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658.
На основу члана  56. став 2. Закона о ученичком и студентском стандар-

ду (‘’Службени гласник РС’’, број: 18/10 и 55/13), члана 36. став 1. тачка 
12. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 
(“Службени гласник РС”, број 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУз 
353/2009) и члана 30.  став 1. тачка 11, члана 33. и члана 35. став 4. По-
крајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(‘’Службени лист АПВ’’, број: 4/10) у поступку разрешења директора  Дома 
ученика средњих школа у Вршцу, Покрајинска влада, на седници одржаној 
20. августа 2014. године, д о н е л а   је

РЕШЕЊЕ

I

ВИТОМИР ВИШАЦКИ, дипломирани социолог из Вршца, р а з р е ш а 
в а се дужности директора Дома ученика средњих школа у Вршцу, на коју 
је именован Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине број: 022-
00581/2010 од 25.08.2010. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-767/2014
Нови Сад, 20. август 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

проф.др Драгослав Петровић,с.р.

659.
На основу члана  54. Закона о ученичком и студентском стандар-

ду (‘’Службени гласник РС’’, број: 18/10 и 55/13), члана 36. став 1. тачка 
12. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 
(“Службени гласник РС”, број 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУз 
353/2009), члана 30.  став 1. тачка 11, члана 33. и члана 35. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Служ-
бени лист АПВ’’, број: 4/10) у поступку именовања директора Дома ученика 
средњих школа у Вршцу, Покрајинска влада, на седници одржаној 20. авгус-
та 2014. године, д о н е л а   је

РЕШЕЊЕ

I

ВИТОМИР ВИШАЦКИ, дипломирани социолог из Вршца, и м е н у ј е  
се за директора Дома ученика средњих школа у Вршцу, на период од четири 
године, са могућношћу поновног избора.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војво-
дине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-768/2014
Нови Сад, 20. август 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

проф.др Драгослав Петровић,с.р. 

660.
На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за пружање по-

моћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (‘’Службени лист АПВ’’, 
број 19/06) и члана 33. и 35. став 4  Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/2010), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 20. августа 2014. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Фонда за пру-
жање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2014. годину, 
који је Управни одбор Фонда донео на 2. седници, одржаној 12. 08. 2014. 
године.

 
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војво-
дине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-91/2014
Нови Сад, 20. август 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

проф.др Драгослав Петровић,с.р.

661.
На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за пружање по-

моћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (‘’Службени лист АПВ, број 
19/06), члана 33. и 35. став 4 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади (‘’Службени лист АПВ, број 4/2010), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 20. августа 2014. године,  д о н е л а   је

РЕШЕЊЕ

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Фонда за пружање 

помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2014. годину, који је 
донео Управни одбор Фонда, на 2. седници одржаној 12.08. 2014. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војво-
дине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 025-39/2014
Нови Сад, 20. август 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

проф.дрДрагослав Петровић,с.р.

662.
На основу члана  56. став 2. Закона о ученичком и студентском стандар-

ду (‘’Службени гласник РС’’, број: 18/10 и 55/13), члана 36. став 1. тачка 
12. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине 
(“Службени гласник РС”, број 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУз 



Страна 1428 - Број 33 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 1. септембар 2014.

353/2009) и члана 30.  став 1. тачка 11, члана 33. и члана 35. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине (‘’Служ-
бени лист АПВ’’, број: 4/10) у поступку разрешења директора Дома ученика 
средњих школа у Сремској Митровици, Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 20. августа 2014. године,           д о н е л а   је

РЕШЕЊЕ

I

МИЛЕНКО ТОДИЋ, дипломирани инжењер пољопривреде из Сремске 
Митровице,  р а з р е ш а в а се дужности директора Дома ученика средњих 
школа у Сремској Митровици, на коју је именован Решењем Владе Аутоном-
не Покрајине Војводине број: 022-00579/2010 од 25.08.2010. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војво-
дине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-765/2014
Нови Сад, 20. август 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

проф.др Драгослав Петровић,с.р.

