
оснивању Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин услед 
поделе Здравственог центра Зрењанин ("Службени лист АПВ“, 
број: 21/07 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 27. фебруара 2013. године,   
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

У Надзорни одбор Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрења-
нин, именују се:

- за председника:

 Др Јованка Копривица, доктор медицине, специјалиста 
ургентне медицине, Дом здравља „Др Бошко Вреба-
лов“ Зрењанин, из Зрењанина, представник оснивача; 

- за чланове: 
1. Дане Машић, студент, из Зрењанина, представник осни-

вача;
2. Ференц Шимон, професор техничког образовања, ОШ 

„Серво Михаљ“ Мужља, из Зрењанина, представник ос-
нивача;

3. Зоран Лудошки, медицински техничар, из Зрењанина, из 
реда запослених;

4. Др Ласло Штајер, доктор медицине, специјалиста пато-
лошке анатомије, 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: 022-183/2013 
Нови Сад, 27. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

201.

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 27. фебруара 2013. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ E 

I

МИЛАН СЕЛАКОВИЋ, дипл. инжењер информатике, разре-
шава се дужности члана Управног одбора Специјалне болнице за 
психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац, на коју 

је именован Решењем  Владе Аутономне Покрајине Војводине, 
број: 022-00178/2010 од 6. априла 2010. године, као представник 
оснивача, на лични захтев.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-186/2013 
Нови Сад, 27. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

202.

На основу члана 48. став 1. и члана 49. став 1. Закона о 
ученичком и студентском стандарду (''Службени гласник РС'', 
број 18/10), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Влади Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист 
АПВ“, број 4/10) и члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне Покрајине Војводине (''Службени 
гласник РС'', број 99/09), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 27. фебруара 2013. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Именује се председник Управног одбора Дома ученика средњих 
школа у Сомбору:

- Браниславка Поповић, професор разредне наставе из 
Стапара.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-187/2013 
Нови Сад, 27. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

203.

На основу члана 48. став 1. члана 49. став 1. и члана 52. став 
1. тачка 1. и 4. Закона о ученичком и студентском стандарду 
(''Службени гласник РС'', број 18/10), чл. 33 и 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине ''Службени лист АПВ'', број 4/10) и члана 36. став 1. 
тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине 
Војводине ("Службени гласник РС", број: 99/09, 67/12 – Одлука 
Уставног суда IУз 353/09), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 27. фебруара 2013. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се чланови Управног одбора Дома ученика 
средњих школа „Никола Војводић“ у Кикинди:
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- из реда запослених:

Радмила Фаркаш, кувар, шеф Службе исхране;
Влада Соларов, наставник биологије, економ у Дому.

- из реда родитеља:

Ирена Ђукић, професор из Падеја; 
Сава Илијин, ветеринарски техничар из Банатског 
Аранђелова.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-184/2013 
Нови Сад, 27. фебруар 2013. године 

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

204.

На основу члана 48. став 1. члана 49. став 1. и члана 52. став 
1. тачка 1. и 4. Закона о ученичком и студентском стандарду 
(''Службени гласник РС'', број 18/10), чл. 33 и 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине (''Службени лист АПВ'',  број 4/10) и члана 36. став 1. 
тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине 
Војводине (''Службени гласник РС'', број 99/09), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 27. фебруара 2013. 
године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Именују се чланови Управног одбора Дома ученика средњих 
школа „Никола Војводић“ у Кикинди:

- из реда запослених:

1. Весна Јеринић, васпитач из Кикинде;
2. Милорад Поповић, референт за помоћно-техничко 

особље из Кикинде.

- из реда родитеља:

1. Новка Симић, професор физичке културе из Падеја;
2. Војислав Шевић, ливац из Мола.

 
II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-185/2013 
Нови Сад, 27. фебруар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

205.

На основу члана 18. и члана 65. Покрајинске скупштинске 
одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 
Војводине ("Службени лист АПВ" бр. 3/2012 - пречишћен текст),  
Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 22.фебруара 
2013. године донела је 

1.
2.

1.
2.

