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543.

На основу чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у 
вези с чланом 60. став 4. Закона о јавној својини („Сл. гласник 
РС”, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 1. јула 2015. године,  д о н е л а   ј е

ОДЛУКУ O ДОПУНИ ОДЛУКЕ 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 

СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА 

Члан 1.

У Одлуци о условима и начину коришћења службених возила 
(„Службени лист АПВ”, бр. 23/2011, 1/2012 – испр., 21/2013 и 4/2015), 
у члану 5. став 1. после тачке 13, додајe се  тачка 14. која гласи:

„14. Правобранилац Аутономне покрајине Војводине”.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 344-123/2013
Нови Сад, 1.  јул  2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

544.

На основу члана 32. став 1, тачка 4, чл. 35. и 36. став 2 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
Аутономне покрајине Војводине”, број: 37/2014), а у вези са чла-
ном 5. Одлуке о отварању буџетског фонда за средства пренета 
од Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ”, бр. 4/2012 и 51/2014), чланом 4.  и чланом 6. став 1, тач-
ка 1. Закона о развојном фонду Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени гласник РС”, број 124/2012), чланом 10. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине 
за 2015. годину („Службени лист АП Војводине”, бр. 53/2014 и 
54/2014 – испр.) и Уредбом о правилима за доделу државне по-
моћи („Службени гласник РС”, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 
37/2013, 97/2013 и 119/2014), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној  1. јула 2015.  године,  д о н е л а  ј е 

ОДЛУКУ О ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДОДЕЛЕ КРЕДИТНИХ 

СРЕДСТАВА 
МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ЗА ТРАЈНА ОБРТНА СРЕДСТВА

Члан 1.

У Одлуци о условима и начину доделе кредитних средстава 
малим и средњим предузећима са седиштем на територији Ауто-
номне покрајине Војводине за трајна обртна средства („Службени 
лист АПВ”, бр. 40/2013, 46/2013 и 04/2014), у даљем тексту: Одлу-
ка, после члана 2. додаје се члан 2а који гласи:

„2а
Од 01.01.2015. године, средства у износу од 66.184.631,68 дина-

ра за намене из члана 1. ове одлуке, обезбеђују се из средстава 
која су планирана Покрајинском скупштинском одлуком о буџе-
ту Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, у разделу 23 
Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине, Глава 2301 
Буџетски фонд за средства пренета од Фонда за развој Аутономне 
покрајине Војводине, програм 1504, програмска активност 1018, 
функционална класификација 411 Општи економски и комер-
цијални послови, економска класификација 621 Набавка домаће 
финансијске имовине.”

Члан 2.

После члана 7. додаје се члан 7а који гласи:   

„7а
На дан 31.12.2014. године, Фонду су пренета средства у уку-

пном износу од 138.200.000,00 динара за намене из члана 1. Од-
луке.”

Члан 3.

Од дана ступања на снагу ове одлуке неће се преносити сред-
ства Фонду за намене из члана 1. Одлуке.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА 

Број: 422-21/2013-01/4
Нови Сад, 1. јул 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

545.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), чла-
на 54. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени 
гласник РС”, број: 18/2010 и 55/2013), а у вези са чланом 36. став 1. 
тачка 12. Закона о утврђивању надлежности („Службени гласник 
РС”, број: 99/2009 и 67/2012 – УС РС) и Одлуке о оснивању Уста-
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нове студентског стандарда Студентски дом „Европа” – Európa 
Kollégium у Новом Саду, Покрајинска влада, на седници одржаној 
1. јула 2015. године, д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Анамарија Вичек, дипломирани педагог-логопед из Новог 
Сада, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Ус-
танове студентског стандарда Студентски дом „Европа” – Európa 
Kollégium у Новом Саду.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-410/2015
Нови Сад, 1. јул 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

546.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), чла-
на 54. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени 
гласник РС”, број: 18/2010 и 55/2013), а у вези с чланом 36. став 1. 
тачка 12. Закона о утврђивању надлежности („Службени гласник 
РС”, број: 99/2009 и 67/2012 – УС РС) и Одлуке о оснивању Уста-
нове студентског стандарда Студентски дом „Европа” − Európa 
Kollégium у Новом Саду, Покрајинска влада, на седници одржаној 
1. јула  2015. године, д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Илдико Шнејдер Шара, дипломирана економисткиња из Буди-
саве, именује се за вршиоца дужности директорa Установе сту-
дентског стандарда Студентски дом „Европа” − Európa Kollégium 
у Новом Саду, до окончања поступка за именовање директора.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-411/2015
Нови Сад, 1. јул 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

547.

На основу чланова 15. и 16. став 5. , члана 24. став 2. и члана 40. 
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (‘’Служ-
бени лист АПВ’’, број: 37/14 и 54/14/ др одлука) и члана 36. став 1. 
тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покраји-
не Војводине (‘’Службени гласник РС’’, број: 99/2009, 67/2012 – 
УС РС), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. јула  2015. 
године, д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се чланови Управног одбора Установе студентског 
стандарда Студентски дом ‘’Европа’’-  Európa Kollégium у Новом 
Саду:

1. мр Бела Миавец, адвокат
2. др Божа Пал, редовни професор на Природно-матема-

тичком факултету у Новом Саду
3. Ласло Галамбош, правник
4. Ђула Киш, дипломирани инжењер агрономије
5. Деже Немет, дипломирани електроинжењер
6. Чаба Чеке, новинар.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-408/2015
Нови Сад, 1. јул 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

548.

