„Службени лист АПВ“ излази по
потреби, на пет језика: српском,
мађарском, словачком, румунском и
русинском.
– Рукописи се не враћају: –
Огласи по тарифи

Нови Сад
2. новембар 2009.
Број 15

602.
На основу члана 225. Пословника Скупштине Аутономне
Покрајине Војводине, Одбор за административна и мандатноимунитетска питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 12. октобра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
О ЛЕГИТИМАЦИЈИ ПОСЛАНИКА
У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
1. Овом Одлуком утврђују се облик, садржина, начин издавања и евидентирања издатих легитимација посланицима у Скупштини АПВ (у даљем тексту: легитимација).
2. Легитимација је израђена као картица са електронским
чипом (у даљем тексту: картица), димензија 85,25х54
милиметара, а састоји се од корица и картице.
3. Корице могу бити од коже, платна, скаја, пластике или
другог одговарајућег материјала.
На предњој страни корица пише: „Посланичка легитимација“, а изнад овог текста утиснут је у златотиску грб Аутономне Покрајине Војводине.
4. Картица је пластична, беле боје, док је текст утиснут на
картици тамно плаве боје.
На предњој страни картице са леве стране су грб Републике Србије и грб Аутономне Покрајине Војводине, у боји, а у висини ова
два грба са десне стране картице је текст: „Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, Скупштина Аутономне Покрајине
Војводине“, исписан ћириличним писмом. Испод грбова је текст:
ПОСЛАНИЧКА ЛЕГИТИМАЦИЈА, а испод њега текст: број __
___ док је испод њега уписан текст: важи до 15.07.2012. (сав текст
исписан ћириличним писмом).
На дну картице, у равни са првим грбом је фотографија посланика. Десно од фотографије посланика одштампано је име и презиме посланика ћириличним и латиничним писмом. На легитимацији председника и потпредседника Скупштине испод имена и
презимена уписује се и функција у Скупштини.
По личном опредељењу посланика, име и презиме посланика
исписује се на једном од језика и писма националних мањина.
У десном доњем углу картице је текст: председник Скупштине
АПВ и потпис председника Скупштине Аутономне Покрајине
Војводине, као и печат Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.
5. На врху полеђине картице налази се текст:
„ПРАВА ПОСЛАНИКА
Посланик у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине ужива имунитет на основу Устава Републике Србије и Статута Аутономне Покрајине Војводине.
Посланик у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине остварује право на бесплатну вожњу у железничком, друмском, речном
и јавном градском и приградском саобраћају на територији Ауто-
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номне Покрајине Војводине у свим правцима и за неограничени
број путовања, као и друга права предвиђена прописима“.
Овај текст исписан је ћириличним и латиничним писмом тамно плаве боје.
6. Текст на полеђини картице исписује се, у складу са Статутом АП Војводине, и на језику и писму националне мањине којој посланик припада – по личном опредељењу посланика.
7. Свака легитимација има број. Бројеви легитимација
(за сваки сазив Скупштине) почињу од броја један и
одређују се према азбучном реду презимена и имена са
списка посланика.
8. Ако изгуби легитимацију или на други начин остане без
ње, посланик на сопствени захтев добија нову легитимацију. Нова легитимација издаје се под истим бројем
као и ранија.
9. Картица је опремљена електронским чипом и служи
посланицима и за евиденцију присуства на седници
Скупштине и за гласање електронским путем.
10. Легитимацију издаје и евиденцију води Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине АП Војводине.
11. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у „Службеном листу АП Војводине“.
12. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о легитимацији посланика у Скупштини Аутономне
Покрајине Војводине 18 Број: 020-28/2008, објављена у
„Службеном листу АП Војводине“, број 18/2008.
Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине
18 Број: 020-24/2009
Нови Сад, 12. октобра 2009.

Председник одбора,
Милош Гагић,с.р.

603.
На основу члана 10. став 2. Одлуке о платама изабраних лица
у органима Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист
АПВ“, број 3/2002 и 7/2005), Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 23. октобра 2009. године,
донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ
ЗА ВРШЕЊЕ ФУНКЦИЈЕ ЛИЦА КОЈА БИРА
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о висини накнаде за вршење функције лица која бира
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист
АПВ“, бр. 18/2008 и 24/2008) у члану 2. Одлуке у ставу 1. алинеја
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3. мења се и допуњује, тако да гласи:
„- за члана Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине,
покрајинског секретара и Покрајинског омбудсмана 50%,“.
Члан 2.
Ова Одлука примењује се од 15. октобра 2009. године и биће
објављена у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине
18 Број: 020-29/2008
Нови Сад, 23. октобра 2009. год.

Председник одбора,
Милош Гагић,с.р

604.
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 16. октобра 2009. године,
д о н е л о је
Р Е Ш Е Њ Е
I
НЕНАД ЧАНАК, дипломирани економиста из Новог Сада,
разрешева се дужности председника Управног одбора Клиничког
центра Војводине, на коју је именован Решењем Извршног већа
Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00586/2007 од 10. децембра 2007. године, на лични захтев.
II
ВЕЛИМИР МАРТИНОВИЋ, дипломирани инжењер електротехнике, у пензији, из Новог Сада, именује се за председника
Управног одбора Клиничког центра Војводине, као представник
оснивача.