663.
На основу члана  54. Закона о ученичком и студентском стандарду („Служ-

бени гласник РС’’, број: 18/10 и 55/13), члана 36. став 1. тачка 12. Закона о ут-
врђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени глас-
ник РС”, број 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУз 353/2009) и члана 
30.  став 1. тачка 11, члана 33. и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ’’, 
број: 4/10) у поступку именовања директора Дома ученика средњих школа 
у Сремској Митровици, Покрајинска влада, на седници одржаној 20. августа 
2014. године,  д о н е л а   је

РЕШЕЊЕ

I

МИЛЕНКО ТОДИЋ, дипломирани инжењер пољопривреде из Сремске 
Митровице,  и м е н у ј е  се за директора Дома ученика средњих школа у 
Сремској Митровици, на период од четири године, са могућношћу поновног 
избора.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-766/2014
Нови Сад, 20. август 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

проф.др Драгослав Петровић,с.р.

664.
На основу чл. 30. тачка 11, чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске 

одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 
број 4/2010), а у вези са чланом 1. став 1 алинеја 8) Покрајинске скупштинске 
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је ос-
новала АП Војводина на Владу АП Војводине („Службени лист АПВ“, број 
18/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. августа 2014. године,  
д о н е л а   је

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на Измене програма рада Народног позоришта – 
Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2014. годину, које је усвојио 
Управни одбор Установе, на седници одржаној 27. јуна 2014. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 451-83/2014
Нови Сад, 20. август 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

проф.др Драгослав Петровић,с.р.

665.
На основу члана 6. став 1. и члана 9. Одлуке о изменама Одлуке о до-

дели признања ‘’Др Ђорђе Натошевић’’ (‘’Службени лист АП Војводине’’, 
број 10/2010), Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице  расписује  

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА

 ‘’ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ’’
 ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ

I

Право учешћа на конкурсу за доделу признања ‘’Др Ђорђе Натошевић’’ 
(у даљем тексту: Признање) имају предшколске установе, основне и средње 
школе са седиштем у Аутономној покрајини Војводини и васпитачи, настав-
ници, педагози и психолози запослени у тим установама.

Пријаву на конкурс могу поднети самостално предшколске установе, ос-
новне и средње школе, наставници, васпитачи, педагози и психолози у овим 
установама, или их за доделу Признања могу предложити ученици, роди-
тељи, органи локалне самоуправе, стручна удружења и друга правна и фи-
зичка лица.

Учесник на конкурсу, односно предлагач подноси доказе о испуњавању 
услова из конкурса.

Доказе о испуњености услова и прилоге уз пријаву подносилац доставља 
у целости у електронској форми (највише на 3DVD или  5 CD-a). 

II

Признање се додељује за изузетне резултате остварене применом савре-
мених метода у васпитно-образовном раду и настави, у претходне две школ-
ске године, на подручјима: предшколског васпитања и образовања; наставе; 
радa са обдареном децом предшколског узраста и обдареним ученицима, као 
и онима који заостају у савладавању садржаја васпитно-образовног рада и 
садржаја наставног градива; слободних активности са децом предшколс-
ког узраста и ученицима; стручног усавршавања васпитача, наставника и 
сарадника; професионалне оријентације ученика; сарадњe са родитељима; 
културне и јавне делатности и сарадњe са ужом и широм друштвеном зајед-
ницом; руковођењa, организацијe и обезбеђивањa квалитета рада установе; 
унапређивањa толеранције и прихватањa различитости, инклузивног образо-
вања и у другим областима у оквиру основне делатности установе. 

III

Пословник о раду Одбора за доделу признања ‘’Др Ђорђе Натошевић’’, са 
подручјима рада и елементи за вредновање постигнутих резултата за доделу 
Признања, заједно са обрасцима за пријаву на конкурс, доступни су на инте-
рент адреси Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне 
заједнице  www.puma.vojvodina.gov.rs. 