На основу чл. 15. и 16. став 5, члана 24. став 2. и члана 40. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службе-
ни лист АПВ”, број: 37/14 и 54/14 – др. одлука) и члана 36. став 1. 
тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покраји-
не Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/2009, 67/2012 – УС 
РС), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. јула 2015. године,            
д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

За чланове Управног одбора Установе студентског стандарда 
Студентски дом „Европа” – Európa kollégium у Новом Саду, име-
нују се:

1 Анамарија Вичек, дипломиранa педагошкиња
2 Ђула Киш, дипломирани инжењер агрономије
3 Игор Башнец, дипломирани правник
4 Деже Немет, дипломирани инжењер електротехнике
5 Марта Петкович, дипломирана наставница географије
6 Атила Перпауер,  дипломирани наставник разредне на-

ставе.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-409/2015
Нови Сад, 1. јул 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

549.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), Одлуке о осни-
вању Опште болнице Сента, Сента, услед поделе Здравственог 
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центра „Др Гере Иштван” Сента („Службени лист АПВ”, бр. 2/08, 
8/08 и 21/10), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној  1. 
јула  2015. године, д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Опште болнице 
Сента, Сента:

- председница:
 Мирјана Мандић,  дипл. економисткиња из Сенте, пред-

ставница Оснивача

- чланови:
1. Ивана Ћирковић, дипл. правница из Сенте, представни-

ца Оснивача
2. мр Золтан Домањ, магистар технологије из Сенте, пред-

ставник Оснивача
3. Елеонора Тот, дипл. инжењерка грађевине из Сенте, 

представница Оснивача
4. др Драгиша Зековић, доктор медицине, специјалиста пси-

хијатрије судске медицине, из Сенте, из реда запослених
5. прим. др Емил Фаркаш, доктор медицине, специјалиста 

опште хирургије из Сенте, из реда запослених
6. Тимеа Штербик, виша медицинска сестра из Аде, из реда 

запослених.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-450/2015
Нови Сад, 1. јул 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

550.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), Одлуке о осни-
вању Опште болнице Сента, Сента, услед поделе Здравственог 
центра „Др Гере Иштван” Сента („Службени лист АПВ”, бр. 2/08, 
8/08 и 21/10), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. јула  
2015. године, д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ E 

I

У Управни одбор Опште болнице Сента, Сента, именују се:

- за председницу:
 Мирјана Мандић, дипл. економисткиња у пензији, из 

Сенте, представница  Oснивачa

- за чланове:
1. Саша Дулка, средња стручна спрема, ЈКП „Чока”, из 

Чоке представник Oснивача
2. мр Золтан Домањ, магистар технологије, Altech Fermin, 

из Сенте представник Oснивача
3. Чонгор Леринц, економиста, Дом здравља Сента, из Сен-

те,  представник Oснивача
4. др Драгиша Зековић, доктор медицине, специјалиста пси-

хијатрије- судске медицине из Сенте, из реда запослених

5. прим. др Емил Фаркаш, доктор медицине, специјалиста 
опште хирургије из Сенте, из реда запослених

6. Тимеа Штербик, виша медицинска сестра из Аде, из 
реда запослених. Председник и чланови Управног одбо-
ра именују се на период од четири године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-451/2015
Нови Сад, 1. јул 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

551.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), Одлуке о осни-
вању Опште болнице Сента, Сента, услед поделе Здравственог 
центра „Др Гере Иштван” Сента („Службени лист АПВ”, бр. 2/08, 
8/08 и 21/10), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној  1. 
јула  2015. године,  д о н е л а  ј е 

Р Е Ш Е Њ E

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Опште болнице 
Сента, Сента:

- председник:
 Срђан Недовић,  правник из Сенте, представник  Oснивача

- чланови:
1. Емеше Ладањи, дипл.економиста из Сенте,  представник 

Oснивача
2. Никола Трампа, дипл. економиста из Сенте, представник 

Oснивача
3. др Гизела Векоњ Фајка, докторка медицине, специја-

листкиња педијатрије – неонатологије, из Сенте, пред-
ставница Oснивача

4. др Милан Шарац, доктор медицине, специјалиста опште 
хирургије из Бечеја, из реда запослених.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-452/2015
Нови Сад, 1. јул 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

552.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 99/10, 
57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), Одлуке о оснивању Опште 
болнице Сента, Сента, услед поделе Здравственог центра „Др Гере 
Иштван” Сента („Службени лист АПВ”, бр. 2/08, 8/08 и 21/10), члана 
32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  1. јула  2015. године, д о н е л а   ј е
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Р Е Ш Е Њ E 

I

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

- за председницу:
 Ивана Ћирковић, дипл. правница, мастер, Апотека Сен-

та, из Сенте, представница  Oснивача.

- за чланове:
1. Тамаш Бата, економиста, МЗ Кертек, из Сенте, представ-

ник Oснивача
2. Карољ Чизик,  дипл. инж. технологије, незапослен, из 

Сенте, представник Oснивача
3. др Милан Шарац, доктор медицине, специјалиста опште 

хирургије из Бечеја, из реда запослених
4. мр сц. др мед. Анико Берта Сабо, докторку медицине, 

специјалисткињу интерне медицине – кардиологије из 
Сенте, из реда запослених.