2. новембар 2009.

Р Е Ш Е Њ Е
I
МИЛОШ ПЕЈАКОВ, дипл. инг. заштите биља из Мокрина,
разрешава се дужности председника Управног одбора Завода за
јавно здравље Кикинда, на коју је именован Решењем Извршног
већа Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00115/2008 од 27.
фебруара 2008. године, на лични захтев.
II
ДР ДРАГИЦА МИТРИЋ, доктор медицине, специјалиста педијатар – епилептолог, Општа болница Кикинда, из Кикинде,
именује се за председника Управног одбора Завода за јавно здравље Кикинда, као представник оснивача.
III
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00585/2009
Нови Сад, 21. октобар 2009. године

Потпредседник
Извршног већа
Иштван Пастор,с.р.

606.
На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист
АПВ’’, број 19/06), члана 2. 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), Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 21. октобра 2009. године, д о н е л о је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финанскијског плана
Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине за
2009. годину, који је донео Управни одбор Фонда, на седници одржаној 20. октобра 2009. године.
II

III

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

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00575/2009
Нови Сад, 16. октобар 2009. године

Потпредседник
Извршног већа
Иштван Пастор,с.р.

605.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити («Службени гласник РС», број 107/05), а у вези са чланом 1.
став 2. Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Кикинда
(“Службени лист АПВ“, број 11/06) 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 21. октобра 2009. године, д о н е л о је

Број: 402-00078/2009
Нови Сад, 21. октобар 2009. године

Потпредседник
Извршног већа
Иштван Пастор,с.р.

607.
На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист
АПВ’’, број 19/06), члана 2. 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), Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 21. октобра 2009. године, д о н е л о је
Р Е Ш Е Њ Е
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Фонда

2. новембар 2009.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине за 2009.
годину, који је донео Управни одбор Фонда, на седници одржаној
20. октобра 2009. године.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 025-00080/2009
Нови Сад, 21. октобар 2009. године

Потпредседник
Извршног већа
Иштван Пастор,с.р.

608.
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Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 025-00083/2009
Нови Сад, 21. октобар 2009. године

Потпредседник
Извршног већа
Иштван Пастор,с.р.

610.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Русина («Службени лист АПВ», број 7/08) и 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), Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 21.
октобра 2009. године, д о н е л о је
Р Е Ш Е Њ Е

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Словака («Службени лист АПВ», број 7/08 и 6/09)
и 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), Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 21. октобра 2009. године, д о н е л о је

Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу
војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох
за 2009. годину, који је донео Управни одбор Завода, на седници
одржаној 16. септембра 2009. године.

Р Е Ш Е Њ Е

II

I

Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».

Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу
војвођанских Словака - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
за период јануар – децембар 2009. године, који је донео Управни
одбор Завода, на седници одржаној 2. септембра 2009. године.
II

I

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-00081/2009
Нови Сад, 21. октобар 2009. године

Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-00080/2009
Нови Сад, 21. октобар 2009. године

Потпредседник
Извршног већа
Иштван Пастор,с.р.

609.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Словака («Службени лист АПВ», број 7/08 и 6/09)
и 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),Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 21. октобра 2009. године, д о н е л о је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на План и програм рада Завода за културу
војвођанских Словака - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
за период јануар – децембар 2009. године, који је донео Управни
одбор Завода, на седници одржаној 2. септембра 2009. године.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».

Потпредседник
Извршног већа
Иштван Пастор,с.р.

611.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Русина («Службени лист АПВ», број 7/08) и 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), Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 21.
октобра 2009. године, д о н е л о је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Програм рада Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2009.
годину, који је донео Управни одбор Завода, на седници одржаној
16. септембра 2009. године.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 025-00084/2009
Нови Сад, 21. октобар 2009. године

Потпредседник
Извршног већа
Иштван Пастор,с.р.

Страна 1160 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

612.

2. новембар 2009.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

На основу члана 69б. став 2. 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, 101/05 - др. закон и 115/05) и Одлуке о преузимању права
и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај
корисника Геронтолошки центар “Бечеј” у Бечеју (“Службени
лист АПВ”, број 7/02), а у вези са чланом 24. став 1. тачка 3. Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине
(“Службени гласник РС”, број 6/02) 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) у поступку разрешења директора установе социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар “Бечеј” у
Бечеју, Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 28. октобра 2009. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
I
ДР ЂЕРЂ РИЦ, специјалиста опште медицине из Бачког
Петровог Села, р а з р е ш а в а се дужности директора установе социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки
центар “Бечеј” у Бечеју, на коју је именован Решењем Извршног
већа Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00581/2005 од 26.
октобра 2005. године.

Број: 022-00596/2009
Нови Сад, 28. октобар 2009. године

Потпредседница
Извршног већа
Ана Томанова-Маканова,с.р.

614.
На основу члана 69б. став 2. 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, 101/05 - др. закон и 115/05) и Одлуке о преузимању
права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за
смештај корисника Геронтолошки центар у Кикинди („Службени лист АПВ”, број 7/02), а у вези са чланом 24. став 1. тачка 3. Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине
(„Службени гласник РС”, број 6/02) 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) у поступку разрешења директора установе социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Кикинди, Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 28. октобра 2009. године, д о н е л о је
Р Е Ш Е Њ Е
I

II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

МИЛЕНА РАДАНОВ, социјални радник из Кикинде,
р а з р е ш а в а се дужности директора установе социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Кикинди, на
коју је именована Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине
Војводине, број: 022-00529/2005 од 14. септембра 2005. године.