IV

Пријава, односно предлог за доделу признања по конкурсу садржи: по-
датке о предложеном или пријављеном кандидату (предшколској установи, 
школи, васпитачу, наставнику, педагогу или психологу); основне податке 
о предлагачу; прилоге и податке о постигнутим резултатима у школској 
2012/2013 и 2013/2014. години, за свако подручје образовно-васпитног рада 
које се вреднује, у складу са Пословником о раду одбора.

V

Конкурс је отворен од 1. септембра  до 30. септембра  2014 године.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Пријава, односно предлог за доделу признања, са доказима и прилозима, 

доставља се Покрајинском секретаријату за образовање, управу и национал-
не заједнице, поштом,  на адресу: Покрајински секретаријат за образовање, 
управу и националне заједнице, Булевар Михајла Пупина 16, 21000  Нови 
Сад (са напоменом: за Конкурс за доделу признања ‘’Др Ђорђе Натошевић’’). 

Све додатне информације могу се добити на телефон, број: 021/487-41 83

666.
На основу Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине 

за 2014.годину (‘’Сл. лист АП Војводине’’ бр. 50/13 и 24/14-ребаланс) и 
Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме 
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АП Војводине за 2014. годину, (‘’Сл. лист АП Војводине’’, бр. 15/14), По-
крајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
Нови Сад, расписује 

К О Н К У Р С 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
 КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ 
АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

1. Предмет конкурса, висина и намена средстава

Путем овог конкурса додељују се средства у укупном износу до 
37.000.000,00 динара за реализацију послова по следећим тачкама:

1. Заштита шума и шумских засада, у укупном износу до 
22.000.000,00 динара.

2. Израда Плана развоја Севернобачког шумског подручја, у укуп-
ном износу до 2.000.000,00 динара.

3. Израда Плана развоја Јужнобачког шумског подручја, у укупном 
износу до 2.000.000,00 динара. 

4. Израда Плана развоја Сремског шумског подручја, у укупном из-
носу до 3.000.000,00 динара.

5. Израда Програма газдовања шумама у власништву сопственика 
шума појединачног поседа мањег од 100 хектара у Јужнобачком 
шумском подручју, у укупном износу до 2.500.000,00 динара.

6. Израда Програма газдовања шумама у власништву сопственика 
шума појединачног поседа мањег од 100 хектара у Сремском шу-
мском подручју, у укупном износу до 3.500.000,00 динара.

7. Научно-истраживачки рад, у укупном износу до 2.000.000,00 ди-
нара.

Средства из тачке 1. се додељују за финансирање мера заштите шума по 
указаним потребама, са динамиком исплате у износу 70% након потписи-
вања уговора, а 30%  по пријему радова.

Средства из тачака 2-6. се додељују за израду наведених планских до-
кумената у складу са Законом о шумама и одговарајућим подзаконским 
актима, са динамиком исплате у износу 70% након потписивања уговора, 
а 30%  по давању сагласности на плански документ.

Средства из тачке 7. се додељују за финансирање одабраних пројеката 
научно-истраживачких радова са темама истраживања процеса сушења 
шума и ревитализације угрожених површина у Војводини, са исплатом у 
целости након потписивања уговора.

Евентуални трошкови ПДВ по свим тачкама овог конкурса урачунати 
су у јединичне и укупне цене послова.

2. Корисници средстава

Право учешћа на конкурсу имају:
- За средства из тачке 1. – правна лица из члана 70. Закона о шума-

ма и друга правна лица сопственици шума.
- За средства из тачака 2-6. – правна лица и предузетници сходно 

члану 26. Закона о шумама.
- За средства из тачке 7. – научне и образовне установе.

3. Потребна документација:

- пријава на конкурс - у штампаном и електронском облику,
- фотокопија картона депонованих потписа,
- фотокопија потврде о регистрацији код надлежног органа,
- фотокопија ПИБ-обрасца,
- уверење надлежног органа о измирењу обавеза на основу пореза 

и осталих јавних прихода закључно са 2013. годином.