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

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-453/2015
Нови Сад, 1. јул 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

553.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12,  45/13 – други закон и 93/14), тачке II Одлуке 
о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим уста-
новама које на подручју АП Војводине пружају болничку, спе-
цијалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту 
(„Службени лист АПВ”, бр. 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ″, број 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 1. јула 2015. године, д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Милош Удовичић, професор историје из Сремске Каменице,  
разрешава се дужности члана Управног одбора Института за 
онкологију Војводине, на коју је именован Решењем Владе Ауто-
номне Покрајине Војводине, број: 022-53/2012 од 1. фебруара 2012. 
године, као представник оснивача, на лични захтев.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-448/2015
Нови Сад, 1. јул 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

554.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12,  45/13 – други закон и 93/14), тачке II Одлуке 

о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим уста-
новама које на подручју АП Војводине пружају болничку, спе-
цијалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту 
(„Службени лист АПВ”, бр. 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ″, број 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 1. јула 2015. године, д о н е л а  ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Раде Малеш, студент из Сремске Каменице, именује се за члана 
Управног одбора Института за онкологију Војводине, као пред-
ставник оснивача.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-449/2015
Нови Сад, 1. јул 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

555.

На основу члана 20. став 3. Закона о рударству и геолошким 
истраживањима („Сл. гласник РС”, број 88/2011) и члана 15. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи („Службе-
ни лист АПВ“, број: 37/2014 и 54/2014), Покрајински секретар за 
енергетику и минералне сировине доноси: 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 
ОСНОВНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2015. ГОДИНУ

I. ЦИЉ ИЗВОЂЕЊА ОСНОВНИХ ГЕОЛОШКИХ 
ИСТРАЖИВАЊА 

Основна геолошка истраживања изводе се у циљу: проучавања 
развоја, састава и грађе земљине коре; проналажења минералних 
ресурса, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса и њихо-
вих иницијалних проучавања до степена истражености резерви за 
Ц1 категорију резерви; вредновања укупних потенцијала геолош-
ке средине као простора за потребе просторног и урбанистичког 
планирања и утврђивања подобности за изградњу објеката; ут-
врђивања и елиминације штетних утицаја природних и техноге-
них процеса на геолошку и животну средину. Основна геолошка 
истраживања обухватају израду: основних, прегледних и специја-
листичких геолошких карата размере 1:25.000 и ситније размере 
(изузетно за подручја посебне намене и размере 1:10.000); студија 
потенцијалности геолошких средина у погледу присуства мине-
ралних и других геолошких ресурса; подобности геолошке среди-
не за потребе планирања, пројектовања и грађења; као и студија 
за потребе заштите животне средине; очувања геодиверзитета и 
заштите објеката геонаслеђа и слично. Основна геолошка истражи-
вања се изводе за потребе просторног планирања и израде генерал-
них урбанистичких планова, утврђивања и вредновања укупних 
геолошких потенцијала одређеног подручја, утврђивања намене 
и подобности геолошке средине као простора за градњу објеката.

Основна геолошка истраживања су послови од јавног инте-
реса и финансирају се из буџета Републике Србије. Аутономна 
покрајина врши и финансира основна геолошка истраживања на 
територији аутономне покрајине.

У 2015. години планира се завршетак радова по пројектима 
започетим по програмима за 2010., 2012. и 2014.годину, као и из-
вођење геолошких истражних радова према овом (годишњем) 
програму, који обухвата: 

1. Основна геолошка истраживања општег карактера; 
2.  Основна истраживања геолошких ресурса у области хи-

дрогеолошких, инжењерско-геолошких истраживања и 
истраживања минералних сировина; 



1. јул 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 28 - Страна 957

3. Геоеколошка истраживања; 
4. Остале стручне активности као што су: припрема за 

штампу, штампање геолoшких карата и унос података 
геолошких истраживања у форму Геолошког информа-
ционог система Србије.

II. ОСНОВНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ОПШТЕГ  
КАРАКТЕРА

У оквиру ових истраживања, а која се изводе у циљу проуча-
вања и утврђивања развоја, састава и грађе земљине коре, током 
2015. године планира се наставак односно завршетак истражи-
вања по започетим пројектима из предходних година, као и поче-
так радова на изради специјализованих, тематских карата.

II.1. Геолошка карта Србије размере 1:50.000

Значајан сегмент свих геолошких истраживања је израда Гео-
лошке карте Србије размере 1:50.000, општег типа, која предста-
вља основну подлогу за даљу надoградњу у решавању комплексне 
геолошке проблематике, било да се ради о изради специјалних 
геолошких карата или свих других истраживања која захтевају 
више података и детаља него што је приказано Основном геолош-
ком картом размере 1:100.000.

Израдом ових карата руководи Министарство надлежно за 
послове геологије, уз координацију Покрајинског секретаријата за 
енергетику и минералне сировине за листове или делове листова  
геолошких карата на подручју Аутономне покрајине Војводине.

У оквиру ових активности, а у складу са Годишњим програмом 
надлежног Министарства, на територији АП Војводине током 
2015. године  планира се наставак геолошких истраживања за из-
раду Геолошке карте Србије размере 1:50.000 на листу Нови Сад 
4 и листу Бачка Паланка 4. 

У заједничком пројекту са Геолошким институтом из Загреба, 
у току 2015. године, на листу Бачка Паланка 4., односно секцијама 
Шаренград, Бачка Паланка – југ, Кукујевци и Кузмин 1:25 000 (прва 
година), које су углавном покривене кавартарним седиментима, 
делом плиоценским палудинским слојевима и ретким изданцима 
тријаских кречњака и палеозојских серпентинита,  планира се ге-
олошко рекогносцирање и картирање терена, као и лабораторијске 
анализе прикупљених узорака. Укупно је предвиђено 150 km2 за 
геолошко картирање у току 2015. годинe и 100 km2 за реамбулацију.

