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205.

Година LXIV

коју је поднела

На основу члана 60. став 1. Одлуке о избору посланика у
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист
АПВ“, број 12/04), Покрајинска изборна комисија,на седници
одржаној 21.марта 2008. године донела је
РЕШЕЊЕ

за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине
Број изборне листе
2

Проглашава се изборна листа
Назив изборне листе:
са именом и презименом
лица носиоца изборне  
листе     
(ако је одређен)

Назив политичке странке,
Заједно за Војводину – Ненад
страначке коалиције,
Чанак
друге политичке организације,
групе грађана

„За европску Војводину, Демократска странка – Г17 плус,
Борис Тадић”

Датум подношења изборне листе    
23.март 2008.године

Број: 013-18/08
Место   Нови Сад                     Датум   23. март 2008.године
Покрајинска изборна комисија

носилац листе мр Бојан Пајтић

                               Председник комисије

коју је поднела
„За европску Војводину,
Демократска странка-Г17
плус , Борис Тадић”

Назив политичке странке,
страначке коалиције,
друге политичке организације,
групе грађана

за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине
Број изборне листе
1
Број: 013-16/08

М.П.

Име и презиме Слободан Надрљански.с.р.
Својеручни потпис

207.

На основу члана 60. став 1. Одлуке о избору посланика у
Датум подношења изборне листе     Скупштину Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист
АПВ“, број 12/04), Покрајинска изборна комисија,на седници
20.март 2008.године
одржаној 28.марта 2008. године донела је
РЕШЕЊЕ

Место   Нови Сад                     Датум   21. март 2008.године
Покрајинска изборна комисија
М.П.

По овлашћењу
Председника комисије
Име и презиме Милорад Гашић,с.р.
Својеручни потпис

206.

Назив изборне листе:
са именом и презименом
лица носиоца изборне  
листе
(ако је одређен)

Либерално демократска партија
- Чедомир Јовановић

коју је поднела

На основу члана 60. став 1. Одлуке о избору посланика у
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист
АПВ“, број 12/04), Покрајинска изборна комисија,на седници
одржаној 23.марта 2008. донела је
РЕШЕЊЕ
Проглашава се изборна листа
Назив изборне листе:
са именом и презименом
лица носиоца изборне  
листе (ако је одређен)

Проглашава се изборна листа

Назив политичке странке,
страначке коалиције,
друге политичке организације,
групе грађана

Либерално демократска
партија

за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине

Заједно за Војводину –
Ненад Чанак

Број изборне листе
3

носилац листе Ненад Чанак

Број: 013-96/08

Датум подношења изборне листе    
27.март 2008.године

Страна 250 - Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Место   Нови Сад                     Датум   28. март 2008.године
Покрајинска изборна комисија
                                Председник комисије
Име и презиме Слободан Надрљански.с.р.
Својеручни потпис

М.П.

7. април 2008.
(СПС) - Партија уједињених
пензионера Србије (ПУПС)

страначке коалиције,
друге политичке организације,
групе грађана

за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине
Број изборне листе
5

Датум подношења изборне листе    
27.март 2008.године

Број: 013-98/08

208.

Место   Нови Сад                     Датум   28. март 2008.године
Покрајинска изборна комисија

На основу члана 60. став 1. Одлуке о избору посланика у
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист
АПВ“, број 12/04), Покрајинска изборна комисија,на седници
одржаној 28.марта 2008. године донела је

                               Председник комисије
М.П.

Име и презиме Слободан Надрљански.с.р.
Својеручни потпис

РЕШЕЊЕ
Проглашава се изборна листа
Српска радикална странка Томислав Николић

Назив изборне листе:
са именом и презименом
лица носиоца изборне  
листе     
(ако је одређен)

210.
На основу члана 60. став 1. Одлуке о избору посланика у
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист
АПВ“, број 12/04), Покрајинска изборна комисија,на седници
одржаној 02.априла 2008. године донела је
РЕШЕЊЕ

коју је поднела
Српска радикална
странка

Назив политичке странке,
страначке коалиције,
друге политичке организације,
групе грађана

за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине
Број изборне листе
4

Датум подношења изборне листе    
26.март 2008.године

Број: 013-94/08
Место   Нови Сад                     Датум   28. март 2008.године
Покрајинска изборна комисија
                              Председник комисије
М.П.

Име и презиме Слободан Надрљански.с.р.
Својеручни потпис

Проглашава се изборна листа
Демократска странка Србије Назив изборне листе:
са именом и презименом Нова Србија – Војислав Коштуница
лица носиоца изборне  
листе     
носилац листе др Зоран Лончар
(ако је одређен)
коју је поднела
Назив политичке странке,
Коалиција Демократска
страначке коалиције,
странка Србије - Нова Србија
друге политичке организације,
групе грађана
за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине
Број изборне листе
6

Датум подношења изборне листе    
01. април 2008.године

Број: 013-108/08
Место   Нови Сад                     Датум   02. април 2008.године

209.

Покрајинска изборна комисија

На основу члана 60. став 1. Одлуке о избору посланика у
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист
АПВ“, број 12/04), Покрајинска изборна комисија,на седници
одржаној 28.марта 2008. године донела је

                                Председник комисије
М.П.

Име и презиме Слободан Надрљански.с.р.
Својеручни потпис

РЕШЕЊЕ
Проглашава се изборна листа
Назив изборне листе:
са именом и презименом
лица носиоца изборне  
листе     
(ако је одређен)

Социјалистичка партија Србије
(СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

На основу члана 60. став 1. и члана 74. став 6. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 12/04), Покрајинска изборна
комисија,на седници одржаној 05.априла 2008. године донела је
РЕШЕЊЕ

коју је поднела
Назив политичке странке,

211.

Социјалистичка партија Србије

Проглашава се изборна листа

7. април 2008.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Magyar koalíció - Pásztor István
Мађарска коалиција - Иштван
Пастор

Назив изборне листе:
са именом и презименом
лица носиоца изборне  
листе     
(ако је одређен)
коју је поднела

Magyar koalíció - Pásztor
István
Мађарска коалиција Иштван Пастор

Назив политичке странке,
страначке коалиције,
друге политичке организације,
групе грађана

за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине
MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN, МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР има положај коалиције политичких странака националних мањина.
Број изборне листе
7

Датум подношења изборне листе    
04. април 2008.године

Број: 013-108/08
Место   Нови Сад                     Датум   05. април 2008.године
Покрајинска изборна комисија
По овлашћењу
Председника комисије

М.П.

Име и презиме Милорад Гашић,с.р.
Својеручни потпис

212.
На основу члана 21. став 1. тачке 2. и 7. Статута Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број 17/91), члана
4. Закона о јавним службама (‘’Службени гласник РС’’, број: 42/91,
71/94, 79/2005 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр.
др. закона) и члана 19. став 7. Закона о заштити права и слобода
националних мањина (‘’Службени лист СРЈ’’, број 11/02),
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. марта 2008. године и Национални савет мађарске националне мањине, на седници одржаној 28. марта 2008. године
донели су
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ
ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА
Члан 1.
Аутономна Покрајина Војводина (у даљем тексту: Покрајина)
заједно са Националним саветом мађарске националне мањине (у даљем тексту: Национални савет) оснива Завод за културу војвођанских Мађара (у даљем тексту: Завод) ради очувања,
унапређења и развоја културе војвођанских Мађара.
Права и обавезе Покрајине као оснивача врши Извршно веће
Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Извршно
веће).
Члан 2.
Назив Завода је: ‘’Завод за културу војвођанских Мађара’’
„Vajdasági Magyar Művelődési Intézet”.
Седиште Завода је у Сенти, Ул. Поштанска 18.
Члан 3.
Делатност Завода је:

Број 7 - Страна 251

- 22110 издавање књига, брошура, музичких књига и публикација
- 22130 издавање часописа и сличних периодичних издања
- 22140 издавање звучних записа
- 22220 остале штампарске услуге
- 22150 остала издавачка делатност
- 73201 Истраживање и експериментални развој у
друштвеним наукама;
- 73202 Истраживање и експериментални развој у хуманистичким
наукама;
- 74130 Истраживање тржишта и испитивање јавног
мњења;
- 74140 Консалтинг и менаџмент послови;
- 74840 Остале пословне активности, на другом месту непоменуте;
- 92511 Делатност библиотека;
- 92512 Делатност архива;
- 92521 Делатност музеја, галерија и збирки;
- 92522 Заштита културних добара, природних и других
знаменитости;
- 72400 Изградња база података;
- 63300 Делатност путничких агенција и туроператора;
помоћ туристима, на другом месту непоменута.
Завод ће обављати и послове спољнотрговинског промета из
области услуга а из оквира уписане делатности за коју се оснива,
у складу са законом.
Члан 4.
Завод ће обављати делатност на основу својих програмских и
планских докумената, одлука и закључака свих облика деловања
(органа, радних тела, одбора), форумским и непосредним радом
и укључивањем свих компетентних и заинтересованих организација и установа, представника републичких, покрајинских и
општинских органа и појединаца из културе, просвете и образовања, науке, уметности  и стваралаштва.
Члан 5.
Средства за оснивање и почетак рада Завода обезбеђују оснивачи.
Износ средстава потребних за рад и програмску делатност Завода регулисаће се посебним уговорима на основу финансијског
плана за сваку буџетску годину.
Члан 6.
Завод средства за рад и програмску активност обезбеђује из:
1. буџета Аутономне Покрајине Војводине,
2. прихода остварених из сопствених делатности,
3. фондова, фондација, донација, прилога и спонзорстава
домаћих и страних правних и физичких лица,
4. других извора, у складу са законом.
Средства из става 1. овог члана користе се у складу са законом,
овом одлуком, статутом Завода, програмом рада и финансијским
планом Завода.
Члан 7.
За своје обавезе у правном промету, Завод одговара целокупном својом имовином.
Члан 8.
Органи Завода су:
- директор,
- управни одбор,
- надзорни одбор.

Страна 252 - Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Члан 9.

Директор руководи Заводом.
Директора именује и разрешава Извршно веће на предлог Националног савета, на период од четири године, са могућношћу
поновног именовања.
Услови које мора испуњавати кандидат за директора утврђују
се статутом.
Члан 10.
Директор :
1. представља и заступа Завод;
2. организује и руководи радом Завода;
3. извршава одлуке управног одбора и предузима мере за
њихово спровођење;
4. стара се о законитости рада и одговоран је за законитост
рада Завода;
5. предлаже програм рада;
6. предлаже акте које доноси управни одбор;
7. доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;
8. врши и друге послове утврђене законом и статутом.
Члан 11.
Управни одбор Завода има председника и осам чланова.
Председника и чланове управног одбора именује и разрешава
Извршно веће на предлог Националног савета.
Предлог за именовање председника и чланова управног одбора
садржи најмање за трећину већи број кандидата од броја чланова
управног одбора који се именује.
Мандат председника и чланова управног одбора је четири године, са могућношћу поновног именовања.
Члан 12.
Управни одбор:
1. доноси статут Завода;
2. доноси годишњи програм рада;
3. усваја финансијски план;
4. усваја извештај о пословању;
5. усваја завршни рачун;
6. одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом;
7. доноси одлуке о статусним променама, у складу са законом,
8. обавља и друге послове утврђене законом, актима
Покрајине и статутом.
Члан 13.
Надзорни одбор Завода има председника и два члана.
Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава
Извршно веће на предлог Националног савета.
Предлог за именовање председника и чланова надзорног одбора садржи најмање за трећину већи број кандидата од броја
чланова надзорног одбора који се именује.
Мандат председника и чланова надзорног одбора је четири године, са могућношћу поновног именовања.
Члан 14.
Надзорни одбор:
1. врши надзор над законитошћу рада Завода;
2. прегледа завршни рачун и извештаје о пословању и

7. април 2008.

утврђује да ли су сачињени у складу са прописима;
3. обавља и друге послове утврђене законом и статутом.
О резултатима извршеног надзора надзорни одбор извештава
Извршно веће и Национални савет.
Члан 15.
Извршно веће и Национални савет имају право да директору и
управном одбору Завода прадлажу мере ради несметаног функционисања Завода и обављања делатности за које је Завод основан и да траже подношење других извештаја који се односе на рад
и пословање Завода, а који нису предвиђени овим актом, као и да
предузимају друге мере којима се обезбеђују услови за обављање
делатности Завода.
Члан 16.
Међусобна права, обавезе и одговорности Извршно веће и Национални савет уређују уговором.
Члан 17.
Завод активно учествује у спровођењу политике покрајинског
органа управе надлежног за област културе и надлежног за област остваривања права националних мањина.
Члан 18.
Извршно веће даје сагласност на статут, програм рада, финансијски план, завршни рачун, акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Завода, по прибављеном
мишљењу Националног савета.
Члан 19.
Завод подноси извештај о свом пословању Извршном већу и
Националном савету, најмање једанпут годишње.
Члан 20.
За вршиоца дужности директора Завода, до именовања директора Завода, именује се Хајнал Јене (Hajnal Jenő) из Сенте.
Члан 21.
Национални савет ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке поднети Извршном већу предлог за именовање директора и председника и чланове управног и надзорног одбора.
Извршно веће ће именовати директора и председника и чланове управног и надзорног одбора у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Управни одбор Завода дужан је да у року од 30 дана од дана
именовања донесе статут Завода.
Члан 22.
Завод стиче својство правног лица уписом у судски регистар.
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
		
01 Број: 022-39/07
Нови Сад, 10. март 2008. године
Председник
Скупштине АП Војводине,
Бојан Костреш,ср.

7. април 2008.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Национални савет мађарске националне мањине
Број:4/2008
Суботица, 28. март 2008.године
Председник
Националног савета
мађарске националне мањине
Ласло Јожа,ср.

213.
На основу члана 21. став 1. тачке 2. и 7. Статута Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број 17/91), члана 4.
Закона о јавним службама (‘’Службени гласник РС’’,  број: 42/91,
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр.
др. закона) и члана 19. став 7. Закона о заштити права и слобода
националних мањина (‘’Службени лист СРЈ’’, број 11/02),
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. марта 2008. године и Национални савет словачке националне мањине, на седници одржаној 27. марта 2008. године
донели су
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ
ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА
Члан 1.
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- 63300 Делатност путничких агенција и туроператора;
помоћ туристима, на другом месту непоменута.
Завод ће обављати и послове спољнотрговинског промета из
области услуга а из оквира уписане делатности за коју се оснива,
у складу са законом.
Члан 4.
Завод ће обављати делатност на основу својих програмских и
планских докумената, одлука и закључака свих облика деловања
(органа, радних тела, одбора), форумским и непосредним радом
и укључивањем свих компетентних и заинтересованих организација и установа, представника републичких, покрајинских и
општинских органа и појединаца из културе, просвете и образовања, науке, уметности  и стваралаштва.
Члан 5.
Средства за оснивање и почетак рада Завода обезбеђују оснивачи.
Износ средстава потребних за рад и програмску делатност Завода регулисаће се посебним уговорима на основу финансијског
плана за сваку буџетску годину.
Члан 6.
Завод средства за рад и програмску активност обезбеђује из:

Аутономна Покрајина Војводина (у даљем тексту: Покрајина)
заједно са Националним саветом словачке националне мањине
(у даљем тексту: Национални савет) оснива Завод за културу
војвођанских Словака (у даљем тексту: Завод) ради очувања,
унапређења и развоја културе војвођанских Словака.

1. буџета Аутономне Покрајине Војводине,
2. прихода остварених из сопствених делатности,
3. фондова, фондација, донација, прилога и спонзорстава
домаћих и страних правних и физичких лица,
4. других извора, у складу са законом.

Права и обавезе Покрајине као оснивача врши Извршно веће
Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Извршно
веће).

Средства из става 1. овог члана користе се у складу са законом,
овом одлуком, статутом Завода, програмом рада и финансијским
планом Завода.

Члан 2.

Члан 7.

Назив Завода је: ‘’Завод за културу војвођанских Словака”
„Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov”.
V.

За своје обавезе у правном промету, Завод одговара целокупном својом имовином.

Седиште Завода је у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 1/
Члан 3.
Делатност Завода је:
- 22110 издавање књига, брошура, музичких књига и публикација
- 22130 издавање часописа и сличних периодичних издања
- 22140 издавање звучних записа
- 22220 остале штампарске услуге
- 22150 остала издавачка делатност
- 73201 Истраживање и експериментални развој у
друштвеним наукама;
- 73202 Истраживање и експериментални развој у хуманистичким наукама;
- 74130 Истраживање тржишта и испитивање јавног
мњења;
- 74140 Консалтинг и менаџмент послови;
- 74840 Остале пословне активности, на другом месту непоменуте;
- 92511 Делатност библиотека;
- 92512 Делатност архива;
- 92521 Делатност музеја, галерија и збирки;
- 92522 Заштита културних добара, природних и других
знаменитости;
- 72400 Изградња база података;

Члан 8.
Органи Завода су:
- директор,
- управни одбор,
- надзорни одбор.
Члан 9.
Директор руководи Заводом.
Директора именује и разрешава Извршно веће на предлог Националног савета, на период од четири године, са могућношћу
поновног именовања.
Услови које мора испуњавати кандидат за директора утврђују
се статутом.
Члан 10.
Директор :
1. представља и заступа Завод;
2. организује и руководи радом Завода;
3. извршава одлуке управног одбора и предузима мере за
њихово спровођење;
4. стара се о законитости рада и одговоран је за законитост
рада Завода;
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5. предлаже програм рада;
6. предлаже акте које доноси управни одбор;
7. доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;
8. врши и друге послове утврђене законом и статутом.
Члан 11.

ционални савет уређују уговором.
Члан 17.
Завод активно учествује у спровођењу политике покрајинског
органа управе надлежног за област културе и надлежног за област остваривања права националних мањина.

Управни одбор Завода има председника и осам чланова.
Председника и чланове управног одбора именује и разрешава
Извршно веће на предлог Националног савета.
Предлог за именовање председника и чланова управног одбора
садржи најмање за трећину већи број кандидата од броја чланова
управног одбора који се именује.

7. април 2008.

Члан 18.
Извршно веће даје сагласност на статут, програм рада, финансијски план, завршни рачун, акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Завода, по прибављеном
мишљењу Националног савета.
Члан 19.

Мандат председника и чланова управног одбора је четири године, са могућношћу поновног именовања.

Завод подноси извештај о свом пословању  Извршном већу и
Националном савету, најмање једанпут годишње.

Члан 12.

Члан 20.

Управни одбор:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

доноси статут Завода;
доноси годишњи програм рада;
усваја финансијски план;
усваја извештај о пословању;
усваја завршни рачун;
одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом;
доноси одлуке о статусним променама, у складу са законом,
8. обавља и друге послове утврђене законом, актима
Покрајине и статутом.
Члан 13.

Надзорни одбор Завода има председника и два члана.

За вршиоца дужности директора Завода, до именовања директора Завода, именује се Милина Склабински, магистар уметности из Новог Сада.
Члан 21.
Национални савет ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке поднети Извршном већу предлог за именовање директора и председника и чланове управног и надзорног одбора.
Извршно веће ће именовати директора и председника и чланове управног и надзорног одбора у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Управни одбор Завода дужан је да у року од 30 дана од дана
именовања донесе статут Завода.

Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава
Извршно веће на предлог Националног савета.
Предлог за именовање председника и чланова надзорног одбора садржи најмање за трећину већи број кандидата од броја
чланова надзорног одбора који се именује.
Мандат председника и чланова надзорног одбора је четири године, са могућношћу поновног именовања.

Члан 22.
Завод стиче својство правног лица уписом у судски регистар.
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.

Члан 14.
Надзорни одбор:
1. врши надзор над законитошћу рада Завода;
2. прегледа завршни рачун и извештаје о пословању и
утврђује да ли су сачињени у складу са прописима;
3. обавља и друге послове утврђене законом и статутом.
О резултатима извршеног надзора надзорни одбор извештава
Извршно веће и Национални савет.
Члан 15.
Извршно веће и Национални савет имају право да директору и
управном одбору Завода прадлажу мере ради несметаног функционисања Завода и обављања делатности за које је Завод основан и да траже подношење других извештаја који се односе на рад
и пословање Завода, а који нису предвиђени овим актом, као и да
предузимају друге мере којима се обезбеђују услови за обављање
делатности Завода.
Члан 16.
Међусобна права, обавезе и одговорности Извршно веће и На-

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01 Број: 022-38/07
Нови Сад, 10. март 2008. године

Председник
Скупштине АП Војводине,
Бојан Костреш,ср.