Број: 022-00595/2009
Нови Сад, 28. октобар 2009. године

Потпредседница
Извршног већа
Ана Томанова-Маканова,с.р.

II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

613.
На основу члана 69б. став 2. 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, 101/05 - др. закон и 115/05) и Одлуке о преузимању права
и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај
корисника Геронтолошки центар “Бечеј” у Бечеју (“Службени
лист АПВ”, број 7/02), а у вези са чланом 24. став 1. тачка 3. Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине
(“Службени гласник РС”, број 6/02) 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) у поступку именовања директора установе социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар “Бечеј” у
Бечеју,Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 28. октобра 2009. године, д о н е л о је
Р Е Ш Е Њ Е
I
ДР ЂЕРЂ РИЦ, специјалиста опште медицине из Бачког Петровог Села, и м е н у ј е с е за директора установе социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар “Бечеј” у Бечеју,
на време од четири године.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».

Број: 022-00597/2009
Нови Сад, 28. октобар 2009. године

Потпредседница
Извршног већа
Ана Томанова-Маканова,с.р.

615.
На основу члана 69б. став 2. 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, 101/05 - др. закон и 115/05) и Одлуке о преузимању
права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за
смештај корисника Геронтолошки центар у Кикинди („Службени лист АПВ”, број 7/02), а у вези са чланом 24. став 1. тачка 3. Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине
(„Службени гласник РС”, број 6/02) 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) у поступку именовања директора установе социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Кикинди, Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 28. октобра 2009. године, д о н е л о је
Р Е Ш Е Њ Е
I
МИЛЕНА РАДАНОВ, социјални радник из Кикинде, и м е н

2. новембар 2009.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

у ј е с е за директора установе социјалне заштите за смештај
корисника Геронтолошки центар у Кикинди, на време од четири
године.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».

Војводине („Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02,
23/02 и 17/03) у поступку именовања вршиоца дужности директора установе социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Сомбору, Извршно веће Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 28. oктобра 2009. године,
д о н е л о је
Р Е Ш Е Њ Е

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00598/2009
Нови Сад, 28. октобар 2009. године

Потпредседница
Извршног већа
Ана Томанова-Маканова,с.р.

616.
На основу члана 69б. став 2. 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, 101/05 - др. закон и 115/05) и Одлуке о преузимању
права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за
смештај корисника „Геронтолошки центар” у Сомбору („Службени лист АПВ”, број 7/02), а у вези са чланом 24. став 1. тачка 3.
Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине („Службени гласник РС”, број 6/02) 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) у поступку разрешења вршиоца дужности директора установе социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Сомбору,Извршно веће Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 28. октобра 2009. године,
д о н е л о је
Р Е Ш Е Њ Е
I
СЛОБОДАН СКЕНЏИЋ, дипл. педагог из Сомбора, р а з р е
ш а в а се дужности вршиоца дужности директора установе социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у
Сомбору, на коју је именован Решењем Извршног већа Аутономне
Покрајине Војводине, број: 022-00595/2008 од 12. новембра 2008.
године.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00599/2009
Нови Сад, 28. октобар 2009. године

Потпредседница
Извршног већа
Ана Томанова-Маканова,с.р.

I
ЉУБОМИР ЛИЛИЋ, дипл. правник из Сомбора, и м е н у ј е с
е за вршиоца дужности директора установе социјалне заштите за
смештај корисника Геронтолошки центар у Сомбору, на време до
годину дана.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00600/2009
Нови Сад, 28. октобар 2009. године

Потпредседница
Извршног већа
Ана Томанова-Маканова,с.р.

618.
На основу члана 7. став 3. Одлуке о оснивању Фонда за развој
непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 6/03) и 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),Извршно веће Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 28. октобра 2009. године,
д о н е л о је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Годишњи програм рада Фонда за развој
непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине за 2009.
годину, који је донео Управни одбор Фонда, на XVI седници одржаној 21. октобра 2009. године.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 025-00085/2009
Нови Сад, 28. октобар 2009. године

Потпредседница
Извршног већа
Ана Томанова-Маканова,с.р.

617.
На основу члана 69б. став 2. 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, 101/05 - др. закон и 115/05) и Одлуке о преузимању
права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за
смештај корисника „Геронтолошки центар” у Сомбору („Службени лист АПВ”, број 7/02), а у вези са чланом 24. став 1. тачка 3.
Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине („Службени гласник РС”, број 6/02) и члана 25. став 4. Одлуке о
организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине

Број 15 - Страна 1161

619.
На основу члана 12. став 4. Одлуке о оснивању јавног предузећа
за газдовање водама на територији Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број 7/02), члана 2. тачка 14. 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. октобра 2009. године, д о н е л о је

Страна 1162 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊЕ
I

2. новембар 2009.
II

Програм из тачке I овог Решења чини његов саставни део.
III

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма пословања
ЈВП “Воде Војводине”, Нови Сад, за 2009. годину, које је донео
Управни одбор ЈВП “Воде Војводине”, на V седници одржаној 11.
09. 2009. године.

Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».

II

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».

Број: 401-01723/2009
Нови Сад, 28. октобар 2009. године

Потпредседница
Извршног већа
Ана Томанова-Маканова,с.р.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 325-00030/2009
Нови Сад, 28. октобар 2009. године

Потпредседница
Извршног већа
Ана Томанова-Маканова,с.р.

620.
На основу члана 7. став 2. и члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског фонда за развој пољопривреде («Службени
лист АПВ», број 03/01) 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. октобра 2009. године, д о н е л о је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада и Финансијски план
Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2009. годину, које
је донео Савет Фонда, на седници одржаној 23. октобра 2009. године.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 025-00082/2009
Нови Сад, 28. октобар 2009. године

Потпредседница
Извршног већа
Ана Томанова-Маканова,с.р.

621.
На основу члана 2. тачке 13. 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
8. а у вези са чланом 6. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2009. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број: 4/09 и
14/09),Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 28. октобра 2009. године, д о н е л о ј е
РЕШЕЊЕ
I
Овим Решењем утврђује се Програм распореда и коришћења
средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину за шумарство и ловство.

ПРОГРАМ
РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009.ГОДИНЕ
ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО
I
Одлуком о буџету АП Војводине (‘’Службени лист АП Војводине’’, број 4/09 и 14/09), планирана су средства за шумарство и
ловство у укупном износу од 56.366.000,00 динара из следећих
извора:
1. Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од
54.661.000,00 динара
2. Сопствени приход буџета корисника у износу од
800.000,00 динара
3. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 905.000,00 динара
Овим Програмом утврђује се распоред средстава у износу од
54.661.000,00 динара из извора 1204 - Примања од отплате датих
кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације.
II
Средства из тачке I став 2. овог програма распоређују се на следећи начин:
1. Финансираће се нереализовани део Програма распореда и коришћења средстава из Буџета АП Војводине за
2007.годину за шумарство и ловство (‘’Службени лист
АП Војводине’’ бр. 19/07) у износу од 24.100.500,00 динара а који је под тачком II укључен и у Програм распореда и коришћења средстава из буџета АП Војводине за
2008. годину за суфинансирање пројеката санације шумских пожаришта.
Корисник средстава у целости је:
- ЈП ‘’Војводинашуме’’, Петроварадин.
2. Финансираће се нереализовани део Програма распореда
и коришћења средстава из буџета АП Војводине за 2008.
годину за шумарство и ловство (‘’Службени лист АП
Војводине’’, бр. 8/2008) у износу од 30.560.500,00 динара, а на основу спроведеног конкурса за суфинансирање
програма и пројеката у области шумарства и ловства у
АП Војводини у 2008. години, за следеће намене:
2.1. Подизање нових шума на подручју Аутономне Покрајине
Војводине у укупном износу од 15.000.000.00 динара (за поди-
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зање нових шума на чистинама и мелиорације деградираних шума).
Корисници средстава су:
- ЈП ‘’Војводинашуме’’, Петроварадин...................................................................................................................................8.652.000,00 динара
- ЈП ‘’Национални парк Фрушка гора’’, Ср.Каменица........................................................................................................ 2.000.000,00 динара
- ВДП ‘’Дунав’’, Бачка Паланка ................................................................................................................................................ 998.000,00 динара
- ВДП ‘’Горњи Банат’’, Кикинда..............................................................................................................................................1.100.000,00 динара
- ДОО ‘’Ател’’, Ковин....................................................................................................................................................................850.000,00 динара
- ЈВП ‘’Воде Војводине’’, Нови Сад ....................................................................................................................................... 1.400.000,00 динара
2.2. Подстицајна средства за подизање приватних шума на територији Аутономне Покрајине Војводине у укупном износу од
4.000.000,00 динара додељују се кориснику:
- ЈП ‘’Војводинашуме’’, Петроварадин
2.3. Унапређење семенске и расадничке производње на територији Аутономне Покрајине Војводине у укупном износу од:
4.960.500,00 динара, распоређују се и то:

а) Проширење капацитета семенског центара за термичку
обраду, чување и складиштење семена храста лужњака у Моровићу у износу од 1.500.000,00 динара следећем кориснику:
- ЈП ‘’Војводинашуме’’, Петроварадин
б).Набавка опреме и проширење расадничке производње у
укупном износу
		
од 3.460.500,00 динара и то следећим корисницима:

- ЈП ‘’Војводинашуме’’, Петроварадин............................................................................................................................... 2.720.000,00 динара
- ЈВП ‘’Воде Војводине’’, Нови Сад........................................................................................................................................300.000,00 динара
- РПГ Детковић Марија бр. 803014004203
Расадник ‘’Тилија’’, Оџаци....................................................................................................................................................300.000,00 динара
- РПГ Петровић Душко бр. 800864000513
Црвена Црква........................................................................................................................................................................... 140.500,00 динара
2.4. Заштита шума на територији Аутономне Покрајине Војводине за радове на одржавање противпожарних пруга у специјалном резервату природе Делиблатске и Суботичке пешчаре у
укупном износу од 1.000.000,00 динара следећем кориснику:
- ЈП ‘’Војводинашуме’’, Петроварадин