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА КОНТРОЛНИХ ЛИСТОВА

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОНОВЉЕНОГ ГЛАСАЊА
 НА ДОПУНСКИМ ИЗБОРИМА У ИЗБОРНИМ 

ЈЕДИНИЦАМА
 3 АПАТИН, 17 ЗРЕЊАНИН III И 49 СРБОБРАН,

 КОЈЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 03. МАРТА 2013. ГОДИНЕ

I

За спровођење поновљеног гласања на допунским изборима за 
избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине 
у Изборној јединици 3 Апатин, утврђује се број од 29 контролних 
листова и број од пет резервних контролних листова.

II

За спровођење поновљеног гласања на допунским изборима за 
избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине 
у Изборној јединици 17 Зрењанин III, утврђује се број од 26 кон-
тролних листова и број од пет резервних контролних листова.

III

За спровођење поновљеног гласања на допунским изборима за 
избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине у 
Изборној јединици 49 Србобран, утврђује се број од 28 контрол-
них листова и број од пет резервних контролних листова.

IV

Ово Решење објавити у "Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине."

Покрајинска изборна комисија

Број: 013-52/13
Нови Сад, 22. фебруар 2013.

Председник комисије,
Дарко Рудић, с.р.

206.

На основу члана 18. тачка 5. и члана 65. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покраји-
не Војводине ("Службени лист АПВ" бр. 3/12 - пречишћен текст), 
Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 22. фебруара 
2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОНОВЉЕНОГ ГЛАСАЊА
 НА ДОПУНСКИМ ИЗБОРИМА У ИЗБОРНИМ 

ЈЕДИНИЦАМА
 3 АПАТИН, 17 ЗРЕЊАНИН III И 49 СРБОБРАН,

 КОЈЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 03. МАРТА 2013. ГОДИНЕ

I

За спровођење поновљеног гласања на допунским изборима за 
избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине у 
Изборној јединици 3 Апатин утврђује се број од 26 899 гласачких 
листића.

Број резервних гласачких листића одређује се у износу од 0,3% 
од утврђеног броја гласачких листића на бирачком месту и изно-
си 81 гласачки листић.

II

За спровођење поновљеног гласања на допунским изборима за 
избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине 
у Изборној јединици 17 Зрењанин III утврђује се број од 37 358 
гласачких листића.
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Број резервних гласачких листића одређује се у износу од 0,3% 
од утврђеног броја гласачких листића на бирачком месту и изно-
си 112 гласачких листића.

III

За спровођење поновљеног гласања на допунским изборима за 
избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине 
у Изборној јединици 49 Србобран утврђује се број од 14 151  гла-
сачки листић. 

Број резервних гласачких листића одређује се у износу од 0,3% 
од утврђеног броја гласачких листића на бирачком месту и изно-
си 42 гласачка листића.

IV

Ово Решење објавити у "Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине."

Покрајинска изборна комисија

Број: 013-51/13
У Новом Саду, 22. фебруара 2013. године

Председник комисије,
Дарко Рудић, с.р.

207.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА

 И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
 КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ

 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
за 2013. годину

У складу са чланом 4. Одлуке о расподели буџетских средста-
ва,1 средства се одобравају за суфинансирање обављања гради-
тељске, добротворне и научне делатности традиционалних цр-
кава и верских заједница, као и организација и установа чији су 
они оснивачи, а које делују на територији Аутономне Покрајине 
Војводине.2

Укупан износ средстава за расподелу по конкурсу је 
21.852.000,00 динара.

По конфесијама износи су следећи: Српска православна 
црква – 11.146.000,00 динара (Бачка епархија – 3.316.000,00 ди-
нара; Банатска епархија – 3.566.000,00 динара; Сремска епархија 
– 4.068.000,00 динара и Шабачка епархија – 196.000,00); Римо-
католичка црква – 6.776.000,00 динара (Суботичка бискупија 
– 3.388.000,00 динара, Зрењанинска бискупија – 1.882.000,00 
динара и Сријемска бискупија – 1.506.000,00 динара); Исламска 
заједница – 312.000,00 динара; Словачка евангелистичка а.в. 
црква – 874.000,00 динара; Јеврејска заједница – 468.000,00 ди-
нара; Реформатска хришћанска црква – 546.000,00 динара; Еван-
гелистичка хришћанска црква – 468.000,00 динара; Гркокато-
личка црква – 468.000,00 динара и Румунска православна црква 
– 623.000,00 динара.