Национални савет словачке националне мањине
Број: 02-90
Нови Сад, 27.март 2008.године

Председник
Националног савета
словачке националне мањине
Ана Томанова-Маканова,ср.

214.
На основу члана 21. став 1. тачке 2. и 7. Статута Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број 17/91), члана
4. Закона о јавним службама (‘’Службени гласник РС’’, број: 42/91,
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр. др.
закона) и члана 19. став 7. Закона о заштити права и слобода наци-

7. април 2008.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 7 - Страна 255

оналних мањина (‘’Службени лист СРЈ’’, број 11/02),
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. марта 2008. године и Национални савет румунске националне мањине, на седници одржаној 22. марта 2008. године
донели су

Износ средстава потребних за рад и програмску делатност Завода регулисаће се посебним уговорима на основу финансијског
плана за сваку буџетску годину.

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ
ВОЈВОЂАНСКИХ РУМУНА

Завод средства за рад и програмску активност обезбеђује из:

Члан 1.
Аутономна Покрајина Војводина (у даљем тексту: Покрајина)
заједно са Националним саветом румунске националне мањине (у даљем тексту: Национални савет) оснива Завод за културу војвођанских Румуна (у даљем тексту:Завод) ради очувања,
унапређења и развоја културе војвођанских Румуна.
Права и обавезе Покрајине као оснивача врши Извршно веће
Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Извршно
веће).
Члан 2.
Назив Завода је: ‘’Завод за културу војвођанских Румуна”
„Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina”.
Седиште Завода је у Зрењанину, Пупинова број 6.
Члан 3.
Делатност Завода је:
- 22110 издавање књига, брошура, музичких књига и публикација
- 22130 издавање часописа и сличних периодичних издања
- 22140 издавање звучних записа
- 22220 остале штампарске услуге
- 22150 остала издавачка делатност
- 73201 Истраживање и експериментални развој у
друштвеним наукама;
- 73202 Истраживање и експериментални развој у хуманистичким наукама;
- 74130 Истраживање тржишта и испитивање јавног
мњења;
- 74140 Консалтинг и менаџмент послови;
- 74840 Остале пословне активности, на другом месту непоменуте;
- 92511 Делатност библиотека;
- 92512 Делатност архива;
- 92521 Делатност музеја, галерија и збирки;
- 92522 Заштита културних добара, природних и других
знаменитости;
- 72400 Изградња база података;
- 63300 Делатност путничких агенција и туроператора;
помоћ туристима, на другом месту непоменута.
Завод ће обављати и послове спољнотрговинског промета из
области услуга а из оквира уписане делатности за коју се оснива,
у складу са законом.
Члан 4.

Члан 6.

1. буџета Аутономне Покрајине Војводине,
2. прихода остварених из сопствених делатности,
3. фондова, фондација, донација, прилога и спонзорстава
домаћих и страних правних и физичких лица,
4. других извора, у складу са законом.
Средства из става 1. овог члана користе се у складу са законом,
овом одлуком, статутом Завода, програмом рада и финансијским
планом Завода.
Члан 7.
За своје обавезе у правном промету, Завод одговара целокупном својом имовином.
Члан 8.
Органи Завода су:
- директор,
- управни одбор,
- надзорни одбор.
Члан 9.
Директор руководи Заводом.
Директора именује и разрешава Извршно веће на предлог Националног савета, на период од четири године, са могућношћу
поновног именовања.
Услови које мора испуњавати кандидат за директора утврђују
се статутом.
Члан 10.
Директор :
1. представља и заступа Завод;
2. организује и руководи радом Завода;
3. извршава одлуке управног одбора и предузима мере за
њихово спровођење;
4. стара се о законитости рада и одговоран је за законитост
рада Завода;
5. предлаже програм рада;
6. предлаже акте које доноси управни одбор;
7. доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;
8. врши и друге послове утврђене законом и статутом.
Члан 11.
Управни одбор Завода има председника и осам чланова.
Председника и чланове управног одбора именује и разрешава
Извршно веће на предлог Националног савета.

Завод ће обављати делатност на основу својих програмских и
планских докумената, одлука и закључака свих облика деловања
(органа, радних тела, одбора), форумским и непосредним радом
и укључивањем свих компетентних и заинтересованих организација и установа, представника републичких, покрајинских и
општинских органа и појединаца из културе, просвете и образовања, науке, уметности  и стваралаштва.

Мандат председника и чланова управног одбора је четири године, са могућношћу поновног именовања.

Члан 5.

Члан 12.

Средства за оснивање и почетак рада Завода обезбеђују оснивачи.

Предлог за именовање председника и чланова управног одбора
садржи најмање за трећину већи број кандидата од броја чланова
управног одбора који се именује.

Управни одбор:
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1. доноси статут Завода;
2. доноси годишњи програм рада;
3. усваја финансијски план;
4. усваја извештај о пословању;
5. усваја завршни рачун;
6. одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом;
7. доноси одлуке о статусним променама, у складу са законом,
8. обавља и друге послове утврђене законом, актима
Покрајине и статутом.
Члан 13.

Члан 21.
Национални савет ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке поднети Извршном већу предлог за именовање директора и председника и чланове управног и надзорног одбора.
Извршно веће ће именовати директора и председника и чланове управног и надзорног одбора у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Управни одбор Завода дужан је да у року од 30 дана од дана
именовања донесе статут Завода.

Надзорни одбор Завода има председника и два члана.
Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава
Извршно веће на предлог Националног савета.
Предлог за именовање председника и чланова надзорног одбора садржи најмање за трећину већи број кандидата од броја
чланова надзорног одбора који се именује.

Члан 22.
Завод стиче својство правног лица уписом у судски регистар.
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.

Мандат председника и чланова надзорног одбора је четири године, са могућношћу поновног именовања.
Члан 14.

7. април 2008.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01 Број: 022-36/07
Нови Сад, 10. март 2008. године

Председник
Скупштине АП Војводине,
Бојан Костреш,ср.

Надзорни одбор:
1. врши надзор над законитошћу рада Завода;
2. прегледа завршни рачун и извештаје о пословању и
утврђује да ли су сачињени у складу са прописима;
3. обавља и друге послове утврђене законом и статутом.
О резултатима извршеног надзора надзорни одбор извештава
Извршно веће и Национални савет.

Национални савет румунске националне мањине
  Број: 44/08
  Нови Сад,22. март 2008. године

Члан 15.
Извршно веће и Национални савет имају право да директору и
управном одбору Завода прадлажу мере ради несметаног функционисања Завода и обављања делатности за које је Завод основан и да траже подношење других извештаја који се односе на рад
и пословање Завода, а који нису предвиђени овим актом, као и да
предузимају друге мере којима се обезбеђују услови за обављање
делатности Завода.

Председник
Националног савета
румунске националне мањине
Даниел Петровић,ср.
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Члан 17.

На основу члана 21. тачке 2. и 7. Статута Аутономне Покрајине
Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број 17/91), члана 4. Закона
о јавним службама (‘’Службени гласник РС’’,  број: 42/91, 71/94,
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр. др. закона) и члана 19. став 7. Закона о заштити права и слобода националних мањина (‘’Службени лист СРЈ’’, број 11/02)
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. марта 2008. године и Национални савет русинске националне мањине, на седници одржаној 28. марта 2008. године
донели су

Завод активно учествује у спровођењу политике покрајинског
органа управе надлежног за област културе и надлежног за област остваривања права националних мањина.

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ
ВОЈВОЂАНСКИХ РУСИНА

Члан 18.

Члан 1.

Извршно веће даје сагласност на статут, програм рада, финансијски план, завршни рачун, акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Завода, по прибављеном
мишљењу Националног савета.

Аутономна Покрајина Војводина (у даљем тексту: Покрајина)
заједно са Националним саветом русинске националне мањине (у даљем тексту: Национални савет) оснива Завод за културу војвођанских Русина (у даљем тексту:Завод) ради очувања,
унапређења и развоја културе војвођанских Русина.

Члан 16.
Међусобна права, обавезе и одговорности Извршно веће и Национални савет уређују уговором.

Члан 19.
Завод подноси извештај о свом пословању Извршном већу и
Националном савету, најмање једанпут годишње.

Права и обавезе Покрајине као оснивача врши Извршно веће
Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Извршно
веће).

Члан 20.

Члан 2.

За вршиоца дужности директора Завода, до именовања директора Завода, именује се Коста Рошу, новинар из Новог Сада.

Назив Завода је: ‘’Завод за културу војвођанских Русина“
„Завод за културу войводянских Руснацох».

7. април 2008.
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Седиште Завода је у Руском Крстуру, Фрушкогорска 64.
Члан 3.

- директор,
- управни одбор,
- надзорни одбор.

Делатност Завода је:

Члан 9.

- 22110 издавање књига, брошура, музичких књига и публикација
- 22130 издавање часописа и сличних периодичних издања
- 22140 издавање звучних записа
- 22220 остале штампарске услуге
- 22150 остала издавачка делатност
- 73201 Истраживање и експериментални развој у
друштвеним наукама;
- 73202 Истраживање и експериментални развој у хуманистичким
наукама;
- 74130 Истраживање тржишта и испитивање јавног
мњења;
- 74140 Консалтинг и менаџмент послови;
- 74840 Остале пословне активности, на другом месту непоменуте;
- 92511 Делатност библиотека;
- 92512 Делатност архива;
- 92521 Делатност музеја, галерија и збирки;
- 92522 Заштита културних добара, природних и других
знаменитости;
- 72400 Изградња база података;
- 63300 Делатност путничких агенција и туроператора;
помоћ туристима, на другом месту непоменута.
Завод ће обављати и послове спољнотрговинског промета из
области услуга а из оквира уписане делатности за коју се оснива,
у складу са законом.
Члан 4.
Завод ће обављати делатност на основу својих програмских и
планских докумената, одлука и закључака свих облика деловања
(органа, радних тела, одбора), форумским и непосредним радом
и укључивањем свих компетентних и заинтересованих организација и установа, представника републичких, покрајинских и
општинских органа и појединаца из културе, просвете и образовања, науке, уметности  и стваралаштва.
Члан 5.
Средства за оснивање и почетак рада Завода обезбеђују оснивачи.
Износ средстава потребних за рад и програмску делатност Завода регулисаће се посебним уговорима на основу финансијског
плана за сваку буџетску годину.
Члан 6.
Завод средства за рад и програмску активност обезбеђује из:
1. буџета Аутономне Покрајине Војводине,
2. прихода остварених из сопствених делатности,
3. фондова, фондација, донација, прилога и спонзорстава
домаћих и страних правних и физичких лица,
4. других извора, у складу са законом.
Средства из става 1. овог члана користе се у складу са законом,
овом одлуком, статутом Завода, програмом рада и финансијским
планом Завода.
Члан 7.
За своје обавезе у правном промету, Завод одговара целокупном својом имовином.
Члан 8.
Органи Завода су:
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Директор руководи Заводом.
Директора именује и разрешава Извршно веће на предлог Националног савета, на период од четири године, са могућношћу
поновног именовања.
Услови које мора испуњавати кандидат за директора утврђују
се статутом.
Члан 10.
Директор :
1. представља и заступа Завод;
2. организује и руководи радом Завода;
3. извршава одлуке управног одбора и предузима мере за
њихово спровођење;
4. стара се о законитости рада и одговоран је за законитост
рада Завода;
5. предлаже програм рада;
6. предлаже акте које доноси управни одбор;
7. доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;
8. врши и друге послове утврђене законом и статутом.
Члан 11.
Управни одбор Завода има председника и осам чланова.
Председника и чланове управног одбора именује и разрешава
Извршно веће на предлог Националног савета.
Предлог за именовање председника и чланова управног одбора
садржи најмање за трећину већи број кандидата од броја чланова
управног одбора који се именује.
Мандат председника и чланова управног одбора је четири године, са могућношћу поновног именовања.
Члан 12.
Управни одбор:
1. доноси статут Завода;
2. доноси годишњи програм рада;
3. усваја финансијски план;
4. усваја извештај о пословању;
5. усваја завршни рачун;
6. одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом;
7. доноси одлуке о статусним променама, у складу са законом,
8. обавља и друге послове утврђене законом, актима
Покрајине и статутом.
Члан 13.
Надзорни одбор Завода има председника и два члана.
Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава
Извршно веће на предлог Националног савета.
Предлог за именовање председника и чланова надзорног одбора садржи најмање за трећину већи број кандидата од броја
чланова надзорног одбора који се именује.
Мандат председника и чланова надзорног одбора је четири године, са могућношћу поновног именовања.
Члан 14.
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Надзорни одбор:

7. април 2008.

Нови Сад, 10. март 2008. године

1. врши надзор над законитошћу рада Завода;
2. прегледа завршни рачун и извештаје о пословању и
утврђује да ли су сачињени у складу са прописима;
3. обавља и друге послове утврђене законом и статутом.
О резултатима извршеног надзора надзорни одбор извештава
Извршно веће и Национални савет.

Национални савет русинске националне мањине
Број:54/08
Нови Сад,28. март 2008. године

Члан 15.
Извршно веће и Национални савет имају право да директору и
управном одбору Завода прадлажу мере ради несметаног функционисања Завода и обављања делатности за које је Завод основан и да траже подношење других извештаја који се односе на рад
и пословање Завода, а који нису предвиђени овим актом, као и да
предузимају друге мере којима се обезбеђују услови за обављање
делатности Завода.
Члан 16.
Међусобна права, обавезе и одговорности Извршно веће и Национални савет уређују уговором.
Члан 17.
Завод активно учествује у спровођењу политике покрајинског
органа управе надлежног за област културе и надлежног за област остваривања права националних мањина.
Члан 18.
Извршно веће даје сагласност на статут, програм рада, финансијски план, завршни рачун, акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Завода, по прибављеном
мишљењу Националног савета.
Члан 19.
Завод подноси извештај о свом пословању Извршном већу и
Националном савету, најмање једанпут годишње.
Члан 20.

Председник
Скупштине АП Војводине,
Бојан Костреш,ср.

Председник
Националног савета
русинске националне мањине
Славко Орос,ср.

216.
На основу члана   21. став 1. тачке 2. и 7. Статута Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број 17/91), члана 4.
Закона о јавним службама (‘’Службени гласник РС’’,  број: 42/91,
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр.
др. закона) и члана 19. став 7. Закона о заштити права и слобода
националних мањина (‘’Службени лист СРЈ’’, број 11/02),
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. марта 2008. године и Национални савет хрватске националне мањине, на седници одржаној 29. марта 2008. године,
донели су
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ
ВОЈВОЂАНСКИХ ХРВАТА
Члан 1.
Аутономна Покрајина Војводина (у даљем тексту: Покрајина)
заједно са Националним саветом хрватске националне мањине
(у даљем тексту: Национални савет), оснива Завод за културу
војвођанских Хрвата (у даљем тексту: Завод), ради очувања,
унапређења и развоја културе војвођанских Хрвата.
Права и обавезе Покрајине као оснивача, врши Извршно веће
Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Извршно
веће).
Члан 2.

За вршиоца дужности директора Завода, до именовања директора Завода, именује се Мирослав Кевежди, професор филозофије из Новог Сада.

Назив Завода је: ‘’Завод за културу војвођанских Хрвата’’
„Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata”.

Члан 21.

Седиште Завода је у Суботици, Ул. Беле Габрића бр. 4.

Национални савет ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке поднети Извршном већу предлог за именовање директора и председника и чланове управног и надзорног одбора.
Извршно веће ће именовати директора и председника и чланове управног и надзорног одбора у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Управни одбор Завода дужан је да у року од 30 дана од дана
именовања донесе статут Завода.
Члан 22.
Завод стиче својство правног лица уписом у судски регистар.
Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01 Број: 022-37/07

Члан 3.
Делатност Завода је:
- 22110 издавање књига, брошура, музичких књига и публикација;
- 22130 издавање часописа и сличних периодичних издања;
- 22140 издавање звучних записа;
- 22220 остале штампарске услуге;
- 22150 остала издавачка делатност;
- 73201 истраживање и експериментални развој у друштвеним наукама;
- 73202 истраживање и експериментални развој у хуманистичким  наукама;
- 74130 истраживање тржишта и испитивање јавног
мњења;
- 74140 консалтинг и менаџмент послови;
- 74840 остале пословне активности, на другом месту непоменуте;
- 92511 делатност библиотека;
- 92512 делатност архива;
- 92521 делатност музеја, галерија и збирки;
- 92522 заштита културних добара, природних и других
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знаменитости;
- 72400 изградња база података;
- 63300 делатност путничких агенција и туроператора, помоћ туристима, на другом месту непоменута.
Завод ће обављати и послове спољнотрговинског промета из
области услуга а из оквира уписане делатности за коју се оснива,
у складу са Законом.
Члан 4.
Завод ће обављати делатност на основу својих програмских и
планских докумената, одлука и закључака свих облика деловања
(органа, радних тела, одбора), форумским и непосредним радом
и укључивањем свих компетентних и заинтересованих организација и установа, представника републичких, покрајинских и
општинских органа и појединаца из културе, просвете и образовања, науке, уметности  и стваралаштва.
Члан 5.
Средства за оснивање и почетак рада Завода обезбеђују оснивачи.
Износ средстава потребних за рад и програмску делатност Завода, регулисаће се посебним уговорима, на основу финансијског
плана за сваку буџетску годину.
Члан 6.
Завод средства за рад и програмску активност обезбеђује из:
1. буџета Аутономне Покрајине Војводине,
2. прихода остварених из сопствених делатности,
3. фондова, фондација, донација, прилога и спонзорстава домаћих и страних правних и физичких лица,
4. других извора, у складу са Законом.
Средства из става 1. овог члана, користе се у складу са Законом, овом Одлуком, Статутом Завода, Програмом рада и Финансијским планом Завода.
Члан 7.
За своје обавезе у правном промету, Завод одговара целокупном својом имовином.
Члан 8.
Органи Завода су:
- директор,
- Управни одбор,
- Надзорни одбор.
Члан 9.
Директор руководи Заводом.
Директора именује и разрешава Извршно веће, на предлог Националног савета, на период од четири године, са могућношћу
поновног именовања.
Услови које мора испуњавати кандидат за директора утврђују
се Статутом.
Члан 10.
Директор :
1. представља и заступа Завод;
2. организује и руководи радом Завода;
3. извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за
њихово спровођење;
4. стара се о законитости рада и одговоран је за законитост
рада Завода;
5. предлаже програм рада;
6. предлаже акте које доноси Управни одбор;
7. доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;
8. врши и друге послове утврђене Законом и Статутом.
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Члан 11.

Управни одбор Завода има председника и осам чланова.
Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава
Извршно веће, на предлог Националног савета.
Предлог за именовање председника и чланова Управног одбора, садржи најмање за трећину већи број кандидата од броја
чланова Управног одбора који се именује.
Мандат председника и чланова Управног одбора је четири године, са могућношћу поновног именовања.
Члан 12.
Управни одбор:
1. доноси статут Завода;
2. доноси годишњи програм рада;
3. усваја финансијски план;
4. усваја извештај о пословању;
5. усваја завршни рачун;
6. одлучује о коришћењу средстава, у складу са Законом;
7. доноси одлуке о статусним променама, у складу са Законом,
8. обавља и друге послове утврђене Законом, актима
Покрајине и Статутом.
Члан 13.
Надзорни одбор Завода има председника и два члана.
Председника и чланове Надзорног одбора, именује и разрешава Извршно веће, на предлог Националног савета.
Предлог за именовање председника и чланова Надзорног одбора, садржи најмање за трећину већи број кандидата од броја
чланова Надзорног одбора који се именује.
Мандат председника и чланова Надзорног одбора је четири године, са могућношћу поновног именовања.
Члан 14.
Надзорни одбор:
1. врши надзор над законитошћу рада Завода;
2. прегледа завршни рачун и извештаје о пословању и
утврђује да ли су сачињени у складу са прописима;
3. обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом.
О резултатима извршеног надзора, Надзорни одбор извештава
Извршно веће и Национални савет.
Члан 15.
Извршно веће и Национални савет имају право да директору и
Управном одбору Завода, предлажу мере ради несметаног функционисања Завода и обављања делатности за које је Завод основан и да траже подношење других извештаја који се односе на рад
и пословање Завода, а који нису предвиђени овим актом, као и да
предузимају друге мере којима се обезбеђују услови за обављање
делатности Завода.
Члан 16.
Међусобна права, обавезе и одговорности, Извршно веће и Национални савет уређују уговором.
Члан 17.
Завод активно учествује у спровођењу политике покрајинског
органа управе надлежног за област културе и надлежног за област остваривања права националних мањина.