Реализација пројекта за лист Нови Сад 4 у 2015. години обухватиће 
следеће активности: кабинетска истраживања, теренске и завршне 
лабораторијско-кабинетске радове за подручје листа Нови Сад 4. 

Циљ реализације пројекта је урађен лист геолошке карте раз-
мере 1:50.000 Бачка Паланка 4 и Нови Сад 4, са одговарајућим 
прилозима и тумачем.

III. ОСНОВНА ИСТРАЖИВАЊА ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА 

III.1. Хидрогеолошка истраживања 

III.1.1. Основна хидрогеолошка и хидролошка истраживања 
„горких” вода на територији Баната

Појаве „горких” вода на територији АП Војводине познате су 
на више локалитета, који су углавном сконцентрисани на просто-
ру средњег и северног Баната. Meђу њима најпознатије су оне у 
Лазареву  и  Торди  из којих је вода  у лековите сврхе коришћена 
још почетком прошлог века.

Циљ истраживања по овом Пројекту, јесте утврђивање основних 
геолошких и хидрогеолошких карактеристика простора на који-
ма су регистроване „горке” воде, услова формирања и настанка 
подземних вода специфичних физичко-хемијских својстава, као и 
међусобног утицаја и зависности површинских и подземних вода и 
земљишта који треба да разјасне услове и начин (генезу) појављи-
вања ових вода. На основу резултата истраживања створиће се 

неопходни предуслови да заинтересовани који желе да користе 
ове воде  приступе детаљним (примењеним) геолошким истражи-
вањима на одређеним локалитетима у циљу валоризације истиx.

Пројекат Основна хидрогеолошка и хидролошка истражи-
вања „горких” вода на територији Баната представља вишефазни 
пројекат чија је реализација започета 2011. године на простору 
средњег Баната. Током  2014. године истраживања су изведена на 
простору јужног Баната, а у 2015. године планира се наставак ис-
траживања на подручју северног Баната. 

III.2. Инжењерскогеолошка истраживања 

III.2.1. Инжењерскогеолошке подлоге за просторни план тери-
торије општине Бачка Паланка -I фаза

Циљ реализације овог пројекта је да се региструју, анализирају 
и на погодан начин прикажу сви геолошки потенцијали на те-
риторији општине Бачка Паланка, услови њиховог рационалног 
коришћења, услови заштите геолошке средине од последица тог 
коришћења, као и услови заштите људи и материјалних добара од 
различитих геолошких и геоморфолошких процеса. 

Предвиђене активности по овом пројекту у 2015. години се од-
носе на прикупљање и обраду података из постојеће документа-
ције, инжењерскогеолошко рекогносцирање терена на површини 
територије општине Бачка Паланка - укупно 579 km2, као и  хи-
дрогеолошко рекогносцирање терена. 

Пројекат је предвиђен да се реализује кроз две фазе, током 
2015. и 2016. године.

III.2.2. Основна инжењерска истраживања за потребе Израде 
инжењерскогеолошке карте Србије за  територију Војводине, 
1:200.000

Савремени геолошки процеси, пре свега процеси нестабилно-
сти (клизања) и еродибилности тла, представљају  крупне про-
блеме за рационално привредно и просторно - урбанистичко пла-
нирање и пројектовање. 

На подручју АП Војводине, која се највећим делом одликује равни-
чарским теренима, ови процеси су посебно изражени само уз десну 
обалу Дунава, и то скоро у континуитету од Нештина на западу, пре-
ко Сусека, Баноштора, Черевића, Беочина, Петроварадина, Сремских 
Карловаца, Крчедина, Сланкамена до Старих Бановаца на истоку.

У протеклом периоду овај простор је више пута био предмет 
истраживања, међутим она су се углавном односила на решавње 
конкретне проблематике на најугроженијим локалитетима 
(Сремска Каменица, Чортановци, мостови на Дунаву, Сремски 
Карловци) или су били регионалног каректера (инжењерскогео-
лошка карта 1:200.000)  и као таква непреминљива су за потребе 
израде детаљних планова просторног уређења. 

Предложени пројекат, чија се реализација планира у 2015. години, 
има за циљ да израдом инжењерскогеолошке карте Србије у размери 
1:200.000 за територију Војводине, омогући планирање истражног 
подручја – територије Војводине, за потребе просторног и урбанис-
тичког пројектовања и планирања. Ова карта у размери 1:200.000 
је општег карактера и има задатак да укаже на основне могућности 
планирања и адекватног коришћења простора као и приликом из-
градње капиталних објеката. Предложени пројекат има за циљ да 
се евидентирају терени захваћени клизиштима (активна, привре-
мено умирена и фосилна) и нестабилне падине; процене услови и 
могућности активирања процеса клизања; утврде приоритетна под-
ручја за детаљна геолошка истраживања, пројектовање и предузи-
мање превентивних или санационих мера на целокупном истраж-
ном простору од Нештина до Старих Бановаца, једном речју да се 
обезбеди квалитетна и сигурна основа за рационално планирање и 
извођење радова у области уређења насеља, изградњи ифраструк-
турних објеката, заштити животне средине и одрживог коришћења 
свих расположивих природних ресурса на предметном простору.
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III.3. Истраживања минералних сировина 

III.3.1. Основна геолошка истраживања минералних сировина 
у наносним творевинама Вршца и околине 

На подручју Вршца су током ранијих истраживања, откривене 
веће површине под наносима које се по начину и месту настан-
ка деле на: елувијалне, делувијалне, пролувијалне и алувијалне. 
Истраживања минералних сировина у овим седиментима у про-
теклом периоду нису вршена систематски иако постоје подаци да 
се у њима налазе повећане концентрације каситерита, циркона и 
ретких елемената и земаља као што су берилијум и ниобијум, од-
носно талијум и галијум. 