2.7. Суфинансирање истраживања варијабилности аутохтоних
врста дрвећа у АП Војводини у укупном износу од 1.000.000,00
динара следећем кориснику:
- Истраживачко- развојни институт за низијско шумарство и
животну средину, Нови Сад

2.5. Суфинансирање програма прогнозно-извештајних послова заштите биља (шума, засада, расадника) за АП Војводину у
укупном износу од 700.000,00 динара следећем кориснику:

2.8.
Суфинансирање програма унапређења ловства у АП
Војводини у укупном износу од 3.100.000,00 динара користиће
се на следећи начин:

- Истраживачко- развојни институт за низијско шумарство и
животну средину, Нови Сад

а) Суфинансирање израде студије о критеријуму за бонитирање ловишта у Банату у износу од 600.000,00 динара
следећем кориснику:

2.6.Суфинансирање реализације пројекта ‘’Како повећати шумовитост АП Војводине’’ у укупном износу од 800.000,00 динара
следећем кориснику:
- Истраживачко- развојни институт за низијско шумарство и
животну средину, Нови Сад

- Ловачком савезу Војводине.
б) Унапређење вештачке производње пернате дивљачи у
укупном износу од 2.500.000,00 динара распоређују се
следећим корисницима:

- ЈП ‘’Војводинашуме’’, Петроварадин.............................................................................................................................. 1.500.000,00 динара
- Ловачко удружење Кикинда.................................................................................................................................................600.000,00 динара
- Ловачко удружење Сента......................................................................................................................................................400.000,00 динара
III
Исплату средстава за реализацију овог програма вршиће
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

ну из прихода од приватизације, намењених за туристичку сигнализацију и инфраструктурно опремање индустријских зона у
локалним самоуправама у Аутономној Покрајини Војводини, као
и обим средстава за спровођење овог Програма и начин њиховог
распоређивања.
II

622.
На основу члана 2. 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 8. став 1. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2009. годину (“Службени лист АПВ”, број: 4/09 и
14/09) Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 28. октобра 2009. године, д о н е л о је
РЕШЕЊЕ
I
Овим Решењем утврђује се Програм распореда и коришћења
средстава Покрајинског секретаријата за привреду за 2009. годи-

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: 401-01737/2009
Нови Сад, 28. октобар 2009. године

Потпредседница
Извршног већа
Ана Томанова-Маканова,с.р.
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ПРОГРАМ
РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ ЗА
2009. ГОДИНУ ИЗ ПРИХОДА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ,
НАМЕЊЕНИХ ЗА ТУРИСТИЧКУ СИГНАЛИЗАЦИЈУ И
ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИХ
ЗОНА У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АУТОНОМНОЈ
ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
I
Циљ Програма
Циљ Програма распореда и коришћења средстава Покрајинског секретаријата за привреду за 2009. години из прихода од
приватизације, намењених за туристичку сигнализацију и инфраструктурно опремање индустријских зона у градовима и
локалним самоуправама у Аутономној Покрајини Војводини је
унапређење и подстицај развоја туризма и привреде у Аутономној Покрајини Војводини, који ће се остварити кроз подизање
квалитета туристичке понуде, подизање нивоа инфраструктурне
опремљености индустријских зона, пораст производних капацитета, повећање запослености, побољшања квалитета услуга,као и
развој области и грана које имају утицај на остварење Стратегије
развоја Аутономне Покрајине Војводине, оптимално коришћење
компаративних предности Аутономне Покрајине Војводине и интезивнију привредну сарадњу, како у оквиру региона тако и са
суседним земљама.
II
Финансијска средства
За спровођење овог Програма, потребна су финансијска средства у укупном износу од 3.600.000,00 динара, која су предвиђена
Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину (“Службени лист АПВ”, бр. 4/2009, 14/2009) и Финансијским
планом Покрајинског секретаријата за привреду за 2009. годину
у разделу 05 Покрајински секретаријат за привреду, активност
03 Подршка развоју саобраћаја и телекомуникација у Аутономној Покрајини Војводини, функционална класификација 450 Саобраћај, из извора финансирања 1204 Примања од отплате датих
кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације.
Средства из става 1. ове тачке распоређују се на следећи начин:
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - у износу од
		
600.000,00 динара.
4249 ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ- у износу од
		
600.000,00 динара
463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ –у износу
		
од
		
3.000.000,00 динара.
4632 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ – у износу од
		
3.000.000,00 динара
III
Распоред и намена средстава и очекивани ефекти
Средства утврђена овим Програмом користиће се на следећи
начин:
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - у износу од 600.000,00 динара. 4249 ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ- у износу
од 600.000,00 динара
Средства су намењена за:
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Дана 22.11.2006. године склопљен је Уговор између Покрајинског секретаријата за привреду и GTZ/WBF Србија о суфинансирању израде и постављања путоказа - туристичке сигнализације
на Дунавској бициклистичкој стази на делу кроз АП Војводину,
на деоници Бачки Брег- Нови Бановци као саставног дела Европске мреже бициклистичких стаза (EuroVelo 6).
Према члану 8. овог Уговора Покрајински секретаријат за привреду је обавезан да финансира и одржава туристичку сигнализацију, финансира могуће поправке и замене оштећених путоказа туристичке сигнализације, као и оних који недостају. Обиласком
комплетне деонице бициклистичке стазе Бачки Брег-Нови Бановци представници GTZ/WBF Србија и Покрајинског секретаријата
за привреду констатовали су да велики број путоказа-туристичке сигнализације, недостаје, као и да је велики број оштећен, те
захтева хитну поправку. Да би се све довело у предходно стање
према урађеној спецификацији потребна су средства у износу од
600.000, 00 динара.
Очекивани ефекти су:
- нормално функционисање туристичке стазе
- подизање туристичке понуде
463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ – у износу
		