Пријаве на конкурс подносе се на српском језику или језику 
националних мањина који је у службеној употреби у Аутономној 
Покрајини Војводини, с прецизном назнаком за коју намену се 
средства траже, у износима заокруженим на хиљаде динара.

Рок за подношење пријаве је 01.04. 2013. године.

1 Регистроване цркве и верске заједнице које делују на територији АП 
Војводине, као и организације и установе чији су оне оснивачи, право на 
доделу средстава могу остварити путем захтева који подносе непосредно 
покрајинском секретару у току године.
2 Регистроване цркве и верске заједнице које делују на територији АП 
Војводине, као и организације и установе чији су оне оснивачи, право на 
доделу средстава могу остварити путем захтева који подносе непосредно 
покрајинском секретару у току године.

Пријава мора да садржи:
• назив рачуна;
• назив банке код које се води рачун;
• број рачуна који је издала и оверила банка

у којој се води.

Уколико локална црква не поседује свој рачун, може  у пријави 
навести број рачуна епархије, бискупије, викаријата или егзарха-
та коме припада са свим наведеним подацима.

Пријаве се подносе лично, предајом Писарници покрајинских 
органа управе у Новом Саду, у приземљу зграде Владе АП Војво-
дине, или се упућују поштом на адресу: Покрајински секретари-
јат за образовање, управу и националне заједнице, 21 000 Нови 
Сад, Бул. М. Пупина 16. 

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који 
се могу добити на поменутим адресама или скинути са интернет 
адреса: www.vojvodina.gov.rs. и www.puma.vojvodina.gov.rs.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни дока-
зи, неће бити разматране.

Под неблаговременим пријавама сматрају се пријаве:
- пристигле након истека рока предвиђеног у конкурсу.

Под недопуштеним пријавама сматрају се пријаве:
- које су поднела неовлашћена лица и субјекти који нису 

предвиђени конкурсом, односно оне које се не односе на 
конкурсом предвиђене намене.

Под неразумљивим и непотпуним пријавама сматрају се прија-
ве:

- које су непотписане, с непопуњеним рубрикама, попуње-
не графитном оловком, ако недостатак није отклоњен ни 
у накнадном року;

- које нису поднете на одговарајућем обрасцу;
- без одговарајућег рачуна, назива банке, те броја рачуна 

који је издала и оверила банка;
- које садрже неразумљиве и нечитке податке.

Исто тако, пријава подносиоца  који је у претходном периоду 
добио финансијска средства, а није их оправдао, тј. није доста-
вио комплетан извештај о утрошку финансијских средстава, неће 
бити разматрана.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице задржава право да од подносиоца пријаве, према потре-
би, затражи додатну документацију и информације, односно да за 
доделу помоћи одреди испуњење потребних услова.

Подносилац пријаве обавезује се да новчана средства користи 
искључиво за намену за коју су додељена, а да неутрошена сред-
ства врати буџету Аутономне Покрајине Војводине.

Подносилац пријаве обавезује се да Покрајинском секретари-
јату за образовање, управу и националне заједнице у року од 15 
дана од дана када је у потпуности искористио новчана средства, 
а најкасније до 31. децембра 2013. године, достави финансијски 
извештај о утрошку средстава са спецификацијом трошкова из 
својих евиденција, као и финансијску документацију о утрошку 
средстава (уговоре, фактуре, фискалне рачуне, отпремнице и из-
воде из банке преко које обавља платни промет).

Подносиоци пријава ће писменим путем бити обавештени о ис-
ходу конкурисања, при чему Покрајински секретаријат за образо-
вање, управу и националне заједнице није обавезан да образложи 
своје одлуке. Против ових дискреционих одлука Покрајинског 
секретаријата за образовање, управу и националне заједнице не 
може се уложити правни лек. 

Пријаве и приложена документација не враћају се подносио-
цима.

208.