Првобитно је планирано да се овај пројекат реализује током 
2010. и 2011. године, међутим резултати истраживања из 2010. и 
2011. године, када су на ширем подручју Месића у већем броју 
шлихова констатовани макроскопски видљива зрна злата, намет-
нули су потребу да се иста продуже и у 2012.години. Истражним 
радовима прве фазе издвојена су два перспективна простора 
(јужне падине Вршачког брега и алувион реке Нере) за  истражне 
радове друге фазе. Током 2014. године изведена су истраживања 
на простору јужних падина Вршачког брега, док се у  2015.години 
планира наставак истраживања на другом издвојеном перспек-
тивном простору алувиону реке Нере.

На основу резултата истраживања и испитивања из предход-
них година утврдиће се просторни размештај максималних 
концентрација појединих минералних сировина и извршиће се 
оцена потенцијалности целог простора (на нивоу резерви Ц2 ка-
тегорије) у погледу могућности проналажења економски интере-
сантних лежишта, што ће омогућити свим потенцијалним инвес-
титорима да са великом сигурношћу приступе даљим, детаљним 
(примењеним) истраживањима. 

III.3.2. Основна геолошка истраживања халогених елемената 
(±Li и B) и њихових једињења на територији АП Војводине 

Сировинска база халогених елемената (± Li и B) и њихових је-
дињења на територији АП Војводине у протеклом периоду није 
била предмет посебних и систематских геолошких истраживања. 
У склопу регионалних геохемијских и хидрохемијских истражи-
вања у већем броју узорака тла (Слано Копово, Меленци, Баран-
да, Торда итд.) и подземних вода (Торда, Лазарево, Ада, Велико 
Село итд.) констатовани су аномални садржаји појединих хало-
гених елемената (±Li и B) што је повод за израду и реализацију 
овог пројекта. При том основни циљ предложених истраживања 
је решавање минерагенетских и геолошко-економских каракте-
ристика регистрованих „појава” халогених елемената (± Li и B) и 
потенцијалних рудоносних формација  на територији АП Војво-
дине, како би се могла донети релевантна оцена о њиховој потен-
цијалној економској вредности и оправданости даљих улагања у 
детаљна (примењена) геолошка истраживања. 

Реализација овог пројекта предвиђена је у три фазе, у периоду 
од 2012. до 2015. године. 

Прва фаза истраживања, током 2012. године, обухватила је 
прикупљање и систематизацију свих расположивих података о 
резултатима ранијих истраживања на основу којих је извршено 
издвајање потенцијалних локалитета и рудоносних формација, 
на којима су током 2014. године извршена допунска теренска и 
лабораторијска истраживања и испитивања. Трећом фазом ис-
траживања у 2015.години, планира се наставак истраживања на 
простору сремског и јужнобанатског округа. 

IV. ГЕОЕКОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 

IV.1. Комплексна геолошко-еколошка истраживања флувијал-
них наноса малих токова у сливу Саве и Дунава на територији 
АП Војводине 

Мали водотоци који дренирају урбана и индустријска под-
ручја Војводине представљају потенцијалне загађиваче великих 
речних токова – Саве и Дунава из чијих алувијалних наноса, на 

територији АП Војводине, воду за пиће користе многобројна до-
маћинства у Бездану, Апатину, Сремској Митровици, Руми, Но-
вом Саду, Панчеву и Ковину.

Истраживањима флувијалног наноса малих токова утврђује се 
историјат загађености, тренутно (нулто) стање загађења и њихов 
досадашњи утицај на квалитет вода великих токова, као полазна 
основа за успостављање адекватног мониторинга који ће омогућити 
правовремено реаговање на потенцијалне опасности од евентуал-
них будућих загађења флувијалних наноса малих токова, а самим 
тим и на спречавање загађења великих речних токова, што је упра-
во и основни циљ истраживања започетих у претходном периоду.

Током 2015.године наставиће се истраживања на простори-
ма Бачке и северног Баната, чиме ће бити завршена и последња 
(трећа) фаза истраживања. На основу резултата истраживања у 
периоду од 2013-2015. године добиће се подаци о стању загађења 
флувијалних нанаоса малих водотокова, као полазне основе за 
успостављање адекватног мониторинга.

IV.2. Eкогеолошка испитивања урбаног и руралног земљишта 
на територији Републике Србије

Основни циљ пројекта је утврђивање садржаја токсичних еле-
мената у земљишту  и утврђивање доминантних геогених и ан-
тропогених утицаја. 

Током реализације пројекта планира се пројектовање мреже и 
прикупљање узорака; припрема и лабораторијска анализа узорака; 
статистичка обрада резултата и интерпретација добијених резул-
тата. У 2015. години биће истраживано земљиште Бачке Паланке.

Земљиште ће бити хемијски, петролошки и минералошки ана-
лизирани. Подаци ће после статистичке обраде, бити приказани 
табеларно и графички. Реализацијом пројекта на земљиштима се 
утврђује  присуство потенцијално токсичних метала и уколико по-
стоје, њихова геогено-антопогена веза. Земљиште представља ди-
намички систем који стално врши размену материје са геосферама 
које га окружује. Оно је често и филтер полутаната из ваздуха и 
воде, па су у земљишту често присутни и токсиканти као последи-
ца људских активности. Тешки метали, као најчешћи полутанти  се 
у одређеним концентрацијама природно налазе у земљишту и воде 
порекло од матичне  стене од које је земљиште настало.