од
		
3.000.000,00 динара
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти – у износу
од 3.000.000,00 динара, намењенa су општинама и градовима са
седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за суфинансирање развојних пројеката инфраструктурног опремања
индустријских зона.
Средства су намењена за:
1. Суфинансирање пројеката инфраструктурног опремања
индустријских зона у локалним самоупавама у Аутономној Покрајини Војводини
Покрајински секретаријат за привреду, заједно са локалним
самоуправама Аутономне Покрајине Војводине, суфинансираће
пројекте инфраструктурног опремања пословних индустријских
зона, који се односе на: сервисне саобраћајнице, електроинсталације (трафо станице, ниско-напонска мрежа, јавно осветљење),
водоводна мрежа, канализациона мрежа, противпожарна мрежа,
телекомуникациона инфраструктура, вреловоди, гасне инсталације и сл.
Анализа досадашњих конкурса, које је спроводио Покрајински
секретаријат за привреду, показала је велику заинтересованост
локалних самоуправа у Аутономној Покрајини Војводини за развој пословних индустријских зона, са циљем привлачења инвестиција и отварања нових радних места. Међутим, улагања у изградњу инфраструктуре често превазилазе могућности локалне
самоуправе.
Суфинансирањем пројеката инфраструктурног опремања пословних индустријских зона, који су предвиђени плановима локалних самоуправа, повећава се атрактивност локације за домаће
и стране инвеститоре и ствара могућност за повећање производње и отварање нових радних места.
Очекивани ефекти су:
• Повећање атрактивности за инвестирање у локалним
заједницама;
• Отварање нових радних места;
• Повећање производње;
• Повећање инвестиција.
Вредност средстава са ПДВ-ом:
		
3.000.000,00 динара
IV
Критеријуми и општи услови
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Критеријуми за суфинансирање капиталних трансфера осталим нивоима власти су:
1. Приложена пројектна документација,
2. Висина тражених средстава,
3. Проценат учешћа локалне самоуправе у суфинансирању
пројеката и
4. Развијеност локалне самоуправе.
Општи услови:
1. Средства се додељују локалним самоуправама које обезбеђују потребну техничку и пројектну документацију и
спроводе поступак јавних набавки у складу са законом;
2. Услови коришћења средстава дефинисаће се Уговором,
којим ће се прецизирати пропорције суфинансирања,
рокови извршења, надзор и разлози и рокови повраћаја
евентуално неискоришћених средстава и друго;
3. Услов за суфинансирање је опредељење локалне самоуправе кроз давање приоритета реализацији пројеката и
спремности за финансирање свог дела;
4. Средстава ће бити распоређена на основу расписаног
конкурса;
5. Средства се додељују локалним самоуправама које су
правовремено доставиле извештаје о наменском утрошку добијених средстава по претходним конкурсима и захтевима.
V
На основу члана 7. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2009. годину (“Службени лист АПВ”, бр. 4/2009,
14/2009), реализација овог Програма вршиће се у складу са висином остварених прихода од продаје субјеката приватизације
са територије Аутономне Покрајине Војводине по предходном
одобрењу Покрајинског секретаријата за финансије о коришћењу
средстава.

623.
На основу члана 2. 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 8. став 1. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2009. годину (“Службени лист АПВ”, број: 4/09 и
14/09),
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 28. октобра 2009. године, д о н е л о је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Овим Решењем утврђује се Програм распореда и коришћења
средстава Покрајинског секретаријата за привреду из прихода од
приватизације за 2009. годину – реализација пројеката и програма развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа, као и обим средстава за спровођење овог Програма и начин
њиховог распоређивања.
II
Програм из тачке I чини саставни део овог Решења.