Уз напред наведену документацију потребно је за сваку појединачну 
тачку доставити и следеће:

- За средства из тачке 1. - списак површина предвиђених за радо-
ве на заштити шума и шумских засада са износом трошкова (об-
разац ЗАШ-1), а ако радови нису планирани основом и пројекат 
извођења радова (образац ЗАШ-2);

- За средства из тачака 2-6. – доказ да је правно лице или предузет-
ник регистровано за обављање послова планирања у шумарству, 
списак учесника на изради пројекта и фотокопије уверења о по-
ложеном државном стручном испиту, кратак опис начина израде 
планског документа са наведеним роком за израду;

- За средства из тачке 7. – списак пројеката са спецификацијом 
трошкова (образац НИР) и засебан опис предлога сваког поје-
диначног пројекта са дефинисаним роком у којем ће бити реали-
зован.

4. Разматрање пријава и доношење одлуке о додели средстава:

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додат-
ну документацију, односно изврши увид у планску документацију.

Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју именује покрајин-
ски секретар за пољопривреду, водоприведу и шумарство.

Коначну одлуку о додели средстава по свим тачкама доноси покрајин-
ски секретар за пољоприведу, водопривреду и шумарство.

Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава, као и ус-
лови, начин коришћења средстава и рокови реализације послова регули-
саће се уговором.

5. Начин подношења пријаве

Документација се предаје у следећим форматима:
- пратећи обрасци по тачкама - у штампаном и електронском обли-

ку
- остала потребна документација – у штампаном облику.

Документација у електронском облику предаје се у Excel формату на 
приложеном CD или на E-mail адресу nenad.radosavljevic@vojvodina.gov.rs, 
а према упутству које је дато уз обрасце објављене на сајту Секретаријата. 

За послове из тачке 1. неопходно је поседовање важеће (или у поступку 
давања сагласности) основе газдовања шумама из које се подаци уносе 
у предвиђене обрасце. Ако за предметне основе није дато позитивно 
мишљење Завода за заштиту природе АП Војводине, или се средства 
траже за радове који основама нису планирани, неопходно је приложити 
и услове (или мишљење, ако постоји) Завода за заштиту природе АП 
Војводине. Подносиоци пријава могу конкурисати за радове који ће се 
обављати у 2015. години.

Обрасци ЗАШ-2 морају бити попуњени и потписани од стране 
правног лица регистрованог за послове гајења шума или пројектовања у 
шумарству.

За послове из тачака 2-6. подносиоци пријава морају сами обезбедити 
и прикупити потребне катастарске планове и друге изворне податке 
неопходне за израду наведених планских докумената.

Подносиоци пријаве који конкуришу за послове из више тачака подносе 
посебну пријаву за сваку тачку. За послове из једне тачке који се обављају 
на више локација (или за више научних радова) подноси се једна пријава 
уз коју се прилажу припадајући обрасци за сваку појединачну локацију 
(или научни рад).

Пријава и обрасци се могу преузети у Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство (Булевар Михајла Пупина 16, 
Нови Сад, I спрат, соба 42а) или са сајта Секретаријата (www.psp.vojvodi-
na.gov.rs).

Пријаве се подносе на адресу:
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16,  са назнаком 
‘’Конкурс за Буџетски фонд за шуме 2014’’. 

Пријаве на конкурс са осталом потребном документацијом  подносе се 
закључно са 31.10.2014. године.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-43-77.
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

658. Решење о разрешењу дужности директора Дома уче-
ника средњих школа у Вршцу;

659. Решење о именовању директора Дома ученика 
средњих школа у Вршцу;

660. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана  Фонда за пружање помоћи избе-
глим, прогнаним и расељеним лицима;

661. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Фонда за пружање помоћи избеглим, 
прогнаним и расељеним лицима за 2014. годину;

662. Решење о разрешењу дужности директора Дома уче-
ника средњих школа у Сремској Митровици;

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

664. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
програма рада Народног позоришта-Narodnog kazlišta 
- Népszínház Суботица за 2014. годину.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

665. Конкурс за доделу прознања „Др Ђорђе Натошевић“-
за школску 2013/2014. годину.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

666. Конкурс за доделу средстава из годишњег програма 
коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП 
Војводине за 2014.годину.
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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:
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