Резултати истраживања из 2015. године ће дати информације 
о оптерећености земљишта Бачке Паланке  и назначити изворе 
загађења. Очекивани резултати налазе примену у просторном 
планирању, пољопривредној производњи, грађевинарству, шу-
марству, туризму  и другим гранама привреде. 

V.  ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ

У оквиру ових активности током 2015. године поред уноса 
података основних геолошких истраживања по овом програму, 
наставиће се унос и ажурирање података о резултатима ранијих 
основних геолошких истраживања на територији АП Војводине. 
За ове намене користи се иста апликација која је развијена за пот-
ребе Министарства, а од података се уносе: назив документа, ре-
гистарски број и тип документа, место и година израде, општина 
и округ, назив листа, сигнатура и размера, тип истраживања, сиг-
натура дисциплине, локалност и хронолошки број, извођач радо-
ва, аутор, фонд место архивирања, датум записа, као и резултати 
истраживања који ће бити садржани у резимеу (апстракту) са по-
дацима из сваког појединачног Извештаја, Елабората или Студије 
о резултатима Основних геолошких истраживања. 

Предвиђено је да се током 2015. године заврши унос основ-
них података (уз кратак резиме) о свим извршеним геолошким 
истраживањима којима располаже фонд стручне документације 
Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине. 

VI.  ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПРОГРАМА

Финансијска средства за спровођење овог програма обезбеђена 
су Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службе-
ни Гласник РС”, број 142/2014), раздео 45. Геолошки завод Србије.
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VII. ИЗВОЂЕЊЕ И НАДЗОР OСНОВНИХ ГЕОЛОШКИХ 
ИСТРАЖИВАЊА

Извођење основних геолошких истраживања обавља Геолош-
ки завод Србије у складу са члановима 14 - 19. Закона о рудар-
ству и геолошким истраживањима („Службени Гласник РС”, број 
88/11).

Надзор над извођењем Основних геолошких истраживања на 
територији АП Војводине по овом Програму, сходно члану 14. 
став 5, Закона о рударству и геолошким истраживањима („Служ-
бени Гласник РС”, број 88/11), врши надлежно Министарство.

VIII. ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Завршетак реализације Програма геолошких истражних радо-
ва за 2015. годину планиран је за 31. децембар 2015. године.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне 
сировине

Број: 115-310-142/2015-02
Датум: 01.07.2015. године

Покрајински секретар 
мр Ненад Станковић, дипл.инж.ел., с.р.

556.

На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број: 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 18. и 19. Закона о 
јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС”, бр. 83/14), 
члана 15. и члана 16. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Сл. лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014 – дру-
ги пропис) и Правилника о суфинансирању пројеката за оства-
ривање јавног интереса у области јавног информисања, („Сл. 
гласник РС”, бр. 126/14), покрајински секретар за културу и јавно 
информисање расписује

КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА 

ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА
ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

У 2015. ГОДИНИ

I

Покрајински секретаријат ће корисницима одобрити средства 
у складу са чланом 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне 
помоћи („Сл. гласник РС”, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 
97/2013 и 119/2014) по правилима за Државну помоћ мале вредно-
сти (де минимис државна помоћ).

Укупан износ средстава који се распоређује приватним преду-
зећима и предузетницима износи:  11.249.971,00  динара.

1.1. Предмет конкурса: Средства се одобравају за реализацију 
пројеката увођења, побољшања  или проширења  програмских 
садржаја у новинама или електронским медијима, који се дист-
рибуирају или емитују у Аутономној покрајини Војводини, а од 
посебног су значаја за јавно информисање грађана Аутономне 
покрајине Војводине, укључујући и интернет странице уписане 
у регистар медија, као и за реализацију пројеката увођења, по-
бољшања  или проширења  програмских садржаја  телевизија из 
области културе и уметности. 

1.2. Циљеви конкурса су: остваривање јавног интереса грађана 
АП Војводине у области јавног информисања, развој медијског 
плурализма, увођење, побољшање  или проширење  програмских 
садржаја у новинама или електронским медијима на српском 
језику и на језицима националних заједница, који се посебно од-
носе на економску, друштвену и културну проблематику, мањин-
ске друштвене групе, питања из области социјалне заштите, 
друштвене бриге о деци, положаја младих или старијих грађана, 

родну равноправност, заштиту животне средине и здравља људи, 
развој и неговање културе и уметности у АП Војводини, афир-
мација мултикултуралности, развој интеркултурализма, подсти-
цање вишејезичних програма.

1.3. Критериjуми за оцењивање проjеката су: остваривање 
јавног интереса, односно значаj проjекта за остваривање права на 
jавно информисање грађана АП Војводине на нивоу покрајине, 
региона, града или општине, значаj проjекта за унапређење права 
на информисање и jезичког и културног идентитета грађана АП 
Војводине,  припадника српског народа и националних мањина, 
квалитет, актуелност, креативност, информисање о демократ-
ским вредностима и развијање грађанске свести, афирмација 
мултикултуралности, подстицање интеркултурализма, увођење 
или развој вишејезичних програма.

1.3.1. Предносни критеријуми су: већи број корисника, валид-
на аргументација пројекта, адекватна спецификација буџета, 
усклађена и образложена са становишта планираних пројектних 
активности и одрживост пројекта.