Потпредседница
Извршног већа
Ана Томанова-Маканова,с.р.
ПРОГРАМ
РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ
ИЗ ПРИХОДА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ЗА 2009. ГОДИНУ
– РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА РАЗВОЈА
ПРИВРЕДЕ, ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МАЛИХ И СРЕДЊИХ
ПРЕДУЗЕЋА
I
Циљ програма
Циљ програма распореда и коришћења средстава покрајинског
секретаријата за привреду из прихода од приватизације за 2009.
годину – реализација пројеката и програма развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа (у даљем тексту: Програм) је планско коришћење финансијских средстава из прихода
од приватизације за реализацију пројеката и програма у области
привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа у Аутономној Покрајини Војводини за 2009. годину.
Основни разлог за доношење овог Програма је конкретизација
стратешког опредељења Извршног већа Аутономне Покрајине
Војводине за унапређење и подстицај развоја привреде у Аутономној Покрајини Војводини, подизање нивоа техничко-технолошке
опремљености, пораста производних капацитета, побoљшања
квалитета услуга и повећања технолошко-економске ефикасности процеса реализације производа, подстицаја развоја нових
технологија, као и развоја области и грана које имају утицај на
остварење Стратегије развоја Аутономне Покрајине Војводине,
тј. области и грана које имају утицаја на измену привредне структуре, односно оптимално коришћење компаративних предности
Аутономне Покрајине Војводине, подизање квалитета понуде,
интензивнија привредна сарадња и конкурентност Аутономне
Покрајине Војводине како у оквиру региона тако и са суседним
земљама, подизање квалитета и квантитета свеобухватног привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине.
Финансирање субјеката са седиштем на територији Аутономне
Покрајине Војводине је у циљу:
1. подстицања и унапређења привреде,
2. увођења нових технологија,
3. израде комплетне инвестиционо-техничке документације,
4. улагања у инвестиционе некретнине,
5. изградње новог објекта,
6. набавке нових машина, опреме,
7. отварања нових радних места,
8. запошљавања лица са инвалидитетом, жена и лица која
су остала незапослена у процесу приватизације,
9. очувања и унапређења животне средине,
10. подстицања привредног развоја недовољно развијених
региона и општина,
11. одржавања старих заната,
12. обуке и едукације приватних предузетника у области
примене нових законских прописа ради њиховог лакшег
укључивања у процес европских интеграција,
13. подстицања извоза,
14. остваривања свеобухватног развоја привреде Аутономне
Покрајине Војводине и
15. субвенционисања малих и средњих предузећа за наступе
на међународним сајмовима.

III
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 401-01746/2009
Нови Сад, 28. октобар 2009. године

II
Финансијска средства
Средства за Програм планирана су Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину (,,Службени лист
АП Војводине’’, број 4/2009 и 14/2009), и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за привреду за 2009. годину,
из извора 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје
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финансијске имовине – приходи од приватизације, за раздео 05
Покрајински секретаријат за привреду, Активност 01 – Подршка
програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих
предузећа, Функционална класификација: 474 Вишенаменски
развојни пројекти, у укупном износу од 97.200.000,00 динара.
III
Распоред средстава
Средства у укупном износу од 97.200.000,00 динара , распоређују се на следећи начин:
• 423 Услуге по уговору износ од 18.000.000,00 динара
4235 Стручне услуге у износу од 18.000.000,00 динара –
средства су намењена за исплату по уговору о делу, за
ангажовање експерата образовног и научног сектора на
програмима развоја малих и средњих предузећа,и предузетништва и програма приватизације; припреме и израде промотивног материјала и презентација привредног потенцијала АП Војводине, промоцији привредних
активности секретаријата, подстицању развоја предузетништва, малих и средњих предузећа, убрзавање тока
приватизације предузећа; финансирање заштите потрошача (унапређење знања потрошача уз ангажовање експерата из области заштите потрошача) друге стручне услуге.
• 424 Специјализоване услуге износ од 9.600.000,00 динара.
4249 Остале специјализоване услуге у износу од 9.600.000,00
динара – средства су намењена за суфинансирање и финансирање Пројеката и Студија из области развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа и остале специјализоване услуге.
• 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама-износ од 100.000,00 динара.
4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и оргнизацијама у износу од 100.000,00 динара – средства се планирају за санацију, адаптацију, одржавање и опремање јавних нефинансијских предузећа и
организација од интереса за привредни развој Аутономне Покрајине Војводине.
• 454 Субвенције приватним предузећима – износ од
42.500.000,00 динара од којих су:
Текуће субвенције приватним предузећима (економска класификација 4541) 17.100.000,00 динара и
Капиталне субвенције приватним предузећима (економска
класификација 4542) 25.400.000.00 динара
А) РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ЗА ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ
ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
1. На основу конкурса за доделу подстицајних средстава за
субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународним сајмовима који се одржавају током јануара, фебруара
и марта 2009. године у Републици Србији, објављеног 28.
фебруара 2009. године, распоређена су средства у износу од
укупно 5.500.000,00 динара.
Од наведеног износа 600.000,00 динара распоређено је по Програму распореда и коришћења средстава Покрајинског секретаријата за привреду из прихода од приватизације за период јануар-март 2009. године –реализација пројеката и програма развоја
привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа на који је
сагласност дало Извршно веће АП Војводине Решењем број 40100096/2009 4. фебруара 2009. године.
Преостали износ од 4.900.000,00 динара распоређује се на следеће привредне субјекте:
• "ПОСЛОВНОСТ-ЛД" доо, Нови Сад – 350.000,00 динара за
наступ на Међународном сајму намештаја и опреме за ентеријере АМБИЈЕНТА, који је одржан у Новом Саду од 12. до
17. марта 2009. године
• "CASA ITALIA” доо, Нови Сад – 350.000,00 динара за наступ

2. новембар 2009.