Страна 260 - Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

7. април 2008.

Члан 18.

Члан 1.

Извршно веће даје сагласност на Статут, Програм рада, Финансијски план, завршни рачун, акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Завода, по прибављеном
мишљењу Националног савета.

Аутономна Покрајина Војводина (у даљем тексту: Покрајина)
заједно са Националним саветом мађарске националне мањине (у
даљем тексту: Национални савет) оснива Издавачки завод „Форум” - Forum Könyvkiadó Intézet, (у даљем тексту: Завод) ради
очувања, унапређења и развоја издавачке делатности војвођанских Mађара.

Члан 19.
Завод подноси извештај о свом пословању Извршном већу и
Националном савету, најмање једанпут годишње.
Члан 20.

Члан 2.

За вршиоца дужности директора Завода, до именовања директора Завода, именује се  Томислав Жигманов, проф.филозофије.
Члан 21.

Извршно веће ће именовати директора и председника и чланове Управног и Надзорног одбора у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Управни одбор Завода дужан је да у року од 30 дана од дана
именовања донесе Статут Завода.
Члан 22.
Завод стиче својство правног лица уписом у судски регистар.
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Председник
Скупштине АП Војводине,
Бојан Костреш,ср.

Национални савет хрватске националне мањине
Број:8/23
Суботица, 29. март 2008. године

Назив Завода је: „Издавачки завод Форум” – за издавање књига и часописа, Нови Сад.
Forum Könyvkiadó Intézet - könyv és folyòirat kiado, Ùjvidék.

Национални савет ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, поднети Извршном већу предлог за именовање директора и председника и чланове Управног и Надзорног одбора.

01 Број: 022-1/08
Нови Сад, 10. март 2008. годин

Права и обавезе Покрајине као оснивача врши Извршно веће
Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Извршно
веће).

Председник
Националног савета
хрватске националне мањине
Бранко Хорват,ср.

217.
На основу члана 21. став 1. тачке 2. и 7. Статута Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 17/19), члана
4. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, број: 42/91,
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр.
др. закона) и члана 19. став 7. Закона о заштити права и слобода
националних мањина („Службени лист СРЈ”, број 11/02),
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 10.марта 2008.године  и Национални савет мађарске националне мањине, на седници одржаној 28. марта 2008. године,д о н
е л и  су
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ИЗДАВАЧКОГ ЗАВОДА „ФОРУМ” –
FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET

Скраћени назив Завода је:  Издавачки завод „Форум”
Forum Könyvkiadó Intézet
Седиште Завода је у Новом Саду, Ул. Војводе Мишића 1.
Члан 3.
Делатност Издавачког завода „Форум” је:
– 22110 издавање књига, брошура, музичких књига и публикација
– 22130 издавање часописа и сличних периодичних издања
– 22140 издавање звучних записа
– 22220 остале штампарске услуге
– 22150 остала издавачка делатност
– 51470 трговина на велико осталим производима за домаћинсто (производима од папира, књигама, часописима и новинама),
– 52470 трговина на мало књигама, новинама (домаћим и
иностраним) и  писаћим материјалом
– 52610 трговина на мало у продавницама које поштом
достављају наручену робу
– 52620 трговина на мало на тезгама и пијацама
– 52630 остала трговина на мало изван продавница
–  продаја новина преко колпортера
– 60250 превоз робе у друмском саобраћају
– 74402 остале услуге, рекламе и пропаганде
– 74810 фотографске услуге
– 74840 остале пословне активности на другом месту на
поменуте
– 92400 делатност новинских агенција.
Издавачки завод „Форум“ обавља послове спољно-трговинског промета у оквиру делатности, трговине на велико у унутрашњем и услуге у спољно-трговинском промету, као и услуге у
унутрашњем промету.
Издавачки завод „Форум“ може да промени делатност само уз
претходну прибављену сагласност Извршног већа и Националног савета.
Завод ће обављати и послове спољнотрговинског промета из
области услуга, а из оквира уписане делатности за коју се оснива,
у складу са законом.
Члан 4.
Завод ће обављати делатност на основу својих програмских и
планских докумената, одлука и закључака свих облика деловања
(органа, радних тела, одбора), форумским и непосредним радом
и укључивањем свих компетентних и заинтересованих организација и установа, представника републичких, покрајинских и
општинских органа и појединаца из културе, просвете и образо-
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вања, науке, уметности и стваралаштва.
Члан 5.
Средства за оснивање и почетак рада Завода обезбеђују оснивачи.
Износ средстава потребних за рад и програмску делатност Завода регулисаће се посебним уговорима на основу финансијског
плана за сваку буџетску годину.
Члан 6.
Завод средства за рад и програмску активност Завод обезбеђује
из:
1. буџета Аутономне Покрајине Војводине,
2. сопствених прихода из редовне делатности
3. фондова, фондација, донација, прилога и спонзорстава домаћих и  страних правних и физичких лица,
4. других извора, у складу са законом.
Средства из става 1. овог члана користе се у складу са законом,
овом Одлуком, статутом Завода, планом и програмом рада и Финансијским планом Завода.
Члан 7.
За своје обавезе у правном промету, Завод одговара целокупном својом имовином.
Члан 8.
Органи Завода су:
- директор,
- Управни одбор,
- Надзорни одбор.
Члан 9.
Директор руководи Заводом, заступа Завод без ограничења.
Директора именује и разрешава Извршно веће, на предлог Националног савета, на период од четири године, са могућношћу
поновног именовања.
Општи и посебни услови које мора испуњавати кандидат за
директора утврдиће се статутом.
Члан 10.
Директор:
1. представља и заступа Завод;
2. организује и руководи радом Завода;
3. спроводи одлуке Управног одбора и предузима мере за
њихово   извршење
4. стара се о законитости рада и одговоран је за законитост рада  Завода;
5. предлаже план и програм рада;
6. предлаже акте које доноси Управни одбор;
7. доноси акт о систематизацији послова у заводу;
8. врши и друге послове утврђене законом и статутом.
Члан 11.
Управни одбор Завода има председника и четири члана и то
три члана из реда јавних, културно-образовних радника и два из
реда запослених у Заводу.
Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава
Извршно веће, на предлог Националног савета.
Предлог за именовање председника и чланова Управног одбо-
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ра садржи најмање за трећину већи број кандидата од броја чланова Управног одбора који се именују из реда јавних, културнообразовних радника.
Мандат председника и чланова Управног одбора је четири године, са могућношћу поновног именовања.
Члан 12.
Управни одбор:
1. доноси статут Завода;
2. доноси годишњи план и програм рада;
3. усваја финансијски план;
4. усваја извештај о пословању;
5. усваја завршни рачун;
6. одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом;
7. односи одлуке о статусним променама, у складу са законом;
8. обавља и друге послове утврђене законом, актима
Покрајине и статутом.
Члан 13.
Надзорни одбор Завода има председника и два члана и то два
члана из реда јавних, културно-образовних радника и једног из
реда запослених у Заводу.
Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава
Извршно веће, на предлог Националног савета.
Предлог за именовање председника и чланова Надзорног одбора садржи најмање за трећину већи број кандидата од броја
чланова Надзорног одбора који се именују из реда јавних, културно-образовних радника.
Мандат председника и чланова Надзорног одбора је четири године, са могућношћу поновног именовања.
Члан 14.
Надзорни одбор:
1. врши надзор над законитошћу рада Завода;
2. прегледа завршни рачун и извештаје о пословању и
утврђује да ли   су сачињени у складу са прописима;
3. обавља и друге послове утврђене законом и статутом.
О резултатима извршеног надзора Надзорни одбор извештава
осниваче.
Члан 15.
Извршно веће и Национални савети имају право да директору
и Управном одбору Завода прелажу мере ради несметаног функционисања Завода и обављања делатности за које је Завод основан и да траже подношење других извештаја који се односе на рад
и пословање Завода, а који нису предвиђени овим актом, као и да
предузимају друге мере којима се обезбеђују услови за обављање
делатности Завода.
Члан 16.
Међусобна права, обавезе и одговорности Извршно веће и Национални савети уређују уговором.
Члан 17.
Завод активно учествује у спровођењу политике покрајинског
органа управе надлежног за област културе и надлежног за област остваривања права националних мањина.
Члан 18.
Извршно веће даје сагласност на статут, план и програм рада,
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финансијски план, завршни рачун, акт о систематизацији послова Завода, по претходно прибављеном мишљењу Националног
савета.
Члан 19.
Завод најмање једанпут годишње подноси извештај о свом пословању Извршном већу и Националном савету.
Члан 20.
До именовања органа завода из чл. 8. ове Одлуке те функције
ће обављати Немет Ференц садашњи директор, Управни и Надзорни одбор ЈП „Форум–Издавачка делатност” за  издавање књига и часописа.
Члан 21.
Национални савет ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке поднети Извршном већу предлог за именовање директора и председника и чланове Управног и Надзорног одбора.
Извршно веће ће именовати директора и председника и чланове Управног и Надзорног одбора у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Управни одбор Завода дужан је да у року од 30 дана од дана
именовања донесе статут Завода.
Члан 22.
Доношењем и ступањем на снагу Одлуке о оснивању Издавачког завода „Форум“-Forum Könyvkiadó Intézet, Скупштина Аутономне Покрајине Војводине ставља ван снаге Одлуку о Јавном
предузећу „Форум-издавачка делатност“ за издавање књига и
часописа („Службени лист АПВ“, број 12/01).
Имовину, права и обавезе Јавног предузећа „Форум - издавачка
делатност” за издавање књига и часописа, преузима Завод.

7. април 2008.

одржаној 2. априла 2008. године,  д о н е л о  је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
САВЕТА ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ РОМА У АУТОНОМНОЈ
ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
Члан 1.
У Одлуци о образовању Савета за интеграцију Рома у Аутономној Покрајини Војводини („Службени лист АПВ”, број 6/05),
у члану 2. реч: „седам” замењује се речју: „девет”.
Члан 2.
Члан 3. Одлуке мења се и гласи:
„У Савет се именују:
Председник: СРЂАН ШАЈН
Заменик председника: АНТУН ЧОНКА
Чланови:
ЈЕЛЕНА ЈОВАНОВИЋ
- сарадник у Покрајинском секретаријату за прописе, управу и
националне мањине
ВАСА МИЛИЋЕВ
БАТO ШАЈН
КАРАМАНИ САЋИП
ПЕТАР НОВИЦА НИКОЛИЋ
ДУШКО ЈОВАНОВИЋ
ТОША АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДАР СТОЈКОВ
САВА АЛЕКСАНДРОВИЋ”.
Члан 3.

Члан 23.

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

Завод стиче својства правног лица уписом у судски регистар.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Члан 24.
Ова Одлука ступа на снату осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

Број: 02-00026/2008
Нови Сад, 2. април 2008. године

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Потпредседник
Извршног већа
Др Лоди Г. Габор,с.р.

219.
01 Број:022-40/07
Нови Сад, 10. март 2008. године

Председник
Скупштине АП Војводине,
Бојан Костреш,ср.

Национални савет мађарске националне мањине
Број:5/2008
Суботица, 28. март 2008.године

Председник
Националног савета
мађарске националне мањине
Ласло Јожа,ср.

218.
На основу члана 9. став 2. и члана 25. став 1. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и
17/03),
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници

На основу члана 13. став 3. Одлуке о критеријумима за утврђивање статуса неразвијених и недовољно развијених општина у
Аутономној Покрајини Војводини („Службени лист АПВ”, број:
8/06) и члана 25. став 1. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист
АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 17/03),
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 2. априла 2008. године,  д о н е л о  ј е
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НЕРАЗВИЈЕНИХ И НЕДОВОЉНО
РАЗВИЈЕНИХ ОПШТИНА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ
ВОЈВОДИНИ У 2009. ГОДИНИ
Члан 1.
Према критеријуму економске развијености, мерено по показатељима, граничним вредностима показатеља и условима
утврђеним у члану 5. Одлуке о критеријумима за утврђивање
статуса неразвијених и недовољно развијених општина у Аутономној Покрајини Војводини («Службени лист АПВ», број: 8/26,
у даљем тексту: Одлука о критеријумима), утврђују се неразвије-

7. април 2008.
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не општине у Аутономној Покрајини Војводини (у даљем тексту:
Покрајина) у 2009. години и то:
1. Бела Црква,
2. Мали Иђош,
3. Оџаци,
4. Пландиште,
5. Тител и
6. Чока.
Према критеријуму из става 1. овог члана, мерено по показатељима, граничним вредностима показатеља и условима утврђеним у члану 6. Одлуке о критеријумима, утврђују се недовољно
развијене општине у Покрајини у 2009. години и то:
1.  Ада,
2.  Алибунар,
3.  Бач,
4.  Бачка Топола,
5.  Бачки Петровац,
6.  Жабаљ,
7.  Житиште,
8.  Инђија,
9.  Ириг,
10. Ковачица,
11. Ковин,
12. Нова Црња,
13. Нови Бечеј,
14. Нови Кнежевац,
15. Опово,
16. Сечањ,
17. Сремски Карловци и
18. Шид.
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1. Ириг,
2. Ковачица,
3. Нова Црња,
4. Опово,
5. Сремски Карловци,
6. Тител и
7. Чока.
Према критеријуму из става 1. овог члана, мерено по показатељима, граничним вредностима показатеља и условима утврђеним у члану 12. Одлуке о критеријумима, утврђују се недовољно
развијене општине у Покрајини у 2009. години и то:
1.  Алибунар,
2.  Апатин,
3.  Бела Црква,
4.  Жабаљ,
5.  Житиште,
6.  Мали Иђош,
7.  Оџаци и
8.  Србобран.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 016-00007/2008
Нови Сад, 2. април 2008. године

Члан 2.
Према демографском критеријуму, мерено по показатељима,
граничним вредностима показатеља и условима утврђеним у члану 8. Одлуке о критеријумима, утврђују се неразвијене општине
у Покрајини у 2009. години и то:
1.  Алибунар,
2.  Бач,
3.  Житиште,
4.  Нова Црња,
5.  Нови Бечеј,
6.  Нови Кнежевац,
7.  Пландиште,
8.  Сечањ и
9.  Чока.
Према критеријуму из става 1. овог члана, мерено по показатељима, граничним вредностима показатеља и условима утврђеним у члану 9. Одлуке о критеријумима, утврђују се недовољно
развијене општине у Покрајини у 2009. години и то:
1.  Апатин,
2.  Бачка Топола,
3.  Бела Црква,
4.  Ириг,
5.  Кањижа,
6.  Мали Иђош,
7.  Опово,
8.  Оџаци,
9.  Пећинци,
10.  Сента и
11.  Србобран.

Потпредседник
Извршног већа
Др Лоди Г. Габор,с.р.

220.
На основу члана 2. тачка 2. Одлуке о организацији и начину
рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 17/03), а у вези
са чланом 2. став 1. Одлуке о доношењу Програма демографског
развоја Аутономне Покрајине Војводине са мерама за његово
спровођење (‘’Службени лист АПВ’’, број 3/05),
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 2. априла 2008. године,д о н е л о је
ОДЛУКУ
О ПЛАНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПРОГРАМА ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2008. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се План реализације мера за спровођење Програма демографског развоја Аутономне Покрајине
Војводине у 2008. години, обим и врста мера за спровођење овог
Плана, средства и начин њиховог распоређивања.
Члан 2.
План из члана 1. ове Одлуке, чини њен саставни део.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.

Члан 3.
Према критеријуму запослености, мерено по показатељима, граничним вредностима показатеља и условима утврђеним
у члану 11. Одлуке о критеријумима, утврђују се неразвијене
општине у Покрајини у 2009. години и то:

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 052-00004/2008
Нови Сад, 2. април 2008. године
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Потпредседник
Извршног већа
Др Лоди Г. Габор,с.р.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПРОГРАМА ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2008. ГОДИНИ
I
Овим Планом утврђује се обим и врста мера за спровођење
Програма демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине
у 2008. години, средства и начин њиховог распоређивања.
II
Статутом Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени
лист Аутономне Покрајине Војводине’’, бр. 17/91) уређено је да
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине доноси Програм демографског развоја и утврђује мере за његово спровођење.
У складу са тим Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 22.12.2004. године донела је Одлуку о
доношењу Програма демографског развоја Аутономне Покрајине
Војводине са мерама за његово спровођење.
Мере утврђене Програмом демографског развоја Аутономне
Покрајине Војводине груписане су по категоријама и процењена
су финансијска средства за њихову реализацију.

за дете трећег, односно четвртог реда рођења („Службени лист
АПВ”, број: 5/05, 15/05 и 2/06) и члана 25. став 4. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02,
23/02 и 17/03), а у вези са Одлуком о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2008. годину („Службени лист АПВ”, број: 3/08),
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 26. марта 2008. године,  д о н е л о је
РЕШЕЊЕ
I
У Решењу број: 60-00001/2008 од 31. 01. 2008. године, објављеном у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”, број:
2/08, тачка II мења се и гласи:
„II
Регресирање дела трошкова целодневног, односно полудневног боравка за треће и четврто дете у предшколској установи,
односно основној школи, вршиће се за период јануар – децембар
2008. године.”
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине  Војводине”.

III
У 2008. години наставиће се са реализацијом следећих мера:
1. из категорије могућа решења проблема недовољног
рађања:
- регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег,односно четвртог реда
рођења
- родитељски додатак за прво дете
- новчана помоћ породици у којој се роде тројке, односно четворке
- новчана помоћ породици у којој се роде близанци
2. из категорије очување и унапређење репродуктивног
здравља адолесцената:
- развој мреже саветовалишта за репродуктивно здравље младих
- систематска едукација за очување и унапређење репродуктивног здравља адолесцената у школама
3. популациона едукација.
IV
Средства намењена за реализацију мера утврђених тачком III
ове одлуке обезбеђена су у буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину.
V
Распоређивање и исплату средстава за реализацију Плана
мера за спровођене Програма демографског развоја Аутономне
Покрајине Војводине у 2008. години вршиће Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци, у
складу са Одлуком о распоређивању средстава  за регресирање
дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег,
односно четвртог реда рођења, Одлуком о праву на родитељски
додатак за прво дете, Одлуком о праву на остваривање новчане
помоћи породици у којој се роде тројке, односно четворке и Одлуком о праву на остваривање новчане помоћи породици у којој
се роде близанци.