У складу са планираним активностима за 2013. годину и обез-
беђеним буџетским средствима, Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину  расписује
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К   О   Н   К   У   Р   С
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

 АКЦИОНОГ ПЛАНА
 ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ

 У АП ВОЈВОДИНИ
 ТОКОМ 2013. ГОДИНЕ

Конкурс је намењен за финансирање и суфинансирање проје-
ката организација младих и за младе, Канцеларија за младе, ло-
калних самоуправа и установа ради реализације Акционог плана 
политике за младе у АП Војводини, чије је седиште на територији 
АП Војводине. 

ПРИОРИТЕТ ће имати пројекти који подразумевају:
• што већу покривеност територије АП Војводине 
• партнерску сарадњу између више удружења међусобно, 

са Канцеларијама за младе или установама које се баве 
младима 

• реализацију активности у мањим, руралним срединама.

1. Област: ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ
• Подршка програмима неформалног образовања, а наро-

чито који се спроводе у руралним срединама
• Подршка употреби онлине учења код младих који су ван 

система образовања

2. Област: ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ
• Промоција постојећих и новоуведених програма запо-

шљавња младих
• Подстицање организовања стручне праксе ученика или 

студената завршних година
• Формирање центара за развој каријере и подршка њихо-

вом раду
• Подршка младим незапосленим лицима  који спадају у 

групу теже запошљивих и маргинализованих група

3. Област: ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ
• Организовати посебне програме рекреативних актив-

ности и спортских такмичења у и ван образовне устано-
ве прилагођене младима и здравственом стању младих

• Развијати и подржавати програме "Волонтери/ке у здрав-
ственим установама за омладину"

• Подржати и сензитивисати рад Саветовалишта за младе 
при Домовима здравља за приступ прилагођен младима

• Унапређивати и развијати онлине системе информисања 
и саветовања младих у области здравља, при постојећим 
системима здравствене заштите

4. Област: КУЛТУРА И СЛОБОДНО ВРЕМЕ МЛАДИХ
• Подршка пројектима младих и за младе у областима са-

временог уметничког и аматерског стваралаштва, извор-
ног народног ствараластва и очувања нематеријалног 
културног наслеђа у служби мултикултуралног и интер-
културалног дијалога младих у АП Војводини 

• Подизање квалитета организовања културних догађаја 
кроз спровођење семинара за формалне и неформалне 
групе младих о управљању културним догађајима 

5. Област: АКТИВНО УКЉУЧИВАЊЕ МЛАДИХ У ДРУШТВО 
И ВОЛОНТЕРИЗАМ

• Подршка пројектима за унапређење програма и функци-
оналних капацитета омладинских клубова и Канцеларија 
за младе

• Подршка пројектима за јачање капацитета омладинских 
удружења за управљање пројектним циклусима и упра-
вљање организацијама

6. Област : МОБИЛНОСТ И ИНФОРМИСАЊЕ МЛАДИХ
• Пројекти који доприносе мобилности младих, ради раз-

мене и стицања искустава у областима предвиђених Ак-
ционим планом за младе у АП Војводини за период 2011-
2014

• Повећање нивоа информисаности младих у областима: 
практична питања из свакодневног живота, слободно 
време, спорт , културне активности, путовања, Европс-
ке и интернационалне могућности за младе 

• Реализација информативно-образовних програма за мла-
де (Услов: споразум између организације и медија, као и 
извештавање о пројектима подржаних овим конкурсом и 
активностима Војвођанског омладинског центра)

7. Област: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ 
РАЗВОЈ

• Акције очувања и унапређења стања заштите животне 
средине у руралним подручјима 

• Акције чишћења и уређења животне средине
• Организовање форума на локалном нивоу са конкретним 

тематикама 

8. Област: СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА ПРЕМА МЛАДИМА И 
ИЗГРАДЊА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

• Подржати различите неформалне активности ка ос-
вешћивању проблема дискриминације и рад на смањи-
вању предрасуда, нарочито према мањинским и марги-
нализованим групама/заједницама, а посебно укључити 
младе из осетљивих група у ове активности (кампови, 
трибине, акције итд.)

• Подржати различите неформалне активности ка ос-
вешћивању родне равноправности (кампови, трибине, 
акције итд.)