1.4. Право учешћа на конкурсу: Предложени проjекат се мора  
реализовати преко регистрованог медија.

Право да добију средства имају приватна предузећа и предузет-
ници, издавачи медија уписаних у регистар медија при Агенцији 
за привредне регистре, као и аудио и аудио/видео продукције које 
имају потписан уговор или оверену изjаву издавача медија или 
медија у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани (обавез-
но само за правна лица и предузетнике регистроване за продук-
циjу телевизиjског, односно радиjског програма).

Право да добију средства имају и медији, који имају национал-
ну покривеност, под условом да већ имају сталну рубрику или 
емисију о АП Војводини.

Предлагач може конкурисати само са jедним проjектом.

Уколико је правно лице издавач више медија, има право учешћа 
на конкурсу за сваки медиј, чији је издавач.

Учесник конкурса је обавезан да попуни обрасце за учешће на 
конкурсу (преузимају се са сајта Покрајинског секретаријата) и 
приложи копије следећих докумената:

· Образац 1 (опис проjекта);
· Образац 2 (спецификациjа трошкова проjекта);
· фотокопију решења о регистрациjи правног лица или 

предузетника у  одговарајућем регистру;
· фотокопију решења о регистрацији јавног гласила у Ре-

гистру јавних гласила, односно регистрацији медија у 
Регистру медија, при Агенцији за привредне регистре;

· фотокопију потврде о пореском идентификацио-
ном броју – ПИБ-у

· фотокопију дозволе за емитовање радио и/или ТВ про-
грама издате од Регулаторног тела за електронске медије;

· уговор или оверена изjава издавача медија, у коjима ће 
програмски садржаjи бити емитовани (обавезно само за 
правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу 
телевизиjског и радиjског програма).

Издавач медија, који је учесник конкурса, не може предвидети  
пројектом, а ни накнадно чинити следеће:

· да средствима добијеним конкурсом располаже на такав 
начин да ангажује друга правна лица за изнајмљивање 
опреме, студија, редакције и сл, а не може да ангажује 
ни неко друго правно лице, које би реализовало пројекат 
уместо правног лица учесника на конкурсу;

· да средства или део средстава утроши на плате запосле-
них, односно средства се могу предвидети пројектом за 
плате уколико се плата или део плате остварује искључиво 
за пројекат, али не и за друге активности у правном лицу;

· да средства или део средстава утроши на набавку и одр-
жавање опреме, текуће трошкове, измиривање обавеза 
према регулаторним телима, односно све што се не од-
носи искључиво на пројекат.
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II

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање нај-
више до 80% вредности пројекта.

Учесник Конкурса, коме Покрајински секретаријат определи 
средства за пројекат, може у току исте календарске године да 
учествује са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим 
нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не прелазе 
80% вредности пројекта.

III

Приjаве (Образац 1 и Образац 2) се преузимају са сајта По-
крајинског секретаријата: www.kultura.vojvodina.gov.rs и подносе 
редовном поштом у  2 примерка, док се остала обавезна докумен-
тација шаље у 1 примерку, на адресу: 

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком: за 
Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских 
садржаја.

Осим наведеног, учесници конкурса су дужни да конкурсну 
пријаву (Образац 1 и Образац 2) пошаљу и електронском поштом 
на адресу: mediji.psinf@gmail.com

Конкурсни материјал се не враћа.

Конкурс се објављује у дневном листу „Данас“, на интернет 
страници Покрајинског секретаријата за културу и јавно инфор-
мисање и у Службеном листу АП Војводине.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања, односно до 06. 
јула    2015. године.

Решење о додели средстава по расписаном конкурсу биће 
обjављено на интернет страници Покрајинског секретаријата: 
www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Додатне информациjе  могу се добити радним данима од 11 до 
14 часова, на телефонe 021/487 42 71 и 021/487 42 74.

IV  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрова-
на најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да 
предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски 
стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се пи-
саним путем обрате Покрајинском секретаријату. Уз предлог за 
чланове комисије доставити и кратке биографије. Предлоге слати 
до закључења Конкурса.

V

Поднете пријаве по конкурсу разматра и доноси предлог кон-
курсна комисија коју решењем именује покрајински секретар за 
културу и јавно информисање.

За члана  комисије именује се  лице које је независни стручњак 
за медије  или је медијски радник.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити 
обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против 
корупције.

Комисија има три члана, односно ако пристигне више од педе-
сет пројектних пријава, комисија има пет чланова.

Комисија  неће разматрати:
- пријаве подносилаца који немају право учешћа на кон-

курсу,
- неблаговремено поднете пријаве,
- пројекте који нису у складу са утврђеном наменом,

- пријаве подносилаца којима су раније одобрена сред-
ства, а нису поднели извештај о наменском коришћењу 
истих, 

- непотпуне пријаве, које се, и након упозорења, не попу-
не до краја рока за пријаву на конкурс,

- пријаве са непотпуном пратећом документацијом и 
- пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу.

VI

О додели средстава, на предлог Конкурсне комисије, одлучује 
покрајински  секретар  решењем.

Уколико пројекти или одређени број пројеката нису у складу 
са циљевима и критеријумима конкурса, покрајински секретар 
може, на предлог конкурсне комисије, донети решење да се неће 
распоредити средства или део средстава.

VII

Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи 
износ средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној 
пријави.

Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника 
одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, 
корисник средстава дужан је да пошаље ревидиран буџет пројек-
та, којим спецификује намену средстава, а у складу са износом 
који му је решењем додељен.

Корисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тра-
жити да му пројекат сразмерно краће траје или да умањи део 
програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му 
одобрена средства. 

VIII

Покрајински секретаријат и корисник средстава закључују 
уговор о међусобним правима и обавезама.

Средства се одобравају корисницима у складу са могућности-
ма буџета.

Корисник средстава може доставити обавештење о томе да 
одустаје од средстава која су му додељена. 

IX

Кориснику средстава неће бити дозвољено да закључи уговор 
са Покрајинским секретаријатом уколико му рачун буде у бло-
кади, односно неће му се пренети средства на рачун уколико му 
рачун буде блокиран након закључења уговора. 

Уколико се кориснику средстава не исплате средства из наве-
деног разлога  или из неког другог разлога, укључујући и одуста-
нак корисника да закључи уговор или након закључења уговора, 
уз писмено обавештење Покрајинском секретаријату о разлозима 
одустанка, на предлог покрајинског секретара за културу и јавно 
информисање накнадно ће се састати конкурсна комисија да рас-
подели преостала средства на остале кориснике.

Покрајински секретар може одлучити да не распореди никоме 
преостала средства уколико су остали пројекти већ подржани, а 
руководећи се према квалитету и потребама пројеката пријавље-
них на конкурс.

X

Средства се  користе искључиво за намене за којe су додеље-
на, а корисник средстава је дужан да Покрајинском секретаријату 
достави извештај о реализацији пројекта, материјални  доказ о 
реализацији и дистрибуцији односно емитовању, као и о намен-
ском коришћењу додељених средстава, најкасније 15 дана након 
реализације пројекта, а крајњи рок је 31.12.2015. године, на об-
расцу који се може наћи на сајту Покрајинског секретаријата за 
културу и јавно информисање: www.kultura.vojvodina.gov.rs.
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Корисник је дужан да правда целокупан буџет пројекта, однос-
но средства добијена од Покрајинског секретаријата, средства до-
бијена од других органа власти и сопствена средства од најмање 
20% укупног буџета пројекта.  

Покрајински секретар за културу 
и јавно информисање
Славиша Грујић,с.р.

557.

На основу члана 127. став 4. Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“ број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), и члана 2. Правилника о ускладјивању 
стручних назива и еквиваленцији образовања, односно стру-
дијских програма, број 01-696/07 од 27.12.2007. године, директор 
Високе техничке школе струковних студија у Суботици, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е

Оглашавају се неважећим следеће дипломе издате од Више 
техничке школе у Суботици, и то: 

1. Драгутиновић (Сњежан) Гордан, 216/2003 од 09.01.2004.
2. Сабо (Антал) Ференц, 196/09 од 20.05.2009.
3. Дицков (Миливој) Немања, 537/10 од 25.05.2011.

4. Керингер (Иштван) Иштван, 352/14 од 27.04.2015.
5. Комленац (Веселин) Ненад, 666/06 од 27.02.2007.
6. Миланковић (Јожеф) Младен, 143/06 од 21.04.2006.
7. Голочорбин (Дјордје) Владимир, 718/2004 од 17.01.2005.
8. Сидји (Имре) Жолт, 22/2005 од 17.02.2005.
9. Срдија (Милан) Мирко, 716/2004 од 17.01.2005.
10. Прћић (Стипан) Саша, 717/2004 од 17.01.2005. 

Закључно са редним бројм 10.

Дипломе се оглашавају неважећим у оквиру поступка изда-
вања нових диплома у складу са чланом 127. Закона о високом 
образовању.

Ово Решење објавити у “Сл.листу АП Војводине”.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
С У Б О Т И Ц А

Број: 01-335/2015
Дана: 01.07.2015.

Директор,
Др Патаки Ева, 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, прописе, управу и националне мањине - 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

С А Д Р Ж А Ј

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

543. Одлука о допуни Одлуке о условима и начину ко-
ришћења службених возила;

544. Одлука о допунама Одлуке о условима и начину доде-
ле кредитних средстава малим и средњим предузећи-
ма са седиштем на територији Аутономне покрајине 
Војводине за трајна обртна средства;

545. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора 
Установе студентског стандарда Студентски дом «Ев-
ропа»-Európa Kollégium у Новом Саду;

546.  Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Установе студентског стандарда Студентски дом «Ев-
ропа»-Európa Kollégium у Новом Саду;

547. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Уста-
нове студентског стандарда Студентски дом «Евро-
па»-Európa Kollégium у Новом Саду;

548. Решење о именовању чланова Управног одбора Уста-
нове студентског стандарда Студентски дом «Евро-
па»-Európa Kollégium у Новом Саду;

549. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Опште болнице Сента, Сента;

550. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Опште болнице Сента, Сента;

551. Решење о разрешењу председника и чланова Надзор-
ног одбора Опште болнице Сента, Сента;

552. Решење о именовању председника и чланова Надзор-
ног одбора Опште болнице Сента, Сента;

553. Решење о разрешењу члана Управног одбора Инсти-
тута за онкологију Војводине;

554. Решење о именовању члана Управног одбора Инсти-
тута за онкологију Војводине.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И 
МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

555. Годишњи програм основних геолошких истражи-
вања на територији АП Војводине за 2015. годину.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И 
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

556. Конкурс за суфинансирање пројеката производње ме-
дијских садржаја из области јавног информисања у 
2015. години.

ОГЛАШАВAЊE НЕВАЖЕЋИМ ДИПЛОМA

557. Решење о оглашавању неважећим  диплома издатих 
од Више техничке школе у Суботици
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