221.
На основу члана 2. став 2. Одлуке о распоређивању средстава
за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи

7. април 2008.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 60-00001/2008
Нови Сад, 26. март 2008. године

Председник
Извршног већа
Мр Бојан Пајтић,с.р

222.
На основу члана 2. тачка 2. и члана 25. став 4. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02,
23/02 и 17/03) и члана 6. тачка 4. и члана 7. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину („Службени лист
АПВ”, број 3/08),
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 26. марта 2008. године,  д о н е л о  је
РЕШЕЊЕ
I
Овим Решењем утврђује се Програм пружања финансијске помоћи за почетак изградње и завршетак радова на започетим капелама и санацију постојећих на месним гробљима у АП Војводини
за 2008. годину, обим средстава и начин њиховог распоређивања.
II
Програм из тачке I овог Решења, чини његов саставни део.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине  Војводине”.
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 401-00416/2008
Нови Сад, 26. март 2008. године

Председник
Извршног већа
Мр Бојан Пајтић,с.р

7. април 2008.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ПРОГРАМ ПРУЖАЊА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЗА
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ И ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА
ЗАПОЧЕТИМ КАПЕЛАМА И САНАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ
НА МЕСНИМ ГРОБЉИМА У АП ВОЈВОДИНИ У 2008.
ГОДИНИ

- МЗ Српски Крстур
- МЗ Дероње
- МЗ Лалић
- МЗ Бачки Моноштор
- МЗ Турија
- МУ Ердевик
- МЗ Сириг
- МЗ Арадац
- МЗ Ботош
- МЗ Лукино Село
- МЗ Чуруг
- МЗ Липар
- МЗ Пивнице
- МЗ Деспотово

I
Циљ овог Програма је пружање финансијске бесповратне помоћи за почетак изградње и завршетак радова на започетим капелама и санацију постојећих на месним гробљима у АП Војводини
у 2008. години.
Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу спровео је истраживање стања у погледу
капела на месним гробљима током 2007. године. У складу са тим,
припремљена је Информација о изграђености капела на месним
гробљима у АП Војводини која је усвојена на 173. седници Извршног већа АП Војводине 14. 08. 2007. године. Подаци добијени
истраживањем показали су да позитивни законски прописи у овој
области не предвиђају обавезно постојање капела на гробљима,
што се манифестује недовољном изграђеношћу капела на месним гробљима а посебно на месним гробљима у мањим месним
заједницама, односно у економски неразвијеним и недовољно
развијеним општинама.
II
Средства планирана за реализацију Програма пружања финансијске помоћи за почетак изградње и завршетак радова на
започетим капелама и санацију постојећих на месним гробљима у АП Војводини, планирана су Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину («Сл. лист АПВ», број
3/2008) и то:
а. у разделу 20 Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу, позиција 0529, економска класификација 463 из извора финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаја финансијске имовине - приходи од
приватизације у износу од 113.000.000,00 динара и
б . из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета у износу
од 7.000.000,00 динара.
Средства из тачке а. и б. у укупном износу од 120.000.000,00
динара распоређују се за:
1. финансирање другог дела нереализованог Програма   пружања финансијске помоћи за почетак изградње и завршетак радова на започетим капелама и санацију постојећих на месним
гробљима у АП Војводини за 2007. годину усвојеног Закључком
Извршног већа АП Војводине број 016-00005/2007 од 19. 09. 2007.
године, који због недостатака средстава у току 2007. године није
у потпуности реализован, у износу од 30.000.000,00 динара из
извора финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и
продаје финансијске имовине – приходи од приватизације
Р.бр

Програм

Корисници

- Општина Тител
- МЗ Ново Милошево
- МЗ Падеј
Финансирање
- МЗ Томиславци
другог дела
- МЗ Бачки Соколац
нереализованог - МЗ Бачки Петровац
Програма пру- МЗ Шајкаш
жања финансијс- МЗ Врбица
1. ке помоћи  за  по- МЗ Локве
четак изградње и
- МЗ Апатин
завршетак радо- МЗ Његошево
ва на  започетим - МЗ Бачко Градиште
капелама и сана- МЗ Врдник
цију постојећих
- МЗ Црепаја
на месним
- МЗ Руски Крстур
гробљима у АП
- МЗ Мали Иђош
Војводини
- МЗ Бочар

Износ средстава
у динарима
705.000,00
  783.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
  483.000,00
    50.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
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  825.000,00
1.250.000,00
  500.000,00
1.061.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
  275.000,00
  727.000,00
  330.000,00
    11.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00

  УКУПНО  30.000.000,00 дин.
2. Програм пружања финансијске помоћи за почетак изградње
и завршетак радова на започетим капелама и санацију постојећих
на месним гробљима у АП Војводини који ће се реализовати у
току 2008. године у износу од 90.000.000,00 динара.

Намена

Извор финансирања

Програм пружања
финансијске помоћи
за почетак изградње и
завршетак радова на
започетим капелама и
санацију постојећих
на месним гробљима у
АП Војводини који ће
се реализовати у току
2008. године

12 04  Примања
од отплате
датих кредита и
продаја финансијске имовине
– приходи од
приватизације
01 00 Приходи
из буџета

Извор средстава

83.000.000,00
динара
7.000.000,00
динара
90.000.000,00
дин.

УКУПНО   

Одлуку о расподели средстава из тачке II. подтачке 2. овог
Програма донеће Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу, након спровођења Конкурса за
пружање бесповратне финансијске помоћи за почетак изградње и
завршетак радова на започетим капелама и санацију постојећих
на месним гробљима у АП Војводини који ће се реализовати у
2008. години, а на предлог Комисије која се образује у овом Секретаријату.
На основу Одлуке о расподели средстава Покрајински секретар за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу закључиће
уговоре са корисницима средстава којим се регулишу међусобна
права и обавезе уговорних страна.
Циљ Конкурса ће бити пружање финансијске помоћи општинама и месним заједницама у погледу изградње капела на месним
гробљима и санација насталих оштећења на постојећим капелама.
Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу учествоваће са највише 50% инвестиционе
вредности радова на капелама с тим што ће преостали део вредности инвестиција обезбедити сами учесници Конкурса.
III
На основу члана 6. тачка 4. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину («Сл. Лист АПВ», број 3/2008),
реализација овог Програма вршиће се у складу са ликвидним
могућностима буџета, а сагласно Одобрењу Покрајинског секретаријата за финансије о коришћењу средстава.

Страна 266 - Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

223.

У 2008 ГОДИНИ:
· СТРАТЕГИЈА ПРОМОЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ КАО
ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ И ДОМАЋЕМ ТУРИСТИЧКОМ ТРЖИШТУ

На основу члана 2. став 1. тачка 3. и члана 25. став 4. Одлуке о
организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02,
23/02 и 17/03) и члана 5. и 7. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину („Службени лист АПВ”, број: 3/08),

· ПРИНЦИПИ САВРЕМЕНЕ МАРКЕТИНГ КОНЦЕПЦИЈЕ /ЛОКАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И ГЛОБАЛНИ КОНТЕКСТ/ И

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 26. марта 2008. године,  д о н е л о  је

· САВРЕМЕНА КРЕТАЊА НА ТУРИСТИЧКОМ ТРЖИШТУ И ПРИЛАГОЂАВАЊЕ МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТА ВОЈВОДИНЕ КАО ТУРИСТИЧКЕ
ДЕСТИНАЦИЈЕ

Р Е Ш Е Њ Е
I
					
Овим Решењем утврђује се Програм распореда и коришћења
средстава за реализацију пројеката из области туризма у 2008
години:
· Стратегија промоције Војводине као туристичке дестинације на међународном и домаћем туристичком тржишту
· Принципи савремене маркетинг концепције (локални,
регионални и глобални контекст) и
· Савремена кретања на туристичком тржишту и прилагођавање маркетинг менаџмента Војводине као туристичке дестинације, као и обим средстава за спровођење овог Програма 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”.
		

7. април 2008.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 401-00849/2008
Нови Сад, 26. март 2008. године

Председник
Извршног већа
Мр Бојан Пајтић,с.р

ПРОГРАМ РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

I
Овим Програмом предвиђен је распоред коришћења средстава
Покрајинског секретаријата за привреду из прихода од приватизације у 2008 години, намењених изради Стратегије промоције Војводине као туристичке дестинације на међународном
и домаћем туристичком тржишту, иновативно едукативном
семинару Принципи савремене маркетинг концепције /локални, регионални и глобални контекст/ и едукативном семинару
Савремена кретања на туристичком тржишту и прилагођавања
маркетинг менаџмента Војводине као туристичке дестинације, за
унапређење маркетинга у туризму и развој туризма у Аутономној Покрајини Војводини.
У Стратегији развоја туризма Републике Србије до 2015 године
тачније у њеном стратешком плану, Војводина је идентификована
као специфичан интегрисани туристички производ тј. туристичка дестинација која располаже бројним атрактивним, комуникативним и рецептивним факторима неопходним за развој туризма
и представља посебан туристички ентитет - Кластер Војводина.
Средства за овај Програм планирана су Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008 годину у оквиру раздела
05- Покрајински секретаријат за привреду, функционална класификација 410 – Општи економски и комерцијални послови,  економска класификација 424 - Специјализоване услуге, 4249-Остале специјализоване услуге, извор финансирања 12 04  - Примања
од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине  - Приходи од приватизације, у износу од 10.180.000,00 динара.
За реализацију овог Програма потребна су средства у износу
од 10.180.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а.
II
Средства из тачке I овог програма користиће се за:

Таб. 1. Назив пројеката и расподела средстава у циљу реализације пројеката из области туризма у Аутономној Покрајини
Војводини у 2008 години

Ред. број

Назив пројекта

Износ предложених средстава у
динарима

1.

Стратегија промоције Војводине као туристичке дестинације на међународном и домаћем  
туристичком тржишту

7.500.000,00

2.

Принципи савремене маркетинг концепције
/локални, регионални и глобални контекст/

1.835.000,00

3.

Савремена кретања на туристичком тржишту и
прилагођавање маркетинг менаџмента Војводине као туристичке дестинације

850.000,00

УКУПНО:

10.185.000,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1. СТРАТЕГИЈА ПРОМОЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ КАО
ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ И
ДОМАЋЕМ ТУРИСТИЧКОМ ТРЖИШТУ
Циљ Програма је реализација пројекта Стратегија промоције
Војводине као туристичке дестинације на међународном и домаћем туристичком тржишту, чиме
ће се створити имиџ о
Војводини, остварити општа туристичка пропаганда, креирати
слика о Војводини као жељеној туристичкој дестинацији и позиционирати на менталној мапи туриста наспрам других туристичких дестинација. Све ово ће допринети увећању туристичке потрошње и омогућити директне, индиректне и мултипликоване
ефекате привреди и туризму Аутономне Покрајине Војводине.
Стратегија промоције Војводине садржала би глобалне елементе тј. оквирне садржаје: достигнути степен развоја туризма у
Војводини, оцену јаких и слабих тачака у развоју туризма, шансе
и претње из окружења, анализу употребе промоционог микса у
туризму Војводине, стратегију промоционог микса у наступу на
тржиште, кључна тржишта са стратегијом промоционог микса у
наступу на тржиште, неопходне претпоставке за успех промоционе стратегије идр.
Средства за реализацију овог пројекта износе 7.500.000,00 динара
2. ПРИНЦИПИ САВРЕМЕНЕ МАРКЕТИНГ КОНЦЕПЦИЈЕ
/ЛОКАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И ГЛОБАЛНИ КОНТЕКСТ/
Циљ Програма је реализација пројекта Принципи савремене
маркетинг концепције /локални, регионални и глобални контекст/, путем кога ће се полазници иновационо едукативног семинара упознати са савременим пословним приступом и праксом
на светском тржишту и оспособити за примену принципа, инструмената и техника у оквиру концепта маркетинга у локалном,
регионалном и глобалном контексту.
Семинаром би се обухватило упознавање са локалним и глобалним оквирима маркетинг стратегија, модалитетима кооперационих маркетинг стратегија као и дефинисањем међународно
профилисаних маркетинг програма и стратегија интернет маркетинга. Поред међународне димензије маркетинг менаџмента
обухватиле би се стратегије и модалитети међународног маркетинг пословања, дефинисање међународног маркетинг програма
и интерактивно маркетинг пословање.
Важност овог семинара као апликативно инструктивног принципа је у преношењу актурелних научно потврђених сазнања
из савремене пословне праксе и интензивнијег отварања према
свету, како би будући и садашњи менаџери били оспособљени за
прихватање продуктивних приступа пословању,  лакшег синхронизованог и оперативног деловања у земљи или у оквиру међународних компанија у окружењу.
Средства за реализацију овог пројекта износе 1.835.000,00 динара
3. САВРЕМЕНА КРЕТАЊА НА ТУРИСТИЧКОМ
ТРЖИШТУ И ПРИЛАГОЂАВАЊЕ МАРКЕТИНГ
МЕНАЏМЕНТА ВОЈВОДИНЕ КАО ТУРИСТИЧКЕ
ДЕСТИНАЦИЈЕ
Реализација пројекта Савремена кретања на туристичком тржишту и прилагођавање маркетинг менаџмента Војводине као
туристичке дестинације, обезбедиће се путем едукативног семинара, чиме ће се брже прилагодити туристичка привреда Војводине савременим трендовима у свету и ставити у фокус иновативна
знања запослених на свим нивоима управљачких структура.
Едукативним семинаром биле би обухваћене: промене у
макромаркетингу и микромаркетингу, туристички производ и
прилагођавање, организационо, пословно и друго прилагођавање
у туристичком бизнису као и прилагођавање осталих инструмената /цене, промоција, канали продаје исл./. Поред тога створили
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би се услови за унапређење маркетинг менаџмента Војводине,
посебно у области промоције, подизања квалитета туристичке
понуде, канала продаје и сл, имајући у виду потребе на домаћем
и међународном тржишту.
Средства за реализацију овог пројекта износе 850.000,00 динара
Реализацијом ових пројеката обезбедиће се услови за бржи
развој туризма, интензивнију туристичку промоцију Војводине
и лакшу комуникацију Војводине на домаћем туристичком тржишту као и на међународном тржишту.
Одлуку о додели средстава за реализацију пројеката Стратегија промоције Војводине као туристичке дестинације на међународном и домаћем   туристичком тржишту, Принципи савремене маркетинг концепције /локални, регионални и глобални
контекст/ и Савремена кретања на туристичком тржишту и прилагођавање маркетинг менаџмента Војводине као туристичке
дестинације, донеће Покрајински секретар за привреду, у складу
са Законом о јавним набавкама.
Покрајински секретар за привреду закључиће Уговор о реализацији пројеката Стратегија промоције Војводине као туристичке
дестинације на међународном и домаћем  туристичком тржишту,
Принципи савремене маркетинг концепције /локални, регионални и глобални контекст/ и Савремена кретања на туристичком
тржишту и прилагођавање маркетинг менаџмента Војводине као
туристичке дестинације, са даваоцем услуге, којим ће се регулисати сва међусобна права и обавезе уговорних страна.
III
Исплата средстава за реализацију Програма вршиће се на терет
средстава Покрајинског секретаријата за привреду.

224.
На основу члана 2. став 1. тачка 3. и члана 25. став 4. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине
Војводине (‘’Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02,
23/02 и 17/03), члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени
лист АПВ”, број 19/06) и члана 17. став 3. Статута Фонда за капитлна улагања Аутономне Покрајине Војводине,
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 28. марта 2008. године,  д о н е л о је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине за период јануар – децембар 2008. године, који је донео Управни одбор Фонда за капитална
улагања Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
25. марта 2008. године.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине  Војводине”.
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
		
Број: 025-00023/2008
Нови Сад, 28. март 2008. године
Потпредседник
Извршног већа
Др Лоди Г. Габор,с.р
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225.

227.

На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за развој
Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број:
4/02, 7/02, 15/02 и 3/06) и члана 25. став 4. Одлуке о организацији
и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и
17/03),
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 28. марта 2008. године,  д о н е л о је

На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за развој
Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број:
4/02, 7/02, 15/02 и 3/06) и члана 25. став 4. Одлуке о организацији
и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и
17/03),
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 28. марта 2008. године,  д о н е л о је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Даје се сагласност на Програм рада Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине за 2008. годину, који је донео Управни одбор Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 19. марта 2008. године.

Даје се сагласност на Финансијски план Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину, који је донео Управни одбор Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 19. марта 2008. године.

II

II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине  Војводине”.

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине  Војводине”.
		

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-00024/2008
Нови Сад, 28. март 2008. године

Потпредседник
Извршног већа
Др Лоди Г. Габор,с.р

226.
На основу члана 2. став 1. тачка 3. и члана 25. став 4. Одлуке о
организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95,
3/02, 23/02 и 17/03), члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда
за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ”, број 19/06) и члана 17. став 3. Статута Фонда за
капитлна улагања Аутономне Покрајине Војводине,
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 28. марта 2008. године,  д о н е л о је

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-00022/2008
Нови Сад, 28. март 2008. године

Потпредседник
Извршног већа
Др Лоди Г. Габор,с.р

228.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС”, број 107/05), тачке II Одлуке о преузимању права 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 25. став 4. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02
и 17/03),
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној  2. априла 2008. године,  д о н е л о је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Разрешевају се дужности у Управном одбору Клинике за стоматологију Нови Сад:

Даје се сагласност на Финансијски план Фонда за капитална
улагања Аутономне Покрајине Војводине за период јануар – децембар 2008. године, који је донео Управни одбор Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 25. марта 2008. године.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине  Војводине”.
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-00021/2008
Нови Сад, 28. март 2008. године

- председник:
Мр сци. др Дејан Босић, доктор стоматологије, из Новог Сада;
- чланови:
1. Др Нина Шпехар, доктор стоматологије, из Новог Сада;
2. Др Миодраг Михаиловић, доктор стоматологије, из Новог Сада;
3. Асс. др Предраг Вучинић, доктор стоматологије, из Новог Сада;
4. Асс. др Љубомир Петровић, доктор стоматологије, из
Новог Сада.
II

Потпредседник
Извршног већа
Др Лоди Г. Габор,с.р

У Управни одбор Клинике за стоматологију Војводине, именују
се:
- за председника:

7. април 2008.
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Проф. др Александар Кираљ, доктор стоматологије, специјалиста максилофацијалне хирургије, Клинички центар Војводине, из Новог Сада, представник оснивача;

- за председника:
Марта Касаш Ленђел, доктор стоматологије, дом здравља Ада,
из  Аде, представник оснивача;

- за чланове:
1. Мр сци. др Дејан Босић, доктор стоматологије, Дом
здравља Нови Сад, из Новог Сада, представник оснивача;
2. Др Владимир Бујандрић, доктор стоматологије, Дом
здравља Нови Сад, из Новог Сада, представник оснивача;
3. Др Предраг Ђурић, доктор медицине, специјалиста епидемиолог, Институт за јавно здравље Војводине, из Маглића, представник оснивача;
4. Асс. др Душка Благојевић, доктор стоматологије, из
Петроварадина, из реда запослених;
5. Асс. др Татјана Брканић, доктор стоматологије, из Новог
Сада, из реда запослених;
6. Асс. др Бранислав Бајкин, доктор стоматологије, из Новог Сада,  из реда запослених.

- за чланове:
1. Др Дарко Бујас, Стоматолошка ординација «Цар Душан», из Новог Сада, представник оснивача;
2. Др Зоран Матковић, доктор стоматологије, Дом здравља
Нови Сад, из Новог Сада, представник оснивача;
3. Асс. др Ивана Стојшин, доктор стоматологије, из Петроварадина, из реда запослених;
4. Нада Туцаков, дипломирани економиста, из Новог Сада,
из реда запослених.

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

Председник и чланови Надзорног одбора, именују се на период
од четири године.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине  Војводине”.
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00191/2008
Нови Сад, 2. април 2008. године

III

Потпредседник
Извршног већа
Др Лоди Г. Габор,с.р

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине  Војводине”.
		

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-00190/2008
Нови Сад, 2. април 2008. године

Потпредседник
Извршног већа
Др Лоди Г. Габор,с.р

229.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС”, број 107/05), тачке II Одлуке о преузимању права 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 25. став 4. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02
и 17/03),
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној  2. априла 2008. године,  д о н е л о је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешевају се дужности у Надзорном одбору Клинике за стоматологију Нови Сад:
- председник:
Нада Гвока, дипломирани правник, из Новог Сада;
- чланови:
1. Милан Врачарић, дипломирани правник, из Новог
Сада;
2. Горан Милованов, дипломирани правник, из Новог
Сада.

230.
На основу члана 8. став 2. Одлуке о оснивању Канцеларије за
инклузију Рома („Службени лист АПВ”, број 8/06) и члана 25.
став 4. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа
Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број:
10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 17/03),
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 2. априла 2008. године,  д о н е л о  је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Канцеларије за
инклузију Рома, Нови Сад:
- председник:
Срђан Шајн, правни техничар, из Самоша;
- члан:
Маја Бранковић Ђундић, професорка српске књижевности и
језика, из Новог Сада.
II
У Управни одбор Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад,
именују се:
- за председника:
Славица Денић, професор филозофије, запослена у Ромској редакцији РТВ Војводина;
- за члана:
Игор Димић, хемијски техничар, из Новог Сада.
Председник и члан Управног одбора, именују се на период од
четири године.

II

III

У Надзорни одбор Клинике за стоматологију Војводине, именују се:

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине  Војводине”.
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Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00192/2008
Нови Сад, 2. април 2008. године

1. Проф. др Петар Докић, редовни професор Технолошког
факултета Универзитета у Новом Саду, из Новог Сада,
представник оснивача;
2. Доц. др Дубравко Ћулибрк, доцент на Факултету технолошких наука Универзитета у Новом Саду, из Новог
Сада, представник оснивача;
3. Зоран Станковић, директор Дирекције за техничке и
опште послове Новосадског сајма, из Новог Сада, представник оснивача;
4. Др Ђула Фабиан, професор Грађевинског факултета
Универзитета у Новом Саду, из Суботице, представник
оснивача;
5. Јасмина Никчевић, васпитачица ВШС, из Новог Сада,
представник оснивача.