• Подржати постојеће и оснивање нових сервиса (нпр. са-
ветовалишта, СОС телефони и слично) за младе из осе-
тљивих група

• Подржати предбрачна саветовалишта за младе или саве-
товалишта за брак и породицу

9. Област: БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ
• Подизање свести младих о значају безбедности у њихо-

вој околини (школа, факултет, здравствена установа, ули-
ца, а нарочито на спортским приредбама)

• Спроводити активности у циљу повећања нивоа свести 
о проблемима насиља у породици (млади који трпе или 
врше насиље)

• Спроводити истраживања на годишњем нивоу: о насиљу 
међу младима; о поверењу младих у сектор безбедности; 
о повредама на раду, професионалним болестима мла-
дих, као и мобингу над младима; креирати базу подата-
ка о постојећим организацијама и институцијама које се 
баве превенцијом насиља младих и промовисањем без-
бедности младих

Документ Акционог плана политике за младе у АП Војводини 
за период 2011-2014 можете наћи на сајту www.vojvodina.gov.rs  и 
на порталу омладина.инфо

Критеријуми за доделу средстава су формулисани у Правилни-
ку о поступку доделе средстава за реализацију Акционог плана 
политике за младе у АП Војводини. Приликом писања пројекта 
руководити се циљевима, индикаторима и носиоцима актив-
ности које су наведене Акционом планом политике за младе у АП 
Војводини.

УСЛОВИ КОНКУРСА: 
1. Укупан износ средстава на конкурсу износи 13.700.000,00 

динара 
2. Максимални износ средстава који може бити одобрен по 

пројектном задатку износи 300.000,00 динара
3. Рок подношења пријаве је 15 дана од дана објављивања 

Конкурса
4. Пројекат не може трајати краће од 60 дана и дуже од 8 

месеци, а најкасније до 1. децембра 2013. године.
5. Предлози пројеката се подносе на формуларима који се 

налазе на сајту  HYPERLINK "http://www.sio.vojvodina.
gov.rs/"www.sio.vojvodina.gov.rs  

6. Једна организација може да конкурише само са једним 
пројектом

7. Уколико се пројекат реализује у партнерству, неопходан 
је споразум или протокол о сарадњи

8. Износ хонорара не може да прелази 20% максималног 
бруто износа укупно добијених средстава овим конкур-
сом 
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9. Опремање ће бити подржано само уколико је неопходно 
да би пројекат могао да се реализује

10. Пријаве на конкурс подносе се препорученом по-
шиљком у три примерка и у електронској форми, на ад-
ресу Покрајинског секретаријата за спорт и омладину 
АП Војводине, Бул. Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови 
Сад или лично у пријемној канцеларији-писарници Вла-
де АП Војводине, у периоду од 9,00–14,00 сати. Пријаве 
се подносе у запечаћеној коверти са назнаком “не отва-
рати – пријава за Конкурс за реализацију Акционог пла-
на политике за младе у АП Војводини током 2013. год.”. 
На полеђини коверте навести податке о носиоцу: назив, 
адресу, телефон, контакт особу. Навести област за коју се 
конкурише!

Све додатне информације, у вези Конкурса, можете добити по-
зивом на телефон 021/487-4871 сваког радног дана од 9,00-14,00 
сати или путем електронске поште на mladi@vojvodina.gov.rs 

209.

На основу члана 36. став 2. и члана 52. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 40/12-
пречишћен текст) и члана 21. став 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину 
(„Сл. лист АПВ“, број 39/12) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО  И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ , Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад расписује

К О Н К У Р С

За доделу бесповратних средстава из буџета
 Аутономне Покрајине Војводине у 2013. години

 за реализацију пројектних активности 
удружења грађана у 2013. години

 чије је седиште на територији
 Аутономне Покрајине Војводине,

 и то:

1. пројеката који ће промовисати заштиту животне средине и 
конкретне активности у области заштите природних вред-
ности, очувања и унапређења биодиверзитета, као и програ-
ме едукације и подизања свести јавности на територији АП 
Војводине у износу од 2.000.000,00 динара

 и
2. пројеката из области архитектуре, урбанизма и гради-

тељства, којима ће се промовисати урбано, архитектонско и 
градитељско наслеђе, принцип приступачности, универзал-
ног дизајна, енергетске ефикасности и употребе обновљивих 
извора енергије у износу од 2.800.000,00 динара

Право за учешће на конкурсу:

На конкурсу за су/финансирање пројеката могу да учествују 
регистрована удружења грађана са територије АП Војводине са 
једним пројектом.

Потребна документација:

Пројекти се подносе на пријавном обрасцу који се налази на 
web сајту Секретаријата: www.ekourb.vojvodina.gov.rs. Приликом 
конкурисања поднети и решење о упису удружења у Регистар 
АПР, оверени примерак Статута (из којег се види да се удружење 
бави делатностима из области заштите животне средине, односно 
архитектуре и урбанизма), фотокопију ПИБ обрасца, фотокопију 
картона депонованих потписа и фотокопију личне карте лица од-
говорног за заступање удружења (подносиоца пријаве).

Пријава треба да садржи све релевантне информације, а посеб-
но следеће податке: назив и седиште носиоца пројекта; контакт 
особу; број жиро рачуна, матични и ПИБ број; врста, циљеви, 
обим и време реализације пројекта; пројектне фазе; план употре-

бе средстава; очекиване резултате;  суфинансирање пројекта из 
сопствених средстава и из других извора, уколико су пројектом 
предвиђени.

Пројекти који не садрже потпуну документацију неће се узи-
мати у разматрање.

Критеријуми за доделу средстава:

Трошкови појединачних пројеката које су/финансира Секрета-
ријат не могу прелазити износ од 150.000,00 динара.

Средства се додељују путем јавног конкурса који Секретаријат 
објављује у „Службеном листу АПВ“, у дневном листу „Дневник“ 
и на интернет сајту Секретаријата.

Приликом одређивања висине дотације примењују се следећи 
критеријуми:

- нова и креативна решења проблема у области зашти-
те животне средине, архитектуре, урбанизма и гради-
тељства;

- дугорочни утицај и одрживост након завршетка финан-
сијске подршке;

- број учесника носиоца пројекта;
- висина сопственог учешћа односно средстава из дру-

гих извора - уколико је за извођење пројеката потребно 
учешће или суфинансирање из других извора;

- медијски публицитет (телевизијски и радио-преноси или 
снимци,  извештавање   штампе и други начини презен-
тације);

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

Рокови за спровођење конкурса:

Основни рокови за спровођење јавног конкурса су: 

- достављање пријава: од дана објављивања у дневном 
лист „Дневник“ до  30.03.2013. године,

- доношење одлуке о додели средстава и објављивање 
коначних резултата  јавног конкурса на сајту Секретари-
јата: 20.04.2013. године,

- рок извршења уговорене обавезе: 30.11.2013. године,
- рок достављања извештаја о наменском утрошку сред-

става: 16.12.2013. године.

Начин доношења одлуке о додели средстава:

Јавни конкурс ће спровести Комисије за спровођење јавног 
конкурса за сваку пројектну област, које ће бити образоване по-
себним решењем.

О поднетим захтевима одлучује покрајински секретар за ур-
банизам, градитељство и заштиту животне средине на предлог 
Комисија за спровођење јавног конкурса, које разматрају прис-
тигле пријаве применом наведених критеријума и утврђују пред-
лог одлуке.

Након реализације пројекта потребно је приложити детаљан 
извештај о реализацији активности и финансијски извештај о ко-
ришћењу средстава са спецификацијом трошкова како би се оп-
равдало наменско и законито коришћење средстава.

Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор којим 
се обавезно утврђује: назив и седиште носиоца пројекта; врста 
и обим пројекта; време реализације пројекта; обим и врста до-
дељених средстава; временски план употребе средстава; начин 
надзора над наменским коришћењем средстава и одвијањем ре-
ализације пројекта и рок за доставу извештаја о наменском ут-
рошку средстава.

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са лик-
видним могућностима буџета АП Војводине за 2013. годину.