Потпредседник
Извршног већа
Др Лоди Г. Габор,с.р

231.
На основу члана 8. став 2. Одлуке о оснивању Канцеларије за
инклузију Рома („Службени лист АПВ”, број 8/06) и члана 25.
став 4. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа
Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број:
10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 17/03),
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 2. априла 2008. године,  д о н е л о је

7. април 2008.

Чланови Управног одбора, именују се на период од четири године.
II

РЕШЕЊЕ
I

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине  Војводине”.

Разрешава се   дужности у Надзорном одбору Канцеларије за
инклузију Рома, Нови Сад:

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

- члан:
Ковач Пирошка, апсолвент Високe школe за образовање васпитача, из Сомбора.

Број: 022-00194/2008
Нови Сад, 2. април 2008. године

Потпредседник
Извршног већа
Др Лоди Г. Габор,с.р

II
У Надзорни одбор Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад,
именује се:

233.

Члан Надзорног одбора именује се на период од четири године.

На основу члана 23. Одлуке о оснивању установе – Центра за
привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист АПВ”,
број 4/08) и члана 25. став 4. Одлуке о организацији и начину
рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 17/03),
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној  2. априла 2008. године,  д о н е л о  је

III

РЕШЕЊЕ

- за члана:
  Александра Милашиновић, дипломирани правник, из Новог
Сада.

I
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине  Војводине”.
		

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-00193/2008
Нови Сад, 2. април 2008. године

Потпредседник
Извршног већа
Др Лоди Г. Габор,с.р

232.
На основу члана 23. Одлуке о оснивању установе – Центра за
привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист АПВ”,
број 4/08) и члана 25. став 4. Одлуке о организацији и начину
рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 17/03),
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној  2. априла 2008. године,  д о н е л о  је
РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбор Центра за привредно-технолошки развој
Војводине, именују се чланови:

У Надзорни одбор Центра за привредно-технолошки развој
Војводине, именују се чланови:
1. Марта Шомођи, аналитичар пројектант у D.o.o. Magyar
Szó Kft, из Новог Сада, представник оснивача;
2. Марјан Петровић, дипломирани правник, из Петроварадина, представник оснивача;
3. Др Живота Лазаревић, лекар специјалиста спортске медицине, из Новог Сада, представник оснивача;
4. Ђорђе Узелац, техничар хигијене у ‘’Formelini-G’’, из
Сомбора, представник оснивача.
Чланови Надзорног одбора, именују се на период од четири године.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине  Војводине”.
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00195/2008
Нови Сад, 2. април 2008. године

Потпредседник
Извршног већа
Др Лоди Г. Габор,с.р

7. април 2008.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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234.
На основу тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисника
Геронтолошки центар у Кањижи (‘’Службени лист АПВ”, број
7/02), члана 2. тачка 21. и члана 25. став 4. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02
и 17/03) а у вези члана 65. став 5. Закона о социјалној заштити
и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (‘’Службени гласник РС”, број: 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96,
29/01, 84/04, 105/05 – др. закон и 115/05),
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 2. априла 2008. године,  д о н е л о је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на на Одлуку о проширењу обављања делатности установе социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Кањижи, број: 01-551-235/07, коју је Управни одбор установе донео на седници одржаној 7. децембра 2007.
године.

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине  Војводине”.
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 025-00027/2008
Нови Сад, 2. април 2008. године

236.
На основу члана 2. тачка 13. и члана 25. став 4. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине
Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02,
23/02 и 17/03) и члана 5. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2008. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број 3/08),
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 2. априла 2008. године,  д о н е л о је
РЕШЕЊЕ

II

I

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине  Војводине”.
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00609/2008
Нови Сад, 2. април 2008. године

Потпредседник
Извршног већа
Др Лоди Г. Габор,с.р

Потпредседник
Извршног већа
Др Лоди Г. Габор,с.р

Овим Решењем утврђује се Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне
Покрајине Војводине у 2008. години, обим средстава за спровођење овог Програма, као и начин њиховог распоређивања и
коришћења.
II
Програм из тачке I саставни је део овог Решења.
III

235.

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине  Војводине”.

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Гаранцијског
фонда Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број: 17/03 и 3/06) и члана 25. става 4. Одлуке о организацији и
начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и
17/03),
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 2. априла 2008. године,  д о н е л о  је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за
2008. годину, број: 01-II/50-2 од 27. 03. 2008. године, коју је донео
Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине, на 50. седници одржаној 27. 03. 2008. године.
II

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 320-00009/2008
Нови Сад, 2. април 2008. године

Потпредседник
Извршног већа
Др Лоди Г. Габор,с.р

ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2008. ГОДИНИ
I
На територији Аутономне Покрајине Војводине у 2008. години
планирани су следећи радови на заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта:

ИЗВОР  ФИНАНСИРАЊА

Р.бр.

АКТИВНОСТ

приходи из буџета

специјализоване услуге
(дин.)

Приход од закупа пољ.земљишта
учешће буџета
учешће
у  државној својини (дин.)
корисника
(пренета средства из 2007.г. и АП Војводине
макс.
средстава мин.
планирано остварење у 2008.г).
(%)
(%)
субвенције
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Уређење пољопривредног земљишта
1.

Одпочињање новог поступка
комасације

2.

Реализација поступака
комасације (у к.о. Нова Гајдобра
и к.о. Маглић,)

4.000.000,00
14.000.000,00

55

45

55

45

Подршка реализацији
комасације по Програму
привредног развоја АП

12.000.000,00

100

0

Подршка реализацији
комасације по Програму
привредног развоја АП
Војводине  у општини Опово

12.000.000,00

100

0

4.

Одводњавање у поступку
комасације

22.000.000,00

50

50

5.

Уређење атарских путева у
поступку комасације

15.000.000,00

100

0

6.

Одводњавање

55.000.000,00

100

0

7.

Наводњавање за средње и више
пољ.школе, пољ.факултете и
институте, казнено васпитне и
социјалне установе

10.000.000,00

65

35

8.

Побољшање квалитета
обрадивог пољ. земљишта

15.000.000,00

100

0

3.

9.

Мелиорација ливада и пашњака

11.201.850,00

100

0

10.

Уређење атарских путева

80.000.000,00

100

0

11.

Подизање пољозаштитних
појасева

20.000.000,00

50

50

12.

Контрола плодности обрадивог
пољопривредног земљишта

28.900.000,00

100

0

13.

Рад и опремање пољочуварске
службе

24.000.000,00

50

50

Заштита пољопривредног земљишта

3.100.000,00

ИЗВОР  ФИНАНСИРАЊА

Р.бр.

ВРСТА  РАДОВА

приходи из буџета

специјализоване услуге
(дин.)

Приход од закупа пољ.земљишта учешће буџета
учешће
у  државној својини (дин.)
АП Војводине корисника сред(пренета средства из 2007.г. и
макс.
става мин.
планирано остварење у 2008.г).
(%)
(%)
субвенције

Студијско истраживачки радови

14.

Наставак активности на реализацији пројекта:
‘’Нови технолошки поступак за
управљање наменом пољопривредних површина у АП
Војводини – уређење земљишне
територије засновано на савременим геоинформациониим
технологијама и системима’’

5.000.000,00

100

0

7. април 2008.

15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Наставак активности на реализацији пројекта:
‘’Нови технолошки поступак за управљање наменом
пољопривредних површина
у АП Војводини – примена
геоинформационих технологија
и система у уређењу земљишне
територије са циљем управљања
пољопривредном производњом
и коришћења пољопривредних
површина’’
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8.000.000,00

100

0

Остало

16.

Израда техничке документације
за подизање пољозаштитних
појасева

25.000.000,00

100

0

17.

Набавка катастарских подлога
за израду годишњих програма
заштите, уређења и коришћења
пољ.земљишта

10.000.000,00

50

50

УКУПНО

3.100.000,00
II

Корисници средстава из тачке I подтачка 1. су општине са
територије   Аутономне Покрајине Војводине које планирају да
започну реализацију новог поступка комасације и које су у том
циљу донеле Одлуку о спровођењу комасације. Средства се додељују по спроведеном конкусу. Активност из тачке I подтачка 1.
финансира се средствима из буџета Аутономне Покрајине Војводине са 55% средстава. Преостала средства биће обезбеђена од
стране корисника средстава.
Корисници средстава из тачке I подтачка 2. су општине са територије  Аутономне Покрајине Војводине које су донеле Одлуку
о спровођењу комасације, започеле поступак комасациј и које су
поднеле захтев за финансирање поступка комасације. Активност
из тачке I подтачка 2. финансира се средствима из буџета Аутономне Покрајине Војводине са 55% средстава. Преостала средства биће обезбеђена од стране корисника средстава.
Корисници средстава из тачке I подтачка 3. су Општина Бач
у износу од 12.000.000,00 динара и Општина Опово у износу од
12.000.000,00 динара, на чијим територијама се реализују поступци комасације у оквиру Програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине за период од 2004-2009. године.
Корисници средстава из тачке I подтачка 4. су општине са територије  Аутономне Покрајине Војводине које су поднеле захтев
за доделу средстава и приступају изградњи и уређењу каналске
мреже у атару у поступку комасације. Радови из тачке I подтачка
4. биће финансирани средствима из буџета Аутономне Покрајине
Војводине са 50% средстава. Преостала средства биће обезбеђена
од стране корисника средстава.
Корисници средстава из тачке I подтачка 5. су општине са територије  Аутономне Покрајине Војводине које су поднеле захтев
за доделу средстава и приступају уређењу атарских путева у
поступку комасације. Радови из тачке I подтачка 5. биће финансирани средствима из буџета Аутономне Покрајине Војводине до
100% средстава.
Корисници средстава из тачке I подтачка 6. су месне заједнице
са територије Аутономне Покрајине Војводине које приступају
уређењу отворене каналске мреже која је у функцији одводњавања пољопривредног земљишта. Радови из тачке I подтачка 6.
биће финансирани на основу спроведеног конкурса, средствима
из буџета Аутономне Покрајине Војводине до 100% средстава.
Корисници средстава из тачке I подтачка 7. су средње и више
пољопривредне школе, пољопривредни факултети и институти, казнено-васпитне и социјалне установе, које приступају изградњи и опремању система за наводњавање. Активност из тачке I подтачка 7. финансира се средствима из буџета Аутономне

371.101.850,00
Покрајине Војводине до 65% средстава по спроведеном конкурсу.
Преостала средства биће обезбеђена од стране корисника средстава.
Корисници средстава из тачке I подтачка 8. су пољопривредне
стручне службе са територије Аутономне Покрајине Војводине
које врше набавку потребног материјала за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта, дају препоруку и прате
реализацију ове мере. Мера се спроводи на парцелама Одабраних
пољопривредних газдинстава праћених од стране пољопривредних стручних служби. Активност из тачке I подтачка 8. финансира се средствима из буџета Аутономне Покрајине Војводине
до 100%, при чему се на име услуге, пољопривредној стручној
служби обрачунава 1.250,00 динара по газдинству са урачунатим
порезом на додату вредност.
Корисници средстава из тачке I подтачка 9. су пољопривредне
стручне службе са територије Аутономне Покрајине Војводине
које врше набавку потребног материјала за мелиорацију сеоских ливада и пашњака,  дају препоруку и прате реализацију ове
мере. Мера се спроводи на сеоским пашњацима који се користе
за испашу стоке. Активност из тачке I подтачка 9. финансира се
средствима из буџета Аутономне Покрајине Војводине до 100%,
при чему се на име услуге пољопривредној стручној служби обрачунава 10.000,00 динара по пашњаку са урачунатим порезом
на додату вредност.
Корисници средстава из тачке I подтачка 10. су сеоске месне
заједнице са територије Аутономне Покрајине Војводине које
приступају уређењу атарских путева на територији своје катастарске општине. Активност из тачке I подтачка 10. финансира се
средствима из буџета Аутономне Покрајине Војводине до 100%,
по спроведеном конкурсу.
Корисници средстава из тачке I подтачка 11. су општине са територије Аутономне Покрајине Војводине које приступају подизању пољозаштитних појасева. Активност из тачке I подтачка 11.
финансира се средствима из буџета Аутономне Покрајине Војводине до 50%, по спроведеном конкурсу. Преостала средства биће
обезбеђена од стране корисника средстава.
Активност из тачке I подтачка 12. реализује се преко  пољопривредних стручних служби са територије АП Војводине и Института за ратарство и повртарство из Новог Сада који имају овлашћење од стране Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Србије. Активност из тачке I подтачка
12. вршиће се у обиму од 20.000 узорака на земљишту од I до
V катастарске класе, на територији Аутономне Покрајине Војводине на парцелама чији је власник односно корисник физичко
лице које је пољопривредној стручној служби поднело захтев
за контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта.

Страна 274 - Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Активности из тачке I подтачка 12. финансирају се у целости
средствима из буџета Аутономне Покрајине Војводине у износу
од 1.600,00 динара по узорку са урачунатим порезом на додату
вредност.
Корисници средстава из тачке I подтачка 13. су општине са
територије Аутономне Покрајине Војводине које подносе захтев
за доделу средстава и које су донеле одлуку о оснивању пољочуварске службе и организовале њен рад. Активност из тачке
I подтачка 13. финансира се средствима из буџета Аутономне
Покрајине Војводине до 50%. Преостала средства биће обезбеђена од стране корисника средстава.
Активности на реализацији тачке I подтачкe 14. и 15.  уговарају се са Факултетом техничких наука из Новог Сада за потребе
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство. Активности из тачке I подтачка 14. и 15. финансирју
се у целости средствима из буџета Аутономне Покрајине Војводине.
Корисници средстава из тачке I подтачка 16. су општине са
територије Аутономне Покрајине Војводине које подносе захтев
за доделу средстава и обезбеђују израду техничке документације за  подизање пољозаштитних појасева. Активности из тачке
I подтачка 16. финансирају се средствима из буџета Аутономне
Покрајине Војводине до 100%.
Корисници средстава из тачке I подтачка 17. су општине са територије Аутономне Покрајине Војводине које подносе захтев за
доделу средстава и врше набавку потребних катастарских подлога за израду годишњих Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта. Активност из тачке I подтачка 17.
финансира се средствима из буџета Аутономне Покрајине Војводине до 50%. Преостала средства биће обезбеђена од стране корисника средстава.
III
Захтев за доделу средстава за реализацију активности из тачке
I подтачке 2, 4, 5, 13, 16, и 17  се подноси Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство до 15.09.2008.
године.
IV
Финансирање радова из тачке I овог програма вршиће се према
динамици прилива средстава предвиђених за те намене.

237.
На основу члана 2. став 1. тачка 3. и члана 25. став 4. Одлуке о
организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02,
23/02 и 17/03) и члана 7 Одлуке о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2008. годину („Службени лист АПВ”, број 3/08),
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 2. априла 2008. године,  д о н е л о  је
РЕШЕЊЕ
I
Овим Решењем утврђује се Програм распореда и коришћења
средстава остварених из прихода од приватизације у 2008. години, у циљу унапређења услова за бављењем спортом, физичким и
рекреативним активностима становништва Аутономне Покрајине Војводине, обим средстава 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”.

7. април 2008.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 401-00715/2008
Нови Сад, 2. април 2008. године

Потпредседник
Извршног већа
Др Лоди Г. Габор,с.р

ПРОГРАМ РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ОСТВАРЕНИХ ИЗ ПРИХОДА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У
2008. ГОДИНИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЗА
БАВЉЕЊЕ СПОРТОМ, ФИЗИЧКИМ И РЕКРЕАТИВНИМ
АКТИВНОСТИМА СТАНОВНИШТВА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
I
Циљ Програма је изградња нових и реконструкција постојећих
отворених спортских игралишта, као и опремање затворених
спортских објеката и постора за вежбање при васпитно-образовним установама у општинама АП Војводине ради стварања
и побољшања услова за бављење спортом и рекреацијом становништва у АП Војводини.
Распоред и коришћење средстава остварених од прихода од
приватизације у 2008. години у АП Војводини односи се на:
1. Постављање и опремање отвореног игралишта за  мали
фудбал вештачком травом и припрадајућом спортском
опремом и реквизитима;
2. Постављање и опремање отвореног игралишта за тенис специфичном вештачком подлогом и припадајућом
спортском опремом и реквизитима;
3. Опремање спортских објеката и простора за вежбање
при васпитно-образовним установама сетом спортске
опреме и реквизита у циљу унапређења наставе физичког васпитања (природни облици кретања, гимнастика,
атлетика, спортске игре);
4. Опремање спортских објеката и простора за вежбање
при васпитно-образовним установама трим кабинетом у
циљу побољшања услова за реализацију ваннаставних
активности (општа физичка кондиција, унапређење моторичких и функционалних способности).
Вредност појединачног улагања за поменуте пројекте, износи:
1. до 3.000.000,00 динара
2. до 3.000.000,00 динара
3. до 1.000.000,00 динара
4. до 2.000.000,00 динара
Распоред средстава за реализацију овог пројекта, као и утврђивање локације и тип терена, односно избор спортског објекта или
простора за вежбање при васпитно образовној установи, вршиће
Покрајински секретаријат за спорт и омладину у сарадњи са васпитно образовним установама и јединицама локалне самоуправе,
поштујући следеће критеријуме:
- реалне потребе становништва, потенцијалних корисника за одређеним типом игралишта, односно опремом;
- заступљеност одређених спортова чији се садржаји могу
реализовати на одређеном типу игралишта, односно за
чију реализацију је потребна горе наведана опрема;
- постојање неопходне инфраструктуре;
- спремност локалне средине да са своје стране учествује
у припремним радњама ради реализације овог пројекта;
- доступност коришћења спортског игралишта, односно
опреме.
II
Одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2008.
годину  („Службени лист АПВ”, бр. 3/08) у оквиру раздела 15 -

7. април 2008.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Покрајински секретаријат за спорт и омладину, функционална
класификација 810 - Услуге рекреације и спорта, планирана су
средства из извора финансирања 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације, економскa класификацијa 463 - трансфери осталим
нивоима власти у износу од 150.000.000,00 динара.
III
Реализација Програма вршиће се из средстава Покрајинског
секретаријата за спорт и омладину.

238.
На основу члана 2. тачка 2. и члана 25. став 4. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02,
23/02 и 17/03) и члана 7. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2008. годину („Службени лист АПВ”, број 03/08),
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној  2. априла 2008. године,  д о н е л о  је
РЕШЕЊЕ
I
Овим Решењем утврђује се Програм распореда и коришћења
дела неутрошених средстава од приватизације из претходних година за израду пројектно-техничке документације за изградњу
инфраструктурних објеката на територији Аутономне Покрајине
Војводине, као и обим средстава за спровођење овог Програма и
начин њиховог распоређивања и коришћења.

ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
I
С обзиром на веома тешко стање у комуналној области (недостатак водоводне, путне, канализационе мреже, пречистача
отпадних вода и постројења за припрему воде), циљ Програма је
подршка Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам
и градитељство општинама Аутономне Покрајине Војводине у
изради пројектне документације за изградњу инфраструктурних
објеката како би могле да конкуришу за добијање средстава, која
се у буџету Аутономне Покрајине Војводине, буџету Републике
Србије и међународним фондовима наменски издвајају за изградњу ових објеката.
II
Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину („Службени лист АПВ”, бр. 03/08) и Финансијским планом
примања и издатака Покрајинског секретаријата за архитектуру,
урбанизам и градитељство за 2008. годину, у оквиру раздела 06
– Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима
власти, 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти,
предвиђена су средства у износу од 30.368.290,00 динара, извор
финансирања 14 00 Неутрошена средства од приватизације из
претходних година.
Овај Програм садржи распоред и коришћење средстава у износу од 8.744.000,00 динара за:
1. Израду пројектно-техничке документације за изградњу
инфраструктурних објеката на територији Аутономне
Покрајине Војводине.

II
Програм из тачке I чини саставни део овог Решења.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине  Војводине”.
		