Начин подношења пријаве на конкурс:

Пријаве на конкурс достављају се Секретаријату на обрасцима 
који су објављени на интернет сајту Секретаријата (www.ekourb.
vojvodina.gov.rs).
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Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адресу: 
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заш-

титу животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови 
Сад са назнаком „Пријава на конкурс удружења грађана за реали-
зацију пројектних активности из области заштите животне сре-
дине, архитектуре, урбанизма и градитељства“ или непосредно 
на писарници покрајинских органа (контакт особа за пројектну 
област под тачком 1: Оливиа Тешић, телефон 021/487-4486, е-

mail: olivia.tesic@vojvodina.gov.rs и контакт особа за пројектну 
област под тачком 2: Ђорђе Видицки, телефон 021/487-4529, e-
mail: djordje.vidicki@vojvodina.gov.rs). Пријаве које се доставе на-
кон наведеног рока или са непотпуном документацијом, послате 
путем факса или електронске поште, непотписане или неоверене 
пријаве, неће се разматрати.

Покрајински секретар
др Слободан Пузовић, с.р.
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Редни број Предмет Страна

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

181. Одлука о преносу права коришћења на згради у Субо-
тици, улица Марије Војнић-Тошинице број 7;

182. Решење о утврђивању номиналног износа новчане 
помоћи породици у којој се роди треће дете за 2013. 
Годину;

183. Решење о утврђивању Програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији 
Аутономне Покрајине Војводине у 2013. години;

184. Решење о постављењу помоћника покрајинског се-
кретара за културу и јавно информисање;

185. Решење о постављењу помоћника покрајинског се-
кретара за урбанизам, градитељство и заштиту жи-
вотне средине;

186. Решење о давању сагласности на Програм рада Фон-
да за пружање помоћи избеглим, прогнаним и ра-
сељеним лицима за 2013. годину;

187. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и ра-
сељеним лицима за 2013. годину;

188. Решење о разрешењу директора Клинике за стомато-
логију Војводине;

189. Решење о именовању директора Клинике за стомато-
логију Војводине;

190. Решење о разрешењу вршиоца дужности директо-
ра Установе Студентски културни центар у Новом 
Саду;

191. Решење о именовању директора Установе Студент-
ски културни центар у Новом Саду;

192. Решење о разрешењу директора Геронтолошког цен-
тра у Зрењанину;

193. Решење о именовању директора Геронтолошког цен-
тра у Зрењанину;

194. Решење о разрешењу председника Управног одбора 
Издавачке установе „Мисао“ у Новом Саду;

195. Решење о разрешењу директора Дома за лица омете-
на у менталном развоју „Срце у јабуци“ Јабука;

196. Решење о именовању директора Дома за лица омете-
на у менталном развоју „Срце у јабуци“ Јабука;

197. Решење о разрешењу председника и чланова Управ-
ног одбора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрења-
нин;

198. Решење о именовању председника и чланова Управ-
ног одбора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрења-
нин;

199. Решење о разрешењу председника и чланова Надзор-
ног одбора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрења-
нин;

200. Решење о именовању председника и чланова Надзор-
ног одбора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрења-
нин;

201. Решење о разрешењу члана Управног одбора Спе-
цијалне болнице за психијатријске болести „Др Сла-
вољуб Бакаловић“ Вршац;

202. Решење о именовању председника Управног одбора 
Дома ученика средњих школа у Сомбору;

203. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Дома 
ученика средњих школа „Никола Војводић“ у Кикин-
ди;

204. Решење о именовању чланова Управног одбора Дома 
ученика средњих школа „Никола Војводић“ у Кикин-
ди.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

205. Решење о утврђивању броја контролних листова за 
спровођење поновљеног гласања на допунским избо-
рима у Изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин 
III и 49 Србобран, које ће се одржати 03. марта 2013. 
године;

206. Решење о утврђивању броја гласачких листића за 
спровођење поновљеног гласања на допунским избо-
рима у Изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин 
III и 49 Србобран, које ће се одржати 03. марта 2013. 
Године.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

207. Конкурс за доделу средстава црквама и верским 
заједницама које делују на територији Аутономне 
Покрајине Војводине за 2013. годину.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

208. Конкурс за реализацију Акционог плана политике за 
младе у АП Војводини током 2013. године.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

209. Комкурс за доделу бесповратних средстава из буџе-
та Аутономне Покрајине Војводине за реализацију 
пројектних активности удружења грађана у 2013. го-
дини.
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ОГЛАШАВАЊЕ  НЕВАЖЕЋИМ  ИЗГУБЉЕНИХ  ИСПРАВА:  250 динара
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