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 401-00859/2008
Нови Сад, 2. април 2008. године

Потпредседник
Извршног већа
Др Лоди Г. Габор,с.р

ПРОГРАМ РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА ДЕЛА
НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО-

Ред.бр.

1.

III
У оквиру Програма распореда и коришћења   дела средстава
за израду пројектно-техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката на територији Аутономне Покрајине
Војводине који је усвојен на 187. седници Извршног веће Аутономне Покрајине Војводине дана 14.11.2007. године, износ од
1.534.000,00 динара за општину Алибунар и у оквиру Програма
распореда и коришћења   дела средстава за израду пројектнотехничке документације за изградњу инфраструктурних објеката на територији Аутономне Покрајине Војводине који је усвојен
на 194. седници Извршног веће Аутономне Покрајине Војводине
дана 18.12.2007. године, износ од 7.210.000,00 динара за општине
Нова Црња и Кањижа су остали нереализовани.
У оквиру реализације овог Програма, део неутрошених
средстава од приватизације из претходних година у износу од
8.744.000,00 динара користиће се за подршку следећих општина
Аутономне Покрајине Војводине у изради пројектно-техничке
документације за изградњу инфраструктурних објеката:

ИЗНОС СРЕДСТАВА
НАЗИВ ОПШТИНЕ (неутрошена средства од приватизације из претходних година)
АЛИБУНАР

Број 7 - Страна 275

НАМЕНА СРЕДСТАВА

1.534.000,00

Финансирање трошкова израде пројектно-техничке документације за реконструкцију и проширење локалног пута
Владимировац-Девојачки бунар у дужини од 7,4 км

2.

НОВА ЦРЊА

1.900.000,00

Финансирање трошкова израде пројектно-техничке документације за постројење за припрему воде и пројектовање
изворишта и нове водоводне мреже у насељеном месту
Александрово

3.

КАЊИЖА

2.950.000,00

Финансирање трошкова израде пројектне документације
за постројење за пречишћавање воде за пиће и резервоара
питке воде за насеља Кањижа, Хоргош, Мале пијаце и
Мартонош

Страна 276 - Број 7

4.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

КАЊИЖА

2.360.000,00

УКУПНО:

7. април 2008.

Финансирање трошкова:
1. израде пројектне документације за замену азбест-цементих цеви са полиетиленским цевима и израде хидрауличног прорачуна водоводне мреже насеља Мартонош,
2.  израде пројектне документације за повезивање
водоводне мреже насеља Мале Пијаце и Мали Песак и
израде хидрауличног прорачуна водоводне мреже Мале
Пијаце и Мали Песак

8.744.000,00

IV
Исплату средстава за реализацију Програма вршиће Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство.

239.
На основу члана 2. став 1. тачка 3. и члана 25. став 4. Одлуке о
организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине (″Службени лист АПВ″, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02,
23/02 и 17/03) и члана 7. Одлуке о Буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2008. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број: 03/08),
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 2. априла 2008. године,  д о н е л о је
РЕШЕЊЕ
I
Овим Решењем утврђује се Програм распореда и коришћења
средстава за реализацију пројекта ‘’заштита деце у саобраћају у
зони школа на магистралним и регионалним путевима који пролазе кроз насељена места на територији Аутономне Покрајине
Војводине’’ у 2008. години, као и обим средстава за спровођење
овог Програма 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”.
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 401-00870/2008
Нови Сад, 2. април 2008. године

Потпредседник
Извршног већа
Др Лоди Г. Габор,с.р

ПРОГРАМ
РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ‘’ЗАШТИТА ДЕЦЕ У
САОБРАЋАЈУ У ЗОНИ ШКОЛА НА МАГИСТРАЛНИМ
И РЕГИОНАЛНИМ ПУТЕВИМА КОЈИ ПРОЛАЗЕ КРОЗ
НАСЕЉЕНА МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ’’ У 2008. ГОДИНИ
I
Овим Програмом предвиђен је распоред коришћења средстава
Покрајинског секретаријата за привреду из прихода од прива-

тизације у 2008. години, намењених изградњи саобраћајне сигнализације у зонама школа на магистралним и регионалним путевима у насељеним местима на територији Аутономне Покрајине
Војводине.
Покрајински секретаријат за привреду, у циљу подизања квалитета и безбедности саобараћаја у Аутономној Покрајини Војводини финансираће пројекат ‘’Заштита деце у саобраћају у зони
школа на магистралним и регионалним путевима који пролазе
кроз насељена места на територији Аутономне Покрајине Војводине’’.
Средства за овај Програм планирана су Одлуком о Буџету
Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину, у разделу 05
Покрајински секретаријат за привреду, позиција 77, економска
класификација 424 - специјализоване услуге, 4249 – остале специјализоване услуге, извор финансирања 1204 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – прихода од
приватизације, у износу од 25.000.000,00 динара.
Укупно потребна средства износе 25.000.000,00 динара (са
ПДВ-ом).
II
Средства из тачке I овог програма користиће се за:
1. ФИНАНСИРАЊЕ  ПРОЈЕКТА ‘’ЗАШТИТА ДЕЦЕ У
САОБРАЋАЈУ У ЗОНИ ШКОЛА НА МАГИСТРАЛНИМ
И РЕГИОНАЛНИМ ПУТЕВИМА КОЈИ ПРОЛАЗЕ КРОЗ
НАСЕЉЕНА МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ’’
Кроз већину насељених места у Аутономој Покрајини Војводини пролазе магистрални и регионални путеви, јер не постоје
изграђене обилазнице око насеља. Веома често се у близини тих
путева налазе школске и предшколске установе, па је због велике
фреквенције саобраћаја на овим путевима, угрожена безбедност
ученика и деце, који спадају у најугроженију категорију учесника
у саобраћају.
Пројекат ‘’Заштита деце у саобраћају у зони школа на магистралним и регионалним путевима који пролазе кроз насељена
места на територији Аутономне Покрајине Војводине’’ има за
циљ да одговарајућом сигнализацијом повећа ниво безбедности
у саобраћају ученика и деце, како би се сви учесници у саобраћају
упозорили на критична места на путевима који пролазе у зонама
школа.
Очекивани ефекти су:
· Смањење броја саобраћајних незгода у зони школа;
· Повећање безбедности учесника у саобраћају, посебно
ученика и деце.
Критеријуми за финасирање су:

7. април 2008.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

· Степен угрожености предложених локација,
· Недоступност других подстицајних средстава (НИП и
др.),
· У односу на друге, предност имају локације са већим интензитетом  пешачког и друмског саобраћаја.
Општи услови:
· Покрајински секретаријат за привреду расписаће јавни
позив за јавну набавку за избор најповољнијег понуђача
за услуге постављања одговарајуће сигнализације.
· Услови коришћења средстава дефинисаће се  уговором,
којим ће се прецизирати вредност услуга, рокови извршења, надзор и друго.

Број: 401-00871/2008
Нови Сад, 2. април 2008. године

Потпредседник
Извршног већа
Др Лоди Г. Габор,с.р

ПРОГРАМ РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА
ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ИЗРАДУ И УВОЂЕЊЕ У
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РАД ПРОЈЕКТА «ДИГИТАЛНИ
ПРОСТОРНИ МОДЕЛ ПРИОБАЉА ДУНАВА» И ПРОЈЕКТА
«МОДЕЛ РАЗМЕНЕ, ВИЗУАЛИЗАЦИЈЕ И КОРИШЋЕЊА
ПРОСТОРНИХ ПЛАНОВА»
I

Вредност средстава са ПДВ-ом:
25.000.000,00 динара
Укупно предвиђена средства за пројекат из тачке 1 овог Програма износе 25.000.000,00 динара (са ПДВ-ом).

240.
На основу члана 2. тачка 2. и члана 25. став 4. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02,
23/02 и 17/03) и члана 7. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2008. годину („Службени лист АПВ”, број 3/08),
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној  2. априла 2008. године,  д о н е л о је
РЕШЕЊЕ
I
Овим Решењем утврђује се Програм распореда и коришћења
дела средстава за израду и увођење у експериментални рад пројекта „Дигитални просторни модел приобаља Дунава” и пројекта
„Модел размене, визуализације и коришћења просторних планова”, као и обим средстава за спровођење овог Програма и начин
њиховог распоређивања и коришћења.
II
Програм из тачке I чини саставни део овог Решења.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине  Војводине”.
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Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Циљ Програма је континуални развој сервиса којим се задовољавају потребе Аутономне Покрајине Војводине за аквизицијом података и управљањем техничким и пословним системима из домена рада Покрајинског секретаријата за архитектуру,
урбанизам и градитељство на квалитетан, ефикасан и економичан начин, управљање просторним ресурсима и управљање сложеним техничким и пословним системима у области урбанизма
и градитељства, једноставно и ефикасно повезивање са сличним
системима у Европи, интеграција савремених технологија за аутоматско прикупљање просторних и осталих релевантних података и Интернет технологија.
II
Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008.
годину („Службени лист АП Војводине”, број: 3/08) у оквиру раздела 06 – Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и
градитељство, функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 424 – Специјализоване услуге,
4249 – Остале специјализоване услуге, предвиђена су средства
у износу од 15.000.000,00 динара, извор финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине
- приходи од приватизације.
Овај Програм садржи распоред и коришћење средстава у износу од 9.200.000,00 динара за:
1. израду и увођење у експериментални рад пројекта «Дигитални просторни модел приобаља Дунава» и
2. израду и увођење у експериментални рад пројекта «Модел размене, визуализације и коришћења просторних
планова»
III
Средства за реализацију овог Програма у износу од 9.200.000,00
динара користиће се за израду следећих пројеката:

Ред.бр.

ИЗНОС СРЕДСТАВА
(приход од приватизације)

НАМЕНА СРЕДСТАВА

1.

4.950.000,00

Израда и увођење у експериментални рад пројекта «Дигитални просторни модел
приобаља Дунава»

2.

4.250.000,00

9.200.000,00

Израда и увођење у експериментални рад пројекта «Модел размене, визуализације
и коришћења просторних планова»
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

• Израда GML шеме
• Дефинисање скупа метаподатака
• Дефинисање поступка коришћења и валидације GML докумената
• Дефинисање поступка коришћења метаподатака
• Развој модела начина визуализације садржаја просторних планова
• Дефинисање садржаја просторних планова који се визуализира
• Стандардизација приказа садржаја планских докумената (Израда каталога знакова и сигнатура за одабране елементе просторног плана)
• Дефинисање поступка визуализације
• Дефинисање технолошког поступка миграције и коришћења просторних планова у дефинисани модел
• Верификација модела размене, визуализације и коришћења просторних планова на одабраном демо подручју
• Обука корисника

IV
У оквиру реализације Програма, део средстава од прихода
из приватизације у износу од 4.950.000,00 динара усмерен је ка
изради и увођењу у експериментални рад пројекта «Дигитални
просторни модел приобаља Дунава» који ће обухватити следеће
елементе:
• Успостављање дигиталног модела терена приобаља Дунава
• Дефинисање размере модела и картографског материјала
• Дефинисање технолошког поступка израде модела са
прикупљањем података на основу ортофото планова,
DTM-a, GPS мерења, ласерских скенирања, сателитских
и авионских снимака подручја приобаља и ГИС технологије
• Израда карата тренутне намене коришћења у одабраној
размери базирана на аутоматској класификацији за одабрано пилот подручје
• Преузимање постојећег картографског материјала и
укључивање у модел
• Анализа могућности израде модела крупнијих размера
• Израда модела за усвојену размеру
• Коришћење дигиталног модела приобаља Дунава (подручје: Бешка, Граница са Румунијом) за потребе Секретаријата
• Дефинисање поступака коришћења добијеног модела за
специјализоване кориснике простора.
• Дефинисање интерфејса према информационим системима и апликацијама специјализованих корисника
• Дистрибуција и размена геоподатака модела (препоруке
OpenGis конзорцијума, SDI архитектура, Сервисна архитектура система за дистрибуцију ослоњена на WMS (Web
Map Services) и WFS (Web Feature Services) спецификације, подршка за рад са GML документима).
• Кориснички сегмент (апликације са стандардима ГИС
функционалношћу, апликације са специјализованом ГИС
функционалношћу за потребе Секретаријата, апликације
на стандардном PC рачунару, апликације на мобилним
уређајима).
• Обука корисника
V
У оквиру реализације Програма, део средстава од прихода из
приватизације у износу од 4.250.000,00 динара усмерен је ка изради и увођењу у експериментални рад пројекта «Модел размене,
визуализације и коришћења просторних планова» који ће обухватити следеће елементе:
• Дефинисање архитектуре система размене, визуализације и коришћења просторних планова садржаја просторних планова у савременом ГИС окружењу
• Дефинисање архитектуре система за управљање просторним плановима
• Дефинисање формата размене садржаја просторних планова
• Дефинисање начина визуализације садржаја просторних
планова
• Анализа примене постојећих ГИС технологија у размени
и визуализацији садржаја
• Дефинисање модела података за размену, визуализацију
и коришћење садржаја просторних планова
• Израда модела података у складу са ISO стандардима и
OpenGIS препорукама
• Израда модела података у складу са националним стандардима и  препорукама
• Израда модела података у складу са искуствима из Европске заједнице
• Израда каталога објеката за размену и визуализацију
просторних планова
• Развој модела размене података засновано на GML технологији и метаподацима

7. април 2008.

VI
Исплату средстава за реализацију Програма вршиће Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство.

241.
На основу члана 2. став 1. тачка 3. и члана 25. став 4. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02,
23/02 и 17/03) и члана 7. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2008. годину („Службени лист АПВ”, број 3/08),
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 2. априла 2008. године,  д о н е л о  је
РЕШЕЊЕ
I
Овим Решењем утврђује се Програм распореда и коришћења
средстава остварених из прихода од приватизације за реализацију пројекта „Најбоље из Војводине” у 2008. години, као и обим
средстава за спровођење овог Програма и начин њиховог распоређивања и коришћења.
У оквиру обима средстава утврђених за спровођење Програма из тачке 1. овог Решења, садржана су и средства која су распоређена решењем број: 103 – 401 – 00039/08 („Службени лист
АПВ”, број 01/08), на основу Одлуке о привременом финансирању Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број 22/07).
II
Програм из тачке 1. овог Решења, чини његов саставни део.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине  Војводине”.
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
		
Број: 401-00941/2008
Нови Сад, 2. април 2008. године
Потпредседник
Извршног већа
Др Лоди Г. Габор,с.р
ПРОГРАМ РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ОСТВАРЕНИХ ИЗ ПРИХОДА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА «НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ» у
2008. години

7. април 2008.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
I

формисања - 100.000,00 динара:
- Трошкови штампање и објављивања огласа за потребе
реализације пројекта «Најбоље из Војводине».
· Позиција 76 Економска класификација 4235 Стручне услуге -  1.836.000,00 динара :
- Преузете обавезе по уговору бр.103 – 404-00215/07 од
04. октобра 2007. године, закљученог између Покрајинског секретаријата за привреду и Научног института за
прехрамбене технологије у износу од 1.062.000,00 динара, што ће бити уређено анексом основног уговора;
- Tрошкови одржавања и сервисирања сајта www.
najboljeizvojvodine.com у 2008. години и електронска
презентазија,  у износу од 224.000,00 динара;
- Услуге акредитоване контролне куће за потребе реализације Одлуке о установљавању знака «Најбоље из Војводине» у износу од 550.000,00 динара.
· Позиција 76 Економска класификација 4239 Остале
опште услуге, у износу од 6.600.000,00 динара:
- Трошкови организованог наступа произвођача, корисника права на ношење знака «Најбоље из Војводине» на домаћим и иностраним сајмовима, у износу од
3.600.000,00 динара (Пољопривредни сајам у Новом
Саду, Пољопривредни сајам у Горњој Радгони, пољопривредно-прехрамбени сајмови у Републици Српској и Федерацији БиХ, Румунији и Мађарској);
- Трошкови промотивних активности у оквиру пројекта
«Најбоље из Војводине», у износу од 3.000.000,00 динара.
· Позиција 77 Економска класификација 4242 Услуге образовања, културе и спорта, у износу од 1.500.000,00 динара:
- Трошкови едукације произвођача из Војводине у области заштите интелектуалне својине путем семинара.
· Позиција 77 Економска класификација 4249 Остале специјализоване услуге, у износу од 5.700.000,00 динара:
- Експертске услуге за потребе реализације  Одлуке о установљавању знака «Најбоље из Војводине» у 2008. години у износу од 1.500.000,00 динара;
- Услуге акредитоване научне институције за потребе реализације поступка заштите ознаке географског порекла
производа са знаком «Најбоље из Војводине», у износу
од 4.200.000,00 динара.  
· Позиција 78 Економска класификација  4263 Материјал
за  образовање и усавршавање запослених, у износу од
50.000,00 динара:
- Трошкови набавке стручне литературе за образовање и
усавршавање запослених који су задужени за реализацију пројекта «Најбоље из Војводине», а односе се на
претплату за стручне часописе («Квалитет», «Економист», «Пословна политика») и набавку литературе на
тему квалитета.

Циљ програма је реализација пројекта „Најбоље из Војводине”,  
чијом реализацијом се подстиче повећавање нивоа квалитета домаћих производа и здрава конкуренција међу произвођачима.
Знак «Најбоље из Војводине» (у даљем тексту: Знак) је  у суштини сертификациони жиг, па је због тога све већи број произвођача
заинтересован да учествује на конкурсима за стицање права на
коришћење Знака за обележавање најквалитетнијих производа.
Конкурентност производа који су обележени  Знаком је већа, па
су због тога и економски ефекти које произвођач остварује на
тржишту, већи. Знак је важан, како за домаће тржиште, тако и
за инострано. Промоцијом Знака, односно пројекта «Најбоље из
Војводине», промовишемо Покрајину као регион препознатљив
по квалитету, у најширем смислу те речи.
II
Средства за финансирање активности у оквиру пројекта „Најбоље из Војводине”, а у складу са Одлуком о установљавању
знака „Најбоље из Војводине” („Службени лист АПВ” бр.25/04,
бр. 10/05 и бр.19/05),  планирана су Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008.годину у оквиру раздела 05
Покрајински секретаријат за привреду, функционална класификација 410, Општи економски и комерцијални послови, Извор финансирања 1204 – Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине - Приходи од приватизације, у износу од
20.000.000,00 динара.
III
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине је донело Решењем бр. 103-401-00039/2008 (Службени лист АПВ” бр.1/08),
којим је утврђен програм распореда и коришћења средстава у
износу од 3.164.000,00 динара, остварених из прихода од приватизације за пројекат «Најбоље из Војводине» за период јануар
– март 2008. године, у складу са Одлуком о привременом финансирању Аутономне Покрајине Војводине (Службени лист АПВ”
бр. 22/07).
IV
Овај програм садржи распоред и коришћење средстава у износу од 16.836.000,00 динара, остварених из прихода од приватизације за реализацију пројекта «Најбоље из Војводине» у периоду
април - децембар 2008. године. Ова средства су распоређена на
следећи начин:
· Позиција 75 Економска класификација 422 Трошкови
путовања у износу од 850.000,00 динара:
- Економска класификација 4221 Трошкови службених
путовања у земљи у износу од 150.000,00 динара и намењена су за трошкове службених путовања запослених
који су задужени за реализацију пројекта «Најбоље из
Војводине», а везана су за радне посете произвођачима
– садашњим и потенцијалним корисницима права на ношење знака «Најбоље из Војводине».
- Економска класификација 4222 Трошкови службених
путовања у иностранство у износу од 700.000,00 динара.Ова средства су намењена за финансирање трошкова службених путовања везаних за промоцију пројекта
«Најбоље из Војводине» на иностраним међународним
сајмовима и другим привредним манифестацијама.
· Позиција 76 Еконoмска класификација 4233 Трошкови образовања и усавршавања запослених износу од
200.000,00 динара:
- Средства у износу од 200.000,00 динара, намењена су за
трошкове котизација за семинаре и друге пригодне едукативне скупове за запослене који су задужени за реализацију пројекта «Најбоље из Војводине» са циљем да
запослени овладају савременим знањима, вештинама и
техникама у складу са називом пројекта: «Најбоље из
Војводине».
· Позиција 76 Економска класификација 4234 Услуге ин-
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V
Активности из тачке IV биће обављене у складу са важећим
законским прописима и другим актима који регулишу сваку активност посебно.
VI
Реализација програма вршиће се из средстава Покрајинског
секретаријата за привреду, у складу са Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину.

242.
На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Гаранцијског
фонда Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број: 17/03 и 3/06) и члана 25. става 4. Одлуке о организацији и
начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и
17/03), Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 2. априла 2008. године,д о н е л о  је

Страна 280 - Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊЕ
I

Даје се сагласност на  Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину, број: 01-II/50-3  од 27. 03. 2008. године, коју
је донео Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине, на 50. седници одржаној 27. 03. 2008. године.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине  Војводине”.
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-00024/2008
Нови Сад, 2. април 2008. године

Потпредседник
Извршног већа
Др Лоди Г. Габор,с.р

243.
На основу члана 52. а у вези члана 14. Одлуке о покрајинској
управи (“Службени лист АП Војводине”,број 21/02(пречишћен
текст)) Покрајински секретар за привреду доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ШИРОКОПОЈАСНЕ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
I
Образује се Савет за широкопојасне телекомуникације (у
даљем тексту:Савет),експертско тело при Покрајинском секретаријату за привреду.
У Савет се именују:
- за чланове Савета:
1. Проф.др Војин Шенк,Факултет техничких наука,Нови
Сад – одсек за електротехнику и рачунарство
2. Проф.др
Жељен
Трповски,Факултет
техничких
наука,Нови Сад – одсек за електротехнику и рачунарство
3. Проф.др Владимир Милошевић,Факултет техничких наука, Нови Сад – одсек за електротехнику и рачунарство
4. Проф.др Зора Коњевић, Факултет техничких наука,
Нови Сад – одсек за електротехнику и рачунарство
5. Проф.др Бора Одаџић
6. Ветро Карло,дипл.инг.за електротехнику и рачунарство
7. Мр Мирјана Крањац,дипл.инг електротехике и рачунарства
8. Жељко Јанковић,специјалиста за савремене телекомуникационе технологије из области рачунарства и  електротехнике
- За координацију рада Савета:
1.Синиша Исаков, помоћник покрајинског секретара,дипл.
инг.електро-технике и рачунарства
2.Сања Максимовић-Моићевић,извршилац за саобраћај
и телеко-муникације,дипл.инг.електротехнике и рачунарства
Задаци Савета

II

7. април 2008.

Савет за широкопојасне телекомуникације је саветодавно експертско тело Извршног већа АП Војводине,које прати и анализира актуелно стање у овој области и предлаже мере за унапређење
и хармоничан развој.
У складу са Стратегијом развоја широкопојасних телекомуникационих мрежа у АП Војводини за период 2007. -2010. године.
Савет делује у циљу побољшања телекомуникационих, информатичких и медијских услуга грађанима АП Војводине,на принципима регулисања тржишне економије и слободне конкуренције понуђача услуга.
Савет прати доношење републичких планских и стратешких
докумената у области телекомуникација,као и препорука Европске уније.
Савет прати праксу и планове телекомуникационих оператера
и провајдера телекомуникационих,информатичких и медијских
услуга на тржишту.
Савет предлаже (иницира) измене и допуне законских решења
и других прописа на свим нивоима. Савет предлаже регулативу
(акције) и мере регулаторним телима за телекомуникације,радио
дифузију и друге релевантне области.
Савет даје стручно мишљење о Плановима и Стратегијама развоја АП Војводине имајући у виду значај и улогу широкопојасних
телекомуникација за укупан економски развој и унапређење квалитета живота грађана АП Војводине.
Савет даје стручно мишљење о развојним Стратегијама локалних самоуправа у АП Војводини са циљем   унапређења телекомуникационих услуга,економског напретка и унапређења
квалитета живота.  
III
Савет ради у седницама.
Седнице Савета сазива и њима руководи председник Савета,а
у његовом одсуству заменик председника Савета.
О припремању седнице Савета стара се сектор за саобраћај и
телекомуникације,Покрајинског секретаријата за привреду.
Савет може да одлучује ако седници Савета присуствује најмање половина од укупног броја чланова Савета.
Савет доноси одлуке већином гласова присутних чланова Савета.
О раду Савета води се записник. О изради и чувању записника, односно одлука, мишљења и закључака донетих на седници
Савета,стара се сектор за саобраћај и телекомуникације,Покр
ајинског секретаријата за привреду. Исти је дужан да достави
закључке савета надлежним институцијама.
IV
На првој седници савета,чланови савета изабраће већином гласова председника савета и заменика председника савета.
V
Ово решење ће се објавити у “Службеном листу АП Војводине”.
Покрајински секретаријат за привреду
Број:345-00010/2007-1
Нови Сад 05.02.2008

Покрајински секретар
Синиша Лазић с.р.

244.
На основу члана 38. став 2. тачка 2. и члана 149. став 1. Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, број: 62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005 и 101/2005),
члана 9. став 1. алинеје 1. и 3., и чланова 22, 51. став 4. и 52. став
1. Одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број:
21/2002 - пречишћен текст) покрајински секретар за образовање
и културу донео је
Р Е Ш Е Њ Е

7. април 2008.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ПРИВРЕМЕНОГ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
„МИХАЈЛО ПУПИН”
У НОВОМ САДУ
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мировића 73, Сремски Карловци,  
- Ујхази Ибоља, трговац, ул. Серво Михаља 15, Нови
Сад,
- Лепосава Алексић, професор информатике, ул. Банатска
8, Нови Сад,  
- Хорват Тибор, економиста, ул. Олге Петров 25, Нови
Сад,
- Станимир Паунић, дипломирани биолог, ул. Јована Храниловића 19а, Нови Сад и
- Небојша Булатовић, дипломирани економиста, ул. Новосадског сајма 31, Нови Сад.

I
Наташа Јовановић, дипломирани инжењер електротехнике,
ул. Толстојева 47, Нови Сад, разрешава се дужности члана Привременог школског одбора Електротехничке школе ‘’Михајло
Пупин’’ у Новом Саду.
II

III

Весела Петрић, дипломирани биолог, ул. Вељка Петровића
10, Нови Сад, именује се за члана Привременог школског одбора Електротехничке школе ‘’Михајло Пупин’’ у Новом Саду, до
именовања новог школског одбора, а најдуже на годину дана.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.

Број: 106-614-00012/2008-03/II
Дана: 05. фебруара 2008. године

Покрајински секретаријат за образовање и културу
Нови Сад
Број: 106-614-00012/2008-03/II  
Дана: 01. априла 2008. године

Покрајински секретар
Др ЈЕГЕШ Золтан с.р.

245.
На основу члана 38. став 2. тачка 2. и члана 149. став 1. Закона
о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, број: 62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005 и 101/2005),
члана 9. став 1. алинеје 1. и 3., и чланова 22, 51. став 4. и 52. став
1. Одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број:
21/2002 - пречишћен текст) покрајински секретар за образовање
и културу донео је

Покрајински секретаријат за образовање и културу

Покрајински секретар
Др ЈЕГЕШ Золтан с.р.
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На основу члана 7. став 1. Одлуке о оснивању
Фонда
за
развој
Аутономне
Покрајине
Војводине
(„Службени лист АП Војводине”, бр. 4/2000, 7/2002, 15/2002 и
3/2006) и члана 17. став 1. тачка 2. Статута Фонда за Развој Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине”,
бр.11/2002 и 11/2006), Управни одбор Фонда на седници одржаној
дана 19. марта 2008. године донео је
ПРОГРАМРАДА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2008. ГОДИНУ
ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА И
ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
„МИХАЈЛО ПУПИН” НОВОМ САДУ

Фонд за развој Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Фонд) ће у 2008. години своје активности усмерити на дугорочно и краткорочно кредитирање профитабилних програма
који ће бити у функцији одрживог развоја Аутономне Покрајине
Војводине и то:

I

1. РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРЕХРАМБЕНО
ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ

Разрешава се дужности Школски одбор Електротехничке школе ‘’Михајло Пупин’’ у Новом Саду у саставу:
-  Перо Мајкић, из реда запослених,
- Стана Половина, из реда запослених,
- Јелена Већкалов, из реда запослених.
- Мирјана Станковић, из реда родитеља,
- Светозар Васиљев,  из реда родитеља,
-  Мирјана Веселиновић, из реда родитеља,
- Драган Игњатовић, као представник локалне самоуправе,
- Зоран Ђаковић,  као представник локалне самоуправе,
- Симо Божић,  као представник локалне самоуправе,
II
Именује се Привремени школски одбор Електротехничке школе ‘’Михајло Пупин’’ у Новом Саду, до именовања новог школског одбора, а најдуже на годину дана, у саставу:
- Наташа Јовановић, дипломирани инжењер електротехнике, ул. Толстојева 47, Нови Сад,  
- Богдан Милошев, дипломирани инжењер електротехнике, ул. Вере Павловић 4, Нови Сад,  
- Миланка Мали, професор математике, ул. Браће Дроњак
11, Нови Сад,
- Славко Стевандић, пензионер, ул. Митрополита Страти-

Кредитна средства за развој пољопривреде и прехрамбено
прерађивачке индустрије додељиваће се   правним и физичким
лицима за следеће намене:
-осавремењавање пољопривредне производње,
- заснивање и развој воћарско-виноградарске производње,
- развој сточарске производње и рибарства,
- повећање производних и складишних капацитета,
- развој повртарске производње кроз набавку и осавремењавање опреме за заштићени простор,
- увођење система квалитета у све процесе рада и
- повећање капацитета и осавремењавање линија за прераду примарних пољопривредних производа и капацитета прехрамбено прерађивачке индустрије.
2. РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
Кредитна средства за развој малих и средњих предузећа  додељиваће се за следеће намене:
- подизање нивоа техничко технолошке опремљености,
- подстицај развоја нових технологија,
- трансфер технолошких знања и комерцијализацију патената-иновација,
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- подстицај развоја области и грана које имају утицаја
на измену привредне структуре, oдносно оптимално коришћење компаративних предности Аутономне
Покрајине Војводине и
- унапређење и заштиту животне средине као предуслова за одрживи економски развој Аутономне Покрајине
Војводине,
а у циљу:
- повећања запослености,
- повећања конкурентности
- побољшања платно билансних позиција кроз нова тржишта, повећање ивоза и супституцију увоза,
- организационог и технолошког преструктуирања,
- повећања степена иновативности,
- увођења менаџмент система квалитета,
- уштеде енергије и изналажења њених алтернативних облика и
- изналажења могућности коришћења секундарних сировина као будућег сировинскогпотенцијала.
3. ПОДСТИЦАЈ ОСНИВАЊА И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Кредитна средства за подстицај и развој предузетништва додељиваће се физичким лицима за:
- обезбеђење иницијалних средстава за  заснивање предузетништва и
- проширења делатности самосталних занатских и услужних радњи,
а у циљу:
- повећања запослености,
- повећања платно билансних позиција кроз нова тржишта, повећање ивоза и супституцију увоза.
4. ПОДСТИЦАЊЕ РАВНОМЕРНОГ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
Развој недовољно развијених подручја и мешовитих националних средина на територији Аутономне Покрајине Војводине
вршиће се кроз кредитирање почетка пословања и развој малих и
средњих предузећа и предузетништва.
УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА КРЕДИТА
У  2008. години кредитна средства Фонда додељиваће се путем
конкурса и то за:
- краткорочно кредитирање извозних програма;
- дугорочно кредитирање развоја пољопривреде за носиоце пољопривредних газдинстава;
- дугорочно кредитирање развојних програма за радно неактивна лица;
- дугорочно кредитирање развојних програма из области
привреде за предузетнике и мала предузећа који делатност обављају краће од три године;
- дугорочно кредитирање изградње и опремања заливних
система;
- дугорочно кредитирање програма развоја туризма и туристичких спортско-рекреативних и рехабилитационих
капацитета;
- дугорочно кредитирање заснивања и развоја воћарске и
виноградарске производње;
- дугорочно кредитирање развојних програма из области
привреде за предузетнике и правна лица који делатност
обављају дуже од три године;
- дугорочно кредитирање програма ревитализације текстилне индустрије;
- дугорочно кредитирање програма организације прикупљања и прераде секундарних сировина;
- дугорочно кредитирање изградње и опремања складишних капацитета – хладњача и силоса;
- краткорочно кредитирање това јунади.
Право коришћења дугорочних средстава Фонда имаће правна лица са већинским приватним капиталом и физичка лица са
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седиштем/пребивалиштем на територији Аутономне Покрајине
Војводине.
Право коришћења дугорочних средстава Фонда имаће правна лица са већинским приватним капиталом и физичка лица са
седиштем/пребивалиштем ван територије Аутономне Покрајине
Војводине који ће своје програме реализовати на територији Аутономне Покрајине Војводине.
Корисници дугорочних инвестиционих кредита Фонда морају
обезбедити најмање 50% од предрачунске вредности предмета
кредитирања, односно 50% предрачунске вредности инвестиције (без обртних средстава). Као сопствено учешће сматрају се и
ранија улагања у оквиру пројекта који је предмет кредитирања.
Радно неактивна лица немају обавезу обезбеђења сопственог
учешћа у реализацији пројекта.
Кредити Фонда се не могу користити за финансирање куповине земљишта и финансирање  куповине и изградње грађевинских
објеката, осим изградње објеката у области туризма и производних и складишних капацитета у пољопривреди.
Инструменти обезбеђења кредита су:
1. гаранција пословне банке,
2. меница авалирана од стране пословне банке,
3. хипотека првог реда на грађевинским објектима у корист Фонда,
4. хипотека првог реда на пољопривредном земљишту у
корист Фонда,
5. солидарно јемство.
Управни одбор Фонда ће приликом расписивања конкурса донети одлуку о врсти инструмента обезбеђења враћања кредита.
Износи кредита који морају бити обезбеђени гаранцијом пословне банке или меницом авалираном од стране пословне банке
биће утврђени условима конкурса.
Кредити који се обезбеђују хипотекама првог реда у корист
Фонда могу бити осигурани. Трошкови осигурања падају на терет корисника кредита.  
За кредите који се обезбеђују хипотекама првог реда у корист
Фонда, а који се реализују према Програму рада Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине за период јануар-март 2008.
године, као и за неосигуране кредите, тржишна вредност грађевинских објеката треба да буде 2,5 пута већа од износа кредита,
односно тржишна вредност пољопривредног земљишта треба да
буде од 1,3 до 1,5 пута већа од износа кредита.
За кредите који се обезбеђују хипотекама првог реда у корист
Фонда, а који су осигурани, потребну тржишну вредност грађевинских објеката, односно пољопривредног земљишта у односу
на износ одобреног кредита утврдиће Управни одбор приликом
расписивања конкурса.
Корисници кредита су у обавези, да као додатно обезбеђење
пласираних средстава, доставе и соло менице.
Кредитна средства ће се код дугорочних пласмана одобравати
на период од три и пет година.
Кредитна средства ће се код краткорочних пласмана одобравати на период до једне године.
Каматна стопа се обрачунава на годишњем нивоу, а утврђује
је Управни одбор у зависности од врсте пласмана и услова на тржишту капитала.
Време мировања отплате инвестиционих кредита износи 12
месеци, односно 24 месеца. За време мировања отплате, обрачунава се интеркаларна камата.
Приликом утврђивања висине кредита примењује се валутна клаузула, с тим да у случају смањења продајног курса ЕУР-а
Народне банке Србије на дан враћања кредита, односно плаћања
доспелог ануитета у односу на дан пуштања кредита у течај,
корисници кредита су у обавези да главницу кредита, односно
главницу кредита садржану у доспелом ануитету уплате у номиналном динарском износу, а камату по продајном курсу ЕУР-а на
дан уплате.
Ануитети се обрачунавају и плаћају квартално, осим код кредита за радно неактивна лица, где се обрачун и плаћање врши
месечно.
Повраћај
кредита
је
могућ
и
пре
рока
доспећа с тим, да у случају смањења продајног курса
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ЕУР-а Народне банке Србије на дан враћања у односу на дан
пуштања кредита у течај, корисници кредита су у обавези да изврше повраћај главнице у номиналном динарском износу, а камату по продајном курсу ЕУР-а на дан уплате.  
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОГРАМА
1. Садашње стање (и  претходне три године)
1.1. Кредитна способност:
- профитна стабилност,
- оперативна стабилност,
- финансијска стабилност,
- показатељи ликвидности,
- показатељи ефикасности,
- нето обртни фонд,
- стање слободних средстава,
- токови готовине,
- показатељи задужености,
- показатељи уредног сервисирања кредитних задужења.
1.2. Тржиште:
- купци,
- добављачи.
1.3. Квалитети:
- менаџмент тим,
- поседовање система квалитета (има/нема).
2. Оцена пројекта  (током његовог економског века)
2.1. Допринос стратегији одрживог развоја  Аутономне
Покрајине Војводине:
- производ / услуга,
- тржиште (купци / добављачи),
- квалификованост менаџмент тима (носиоца пројекта),
- ситем квалитета, (уводи се / не уводи),
- број нових радних места / упослених,
- висина улагања по радном месту,
- ниво развијености општине,
- допринос пројекта очувању човекове околине односно
еколошкој заштити.
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2.2. Економска оцена пројекта:
- ликвидност пројекта (готовински ток),
- економичност и акумулативност пројекта (економски ток и нето садашња вредност),
- време поврата укупно уложених средстава у пројекат,
- ризици (интерна стопа рентабилности и доња тачка
рентабилности).
2.3. Верификација пословног плана  (од стране тражиоца кредита) у смислу:
- да је усаглашен са почетним захтевима,
- да је подлога за тражење дугорочне позајмице од
Фонда,
- да је подлога за инвестиционе активности.
3. Оцена валидности документације везане за обезбеђење
враћања кредита сходно конкурсним захтевима.
Комплетна конкурсна документација подлеже стручној ревизији. Кредитни захтеви од милион и више динара подлежу екстерној ревизији.
ПРИ ЈЕДНАКИМ УСЛОВИМА ПРИОРИТЕТЕ У ДОДЕЛИ
КРЕДИТА ИМАЋЕ ПРОГРАМИ ЧИЈОМ СЕ РЕАЛИЗАЦИЈОМ
ОСТВАРУЈЕ:
- ВЕЋИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ,
- РАЗВИЈАЊЕ НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ПОДРУЧЈА,
- ВЕЋИ НЕТО ДЕВИЗНИ ЕФЕКАТ.
СРЕДСТВА
ПРИХОДИ
Ради остваривања постављених циљева планирани обим средстава у 2008. години обезбедио би се из:
ПЛАСМАНИ

Редни
број

ПРИХОДИ

Износ у динарима

1.

Приходи утврђени Одлуком o буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину, раздео 05 Покрајински секретаријат за привреду, активност
01-Фонд за развој Аутономне Покрајине Војводине, функционална класификација 410Општи економски и комерцијални послови, економска класификација
451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, средства из
извора финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине - приходи од приватизације

2.815.000.000,00

2.

Средства од приспелих ануитета за 2008. годину

2.100.000.000,00

УКУПНО

4.915.000.000,00

Планирани обим прихода у 2008. години пласирао би се доделом дугорочних и краткорочних кредита и то:
Планирани обим и динамика пласмана средстава у 2008. години зависиће и од решавања правног статуса Фонда, као и од обима и
Редни
број

НАЗИВ ПЛАСМАНА

Износ у динарима

1.

Краткорочни кредити за финансирање извозних програма

810.000.000,00

2.

Дугорочни кредити  за  финансирање развојних програма за радно неактивна лица
– start up програма

100.000.000,00

3.

Дугорочни кредити за финансирање развојних програма из области пољопривреде за
носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава

300.000.000,00

4.

Дугорочни кредити за финансирање развојних програма из области привреде за  
предузетнике и мала предузећа који делатност обављају краће од три године

100.000.000,00

5.

Дугорочни кредити за финансирање изградње и опремања заливних система

370.000.000,00
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6.

Дугорочни кредити за финансирање програма развоја  туризма и туристичких
спортско-рекреативних и рехабилитационих капацитета

230.000.000,00

7.

Дугорочни кредити за заснивање и развој воћарске и виноградарске производње

200.000.000,00

8.

Дугорочни кредити за финансирање развојних програма из области привреде за
предузетнике и правна лица који обављају делатност дуже од три године

1.155.000.000,00

9.

Дугорочни кредити за финансирање програма ревитализације текстилне индустрије

100.000.000,00

10.

Дугорочни кредити за финансирање програма организације прикупљања и прераде
секундарних сировина

100.000.000,00

11.

Дугорочни кредити за финансирање изградње и опремања складишних капацитета
– хладњача и силоса

450.000.000,00

12.

Кракткорочни кредити за финансирање извозних програма

800.000.000,00

13.

Краткорочни кредити за тов јунади

200.000.000,00

УКУПНО

4.915.000.000,00

динамике остваривања планираних прихода.
Председник Управног одбора
Мр Бојан Пајтић, с.р.

Управни одбор Фонда у току 2008. године може променити
обим и намену планираних средстава.
У току 2008. године Фонд ће, у складу са финансијским могућностима, подржати програме који се делом финансирају из
средстава влада других земаља, а по билатералним споразумима
са Републиком Србијом.
ПРОЦЕДУРЕ ПОДНОШЕЊА И ОБРАДЕ КРЕДИТНИХ
ЗАХТЕВА
Фонд пласира средства по конкурсној процедури. Конкурси се
расписују за сваку врсту и намену пласмана.
Конкурсна процедура се спроводи у канцеларијама Фонда,
које се налазе у свакој општини Аутономне Покрајине Војводине,
уз координацију Фонда.
1. Подношење кредитног захтева подразумева:
- попуну захтева за доделу кредита,
- достављање комплетне конкурсне документације
према условима конкурса,
- достављање пословног плана урађеног по Методологији за израду пословних планова Фонда.
Локалне канцеларије Фонда предају комплетиране кредитне
захтеве Фонду у времену које се унапред утврди.
2. Обраду кредитних захтева организује Фонд на следећи
начин:
- конкурсна документација обавезно се подвргава
стручној ревизији и
- увидом на лицу места (код тражиоца кредита), уколико се оцени да за то постоји потреба.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Програм рада Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине
за 2008. годину примењује се од 01.01.2008. године и биће објављен у „Службеном листу АП Војводине” након добијања сагласности Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине.

Исправка
Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008.
годину
(«Службени лист АПВ», број 3/2008)
У  члану 10. у ставу 2. , реч „у“ и број „ 1079“ се бришу.
У члану 14.  у ставу 1. , реч „у“ и број „1054“ се бришу.
02 Број : 40-14/08
Нови Сад , 2.април 2008.године
Заменик Секретара
Скупштине АП Војводине
Мила Радисављевић с.р.
Исправка
Решења о разрешењу председника и чланова Привременог
Управног одбора и именовању председника и чланова
Управног одбора Завода за јавно здравље Зрењанин
(«Службени лист АПВ», број 6/2008)
У тачки I Решења  у првој алинеји уместо „Недељко” треба да
стоји „Недељка”.
У тачки II Решења  у ставу један , у другој алинеји,под тачком
1. уместо „Недељко” треба да стоји  „Недељка”.
Исправка
Решења о разрешењу председника и чланова Привременог
Управног одбора и именовању председника и чланова
Управног одбора Завода за јавно здравље Кикинда
(«Службени лист АПВ», број 6/2008)
У тачки II Решења у ставу један , у другој алинеји, под тачком
2. уместо „Сара“  треба да стоји „Шара“.

7. април 2008.

НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА
Оглашавају се неважећим изгубљена
документа , и то:
Илић Петар, Војвођанских Бригада 10, штедна књижица 0431500039621 издата у Новом
Саду Цонтинентал Банка.

5423
Динга Стеван, Худеyдослава 6, Пивнице, Диплома средње школе издата у Новом
Саду.

5424
Драгана Штрбац, Јанка Чмелика, Челарево, диплома средње школе издата у Футогу.

5425
Миличић Душан, Вука Караџића 2А,
Будисава, возачка дозвола издата у Новом
Саду.

5426
Васо Шаренац, Нови Сад, Народног Фронта 55, радна књижица издата у Новом Саду.

5427
Веселиновић Љубица, Бранка Радичевића
24, лединци, гарантни лист издат у Новом
Саду.

5428
Димић Милица, улица 4 57, Нови Сад,
радна књижица издата у Новом Саду.

5429
Давидовић Нада, Милоша Бајића 3, Нови
Сад, радна књижица издата у Новом Саду.

5430
Ланчужанин Зорица, Томе Росандића 2Б,
Нови Сад, радна књижица издата у Новом
Саду.

5431
Ранисављевић Ђорђе, Милана Ракића 13,
Нови Сад, пловидбена дозвола НС-5074 издата у Новом Саду.

5432
Пејаковић Верица, Патријарха Рајачића
20, Ср. Карловци, лична карта издата у Ср.
Карловцима.

5433
Варагић Маргарета, Ружин гај 8, Нови
Сад, уверење о положеном стручном испиту
издато у Новом Саду 19.07.1996.

5434
Пејаковић Верица, Патријарха Рајачића
20, Ср. Карловци, здравствена књижица издата у Новом Саду.

5435
Береш Јелисавета, Сима Матавуља 24,
Нови Сад, сведочанство школе издато у Новом Саду.

5436
Крстић Владимир, Сомборска 8, Оџаци,
абонентска картица 210803590 издата у Новом Саду.

5437
Терјек Михајло, Алексе Шантића 48/3,
Нови Сад, сведочанство основне школе изда-
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5438

Стојанац Златоје, Цара Лазара 12, Ветерник, регистрација о пољопривредном газдинству издато у Новом Саду.

5439
Чеман Љубица, Бранка Радичевића 6,
Сремска Каменица, радна књижица издата у
Новом Саду.

5440
Ковач Едит, Руменка, Војвођанска 16, чек:
9000001727569 Банца Интеса издата у Новом
Саду.

5441
Петар Борис, Алмашка 15, Нови Сад, диплома и сведочанство средње школе издато
у Новом Саду.

5442
Антић Константин, Балзакова 41, Нови
Сад, картица банке издата у Новом Саду.

5443
Антић Константин, Балзакова 41, Нови
Сад, књижица савез цивилних инвалида Југославије издата у Новом Саду.

5444
Антић Константин, Балзакова 41, Нови
Сад, књижица инвалида рада прве категорије издата у Новом Саду.

5445
Антић Константин, Балзакова 41, Нови
Сад, годишња пензионерска карта ГСП издата у Новом Саду.   
 5446
Беквалац Младен, Бранимира Ћосића
18, Нови Сад, сведочанство ИИИ разреда
С.М.Ш. издата у Новом Саду.

5447
Радак Радослав, Светозара Марковића 16,
Гардиновци, картица пољопривредног газдинства издата у Гардиновцима.

5448
Зличић Љиљана, Светосавска 2, Нови
Сад, радна књижица издата у Новом Саду.

5449
Антић Трајанка, Козарачка 26, Буковац,
радна књижица издата у Новом Саду.

5450
Ерлавер Нинков Ева, Раковачка 49, Нови
Сад, чекови ЕФГ Банке: 0000000666798,
0000000666799, 000000666800,
000001108796 издата у Новом Саду.

5451
Влашкић Милорад, Радничка 35А, Нови
Сад, радна књижица издата у Новом Саду.

5452
Драгана Личина, Др. Анте Старчевић 4,
Вуковар, сведочанство хемијске школе ИИИ
година издата у Новом Саду.

5453

Богдана Пребирачевић, Пионирска 32,
Инжија, абонентска картица 210880068 издата у Новом Саду.

5454
Навратил Тибор, Нови Сад, Извиднићка
20, радна књижица издата у Новом Саду.

5455
Топлица Бајрам, Соње Маринковић 42,
Ветерник, радна књижица издата у Новом
Саду.

5456
Секулић Људмила, Нови Сад, Бул. Ослобођења 22., диплома факултете техничких
наука, бр. 1750 издата у Новом Саду.

5457
Секулић Људмила, Нови Сад, Бул. Ослобођења 22., радна књижица издата у Новом
Саду.

5458
Бунушевич Николић Ксенија, Нови Сад,
Милеве Јакшића 3., радна књижица издата у
Новом Саду.

5459
Влашкалић Милорад, Нови Сад, Змај Јовина 6, диплома трговачке школе издата у
Новом Саду.

5460
Дакић Миљан, Бул. Слободана Јовановића
24., лична карта издата у Новом Саду.

5461
Боциј Адријана, Будисава, Вука Караџића
122., радна књижица издата у Новом Саду.

5462
Лакић Борислав, Каћ, Николе Тесле 40.,
радна књижица издата у Новом Саду.

5463
Кристина Тодић, Нови Сад, Бул. Јаше Томића 15/Б., здравствена књижица издата у
Новом Саду.

5464
Филип Тодић, Нови Сад, Бул. Јаше Томића
15/Б., здравствена књижица издата у новом
Саду.

5465
Николина Тодић, Нови Сад, Бул. Јаше Томића 15/Б., здравствена књижица издата у
новом Саду.

5466
Наташа Тодић, Нови Сад, Бул. Јаше Томића 15/Б., здравствена књижица издата у
новом Саду.

5467
Драган Берић, Нови Сад, Др. Јована
Анорјевића 12., индекс Р45/9Р више пословне школе, издато у Новом Саду.

5468
Пандулица Драгица, Нови Сад, Малодићева 9., сведочанство ИИИ. године хемијско техничке школе, издато у Новом Саду.

5469
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Јовановић Милован, Лок, Српских владара 5/а., сведочанство И. године саобраћајне
школе, издато у Новом Саду.

5470

Вало Ђура, Нови Сад, Рашка 14., диплома
ИИ. разреда средње машинске школе издата
у Новом Саду и диплома о завршном испиту.

5486

Бранко Босич, С. Каменица, Старо село 55/
д., диплома средње машинске школе, издата
у Новом Саду.

5501

Идјушки Игор, Нови Сад, Фрушкогорска
30., индекс 12019 издат у Новом Саду.

5471

Ђорђе Влаовић, Нови Сад, Петра Кочића
12., сведочанство основне школе Иван Гундулић, издато у Новом Саду.

5487

Радослава Боберић, Нови Сад, Чика Стевина 5., потврда за пољопривредно газдинство, издато у Новом Саду.

5502

Сандра Миљановић, Нови Сад, Максима
Горког 48., уверење о положеном стручном
испиту, издато у Новом Саду.

5488

Митровић Драгица, Крчедин, Боре Кесића
6., диплома пољопривредне средње школе,
издата у Футогу.

5503

Чонгор Нађ, Нови Сад, Фрушкогорска
41/49, пловидбена дозвола издата у Новом
Саду, НС 5023 фр. 342-5-165/84.

5489

Радивој Дрезгић, Бул. Ослобођења 53.,
радна књижица издата у Новом Саду.

5504

Мишков Јелена, Ковиљ, Трг. Солунских
добровољаца 2., здравствена књижица издата у Новом Саду.

5490

Милева Брборић, Нови Сад, Милеве Марић 33/502., диплома факултете политичких
наука смер, социјални рад и социјална политика, издата у Београду.

5505

Ерцеговац Владимир, Нови Сад, Тургењева 1., сведочанство И., ИИ., ИИИ. и ИВ. године средње машинске школе издато у Новом
Саду.

5491

Драган Берак, Сајлово, 14. улица, абонетска картица бр. 210805074, издата у Новом
Саду.

5506

Весна Ивановић, Нови Сад, Газиместанска
39., здравствена књижица издата у Новом
Саду.

5472
Дрљача Драган, Нови Сад, Војводе Мишића 15., радна књижица издата у Новом
Саду.

5473
Суља Шкурте, Нови Сад, Славујева 11.,
радна књижица издата у Новом Саду.

5474
Векић Златан, Нови Сад, Патријарха Чарнојевића 32., радна књижица издата у Новом
Саду.

5475
Раковић Драган, Нови Сад, Миленка Грчића 5/63., радна књижица издата у Новом
Саду.

5476
Манојловић Никола, Банођтор, Светозара Марковића 4., легитимација о регистрацији пољопривредног газдинства бр.
800899000080 издато у Новом Саду.

5477
Фетић Аземина, Ветерник, Омладинска
48., радна књижица издата у Новом Саду.

5478
Николић Ненад, Бачка Палнка, ЈА 128, индекс бр. 068/73 издат у Новом Саду.

5479
Брзак Александар, Нови Сад, Петра Драпшина 5., радна књижица издата у Новом
Саду.

5480
Тодић Дејан, Нови Сад, Пролетерска 33.,
индекс пољопривредног факултета, издат у
Новом Саду.

5481
Мустафа Хајруцахи, Нови Сад, Темерински пут 6., здравствена књижица издата у
Новом Саду.

5482
Гордана Жижаков, Нови Сад, Драгиђе
Брашванова 12/16. чекови бр. 9000005980731,
9000005980732,
9000006980736,
9000005980737 Панонске Банке, издати у Новом Саду.

5483

Милосављевић Анита, Стрижа, Нема улице бб., индекс бр. 206/07 ТР, издат у Новом
Саду.

5492
Дражен Ђурћић, Ветерник, Стевана Пеци
Поповић, 58., сведочанство оснвоне школе
М. Пупи и сведочанство И. године средње
школе М. Пупин, издато у Новом Саду.

5493
Тегелтија Милош, Сремски Карловци,
Митрополита Страхимировића 57., диплома
средње школе Светозар Милетић, издат у
Новом Саду.

5494
Пашин Гроздана, Нови Сад, Браће Могина
14., чек Банке Интесе бр. 9000037369634, издат у Новом Саду.

5495
Вуковић Далибор, Херцег Нови, Херцеговачке бригаде 45., абонетска картица
210805118, издата у Новом Саду.

5496
Зрињанин Данијела, Апатин, Сељачка 14.,
индеx 922/98 виша пословна школа, издат у
Новом Саду.

5497
Чесаков Штефанија, Нови Сад, Милутина
Бајића 6., здравствена књижица издата у Новом Саду.

5498
Фараго Иштван, Нови Сад, Морнарска 8.,
сведочанство занатске школе издато у Новом
Саду.

5499

Уборњи Александар, Нови Сад, Пап Пала
25., диплома средње пољопривредне школе
издата у Футогу.

5484

Жижовић Огњен, Нови Сад, Јована Ђорђевића 8., радна књижица издата у Новом
Саду.

5500

Јовановић Марина, Нови Сад, Милана Чиплића 6., диплома средње пољопривредне
школе издата и Футогу.

5485

Зарић Мирјана, Нови Сад, Руменачка 7.,
чек Еуробанке ЕФГ 000039891486, издат у
Новом Саду.

5501

Барањ Имре, С. Карловци, Доситеља Обрадовића 38., радна књижица издата у Новом
Саду.

5507
Лисика Витомир, Жабаљ, Николе Тесле
32., Војна књижица издата у Жабљу.

5508
Борислав Јаблан, Нови Сад, Саве Ковачевића 11., радна књижица издата у Новом
Саду.

5509
Милошевић Миодраг, Равно Село, Првомајска 67., сведочанство И., ИИ. и ИИИ. године средње машинске школе, издато у Новом
Саду.

5510
Ивановић Ненад, Нови Сад, Фрушкогорска 33., сведочанство И., ИИ., ИИИ. и ИВ.
године машинско техничке школе, издато у
Новом Саду.5511
Кобиларов Александар, Сомбор, Августа
Шеное 10., индеx бр. 11233/04 издат у Новом
Саду.

5512
Нинић Рдоје, Нови Сад, Бул. Ослобођења
32/5., радна књижица издата у Новом Саду.

5513
Голић Тамара, Требиње, Никшички пут
538., абонетска картица бр. 210802269 издата
у Новом Саду.

5514
Игњац Ружица, Нови Сад, 4. улица 77.,
радна књижица издата у Новом Саду.

5515
Адамовић Сава, Петроварадин, Карагача
5/б., диплома средње економске школе, издата у Сремској Митровици.

5516
Дамир Ал Фарра, Нови Сад, Антуна Урбана 4/а., диплома економске средње школе,

7. април 2008.
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издата у Новом Саду.


5517

Даница Челекетић, Нови Сад, Фрушкогорска 21., легитимација пољопривредног
газдинства, бр. 34870, издата у Новом Саду.

5518
Марко Јемини, Каћ, Атар 46., сведочанство основне школе Ђура Јакшић, издато у
Каћу.

5519
Демоњић Дарко, Нови Сад, Трг Фехер Ференца 5/3., радна књижица издата у Новом
Саду.

5520
Раковић Младенка, Банија бр. бб., абонетска картица бр. 210803782, издата у Новом
Саду.

5520
Иван Боровица, Нови Сад, Руменачки пут
23., диплома средње металопрерађивачке
школе, сведочанства И., ИИ. и ИИИ. године,
издата у Новом Саду.

5521
Новаковић Јулка, Сусек, Рибарска 20.,
легитимација регистрције пољопирвредног
газдинства бр. 18091, издата у Новом Саду.

5522
Јелкић Љубица, Сусек, М. Тита 185., легитимација регистрције пољопирвредног газдинства бр. 113038, издата у Новом Саду.

5523
Бошњак Ћулибрк Зорица, Нови Сад, Банатска 6., диплома Карловачке Гимназије,
издата у С. Карловцима.

5524
Вера Зеремски, Нови Сад, Тургењева 7.,
лична карта издата у Новом Саду.

5525
Лончар Драган, Буковац, Козарачка 22.,
сведочанство основне школе издато у Буковцу.

5526
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Кнежевић Тања, Нови Сад, Краља Петра
И. 14., сведочанство 8. разреда основне школе издато у Ср. Карловцима.

5527
Николић Миодраг, Ветерник, Радничка
12., диплома и сведочанство ШУП, издата у
Новом Саду.

5528
Сабо Себастиан, Нови Сад, Бул. Краља
Петра И., 43/33., радна књижица издата у Новом Саду.

5529
Ћалић Божидар, Пландиште, Греска 26.,
индеx Д176/05 издат у Новом Саду.

5530
Кос Слободан, Темерин, Ђуре Јакшића
95., радна књижица издата у Новом Саду.

5531
Семуновић Марио, Нови Сад, Миленка
Гачића 15/17. диплома средње машинске
школе, бр. 3018 издата у Новом Саду.

5532
Сеццарецциа Ивана, Вршац, Ритска 36/а.,
абонетска картица бр. 210802892, издата у
Новом Саду.

5533
Етински Драгић, Нови Сад, Ивана Ћиплика 14., радна књижица издата у Новом Саду.

5534
Коста Стојаковић, Нови Сад, Фочанска
31., здравствена књижица издата у Новом
Саду.

5535
Ратко Дугоњић, Футог, Марије Бурсаћа 9.,
радња књижица издата у Новом Саду.

5536
Матић Зоран, Нови Сад, Илије Огњановића
28/4., чекови Еуробанке бр.   000039582207,
издат у Новом Саду.

5537
Нинковић Јулка, Ср. Каменица, Горња

Провалија 143., индекс бр. 4/78 ПМФ на име
Јулка Милосављевић издат у Новом Саду.

5538
Зајажко Даниела, Нови Сад, Алексе Шантића 21., радна књижица издата у Новом
Саду.

5539
Чулибрк Ђуро, Петроварадин, Буковачки
пут 48., диплома а положеном завршном испиту, издата у Новом Саду.

5540
Бубић Дане, Нови Сад, Јанка Чемлика 35.,
индекс бр. 152Б0052001 издат у Новом Саду.

5541
Нађ Тибор, Суботица, Трг краља Томислава 4, диплома IV раз.  МЕССШ у Суботици,
издато 1977.г за образовни профил-електротехничар-енергетичар .

5542
Мате Јожеф, Сента, Травничка 21, диплома МЕССШ у Суботици издата 1980.г за образовни профил – вожач моторних возила.

5543
Демировић Синиша, Суботица, Деју Ференца 29, диплома   III раз. МЕССШ у Суботици издата 1997.г. За образовни профил
– електромеханичар за машине и опрему.

5544
Абази Емил, Суботица, Темишварска 3,
сведочанство 1.раз. МЕССШ у Суботици издато 1987.г.  заједничко средње васпитање и
образовање.  5545
Милинковић Петар, Буђановци, Душана
Јерковића 84, сведочанство о завршеној  ОШ
„Небојша Јерковић” у Буђановцима издато
1999.г.

5546
Балатон Золтан, Суботица, Трифковићева
30, диплома 3.раз. МЕССШ у Суботици издата 1998.г. За образовни профил -електромеханичар за машине и опрему.

5547
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