на Међународном сајму намештаја и опреме за ентеријере
АМБИЈЕНТА, који је одржан у Новом Саду од 12. до 17. марта
2009. године
• "ФОРМА АНКОРА" доо, Нови Сад – 280.000,00 динара за
наступ на Међународном сајму намештаја и опреме за ентеријере АМБИЈЕНТА, који је одржан у Новом Саду од 12. до
17. марта 2009. године
• СЗР "НАМЕШТАЈ АДАМОВИЋ", Нови Сад – 150.000,00 динара за наступ на Међународном сајму намештаја и опреме за
ентеријере АМБИЈЕНТА, који је одржан у Новом Саду од 12.
до 17. марта 2009. године
• СЗР "TAPIER”, Нови Сад – 350.000,00 динара за наступ на
Међународном сајму намештаја и опреме за ентеријере АМБИЈЕНТА, који је одржан у Новом Саду од 12. до 17. марта
2009. године
• ТЗР "ПРОМЕНАДА", Рума – 200.000,00 динара за наступ на
Међународном сајму намештаја и опреме за ентеријере АМБИЈЕНТА, који је одржан у Новом Саду од 12. до 17. марта
2009. године
• "КОЛПА" доо, Зрењанин – 440.000,00 динара за наступ на
Међународном сајму намештаја и опреме за ентеријере АМБИЈЕНТА, који је одржан у Новом Саду од 12. до 17. марта
2009. године
• "TEMMA TRADE” доо, Нови Сад – 170.000,00 динара за
наступ на Међународном сајму намештаја и опреме за ентеријере АМБИЈЕНТА, који је одржан у Новом Саду од 12. до
17. марта 2009. године
• СЗТР "ЕНТЕРИЈЕР БАЛАЖ", Темерин – 180.000,00 динара за
наступ на Међународном сајму намештаја и опреме за ентеријере АМБИЈЕНТА, који је одржан у Новом Саду од 12. до
17. марта 2009. године
• "ГРЛИЦА" доо, Нови Сад – 260.000,00 динара за наступ на
Међународном сајму намештаја и опреме за ентеријере АМБИЈЕНТА, који је одржан у Новом Саду од 12. до 17. марта
2009. године
• СЗТР "ДЕКОР ПЛУС", Врбас – 140.000,00 динара за наступ на
Међународном сајму намештаја и опреме за ентеријере АМБИЈЕНТА, који је одржан у Новом Саду од 12. до 17. марта
2009. године
• СЗТР "МОНАРХ", Ветерник – 160.000,00 динара за наступ на
Међународном сајму намештаја и опреме за ентеријере АМБИЈЕНТА, који је одржан у Новом Саду од 12. до 17. марта
2009. године
• "PHILIP&CO” доо, Сремска Митровица – 200.000,00 динара
за наступ на Међународном сајму намештаја и опреме за ентеријере АМБИЈЕНТА, који је одржан у Новом Саду од 12. до
17. марта 2009. године
• "РК" ад, Оџаци – 260.000,00 динара за наступ на Међународном сајму намештаја и опреме за ентеријере АМБИЈЕНТА,
који је одржан у Новом Саду од 12. до 17. марта 2009. године
• "TRANSFER TOURS” доо, Нови Сад – 150.000,00 динара за
наступ на Међународном сајму туризма, који је одржан у Београду од 26.фебруара до 1. марта 2009. године
• "ELITTE-PALIĆ” доо, Палић – 220.000,00 динара за наступ
на Међународном сајму туризма, који је одржан у Београду
од 26.фебруара до 1. марта 2009. године
• "МОНЕРА" доо, Нови Сад – 220.000,00 динара за наступ на
Међународном сајму туризма, који је одржан у Београду од
26.фебруара до 1. марта 2009. године
• "КОМПАНИЈА РИСТАНОВИЋ" доо, Ириг – 160.000,00 динара за наступ на Међународном сајму туризма, који је одржан у
Београду од 26.фебруара до 1. марта 2009. године
• "ФРИГО ЖИКА-СОКО" доо, Рума – 180.000,00 динара за
наступ на Међународном сајму туризма, који је одржан у Београду од 26.фебруара до 1. марта 2009. године
• "TERRACOTTA” доо, Кикинда – 200.000,00 динара за наступ
на Међународном сајму аутомобила, који се одржава у Београду од 27.марта до 5. априла 2009. године
• "КАИРОС" доо, Сремски Карловци – 200.000,00 динара за
наступ на Међународном сајму туризма, који је одржан у Београду од 26.фебруара до 1. марта 2009. године, Међународном
пролећном сајму књига који је одржан у Новом Саду од 27.
фебруара. до 7. марта 2009.г. и Међународном салону књига
који је одржан у Новом Саду од 12. до 17. марта 2009. године
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• "КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА" доо, Нови Сад – 80.000,00 динара за наступ на Међународном салону књига који је одржан
у Новом Саду од 12. до 17. марта 2009. године;
2. На основу конкурса за доделу подстицајних средстава у
укупном износу од 3.500.000,00 динара, за субвенционисање
трошкова учешћа компанија на међународним сајмовима који
се одржавају током новембра и децембра 2009. године у Републици Србији, а који ће бити расписан по усвајању програма.
Покрајински секретаријат за привреду субвенционише до 70 %
следеће трошкове компанија: трошкове закупа и опремања штанда и трошкове припреме и штампања пропагандног материјала
за наступ на одређеном сајму. Расподела подстицајних средстава
врши се на основу поднете конкурсне документације уз уважавање следећих критеријума:
- обим производње и промета у финансијском износу,
- тренд производње,
- извозна активност,
- сертификати и стандарди,
- награде за квалитет производа и услуга,
- признање «Најбоље из Војводине»,
- примена нових технологија у производњи,
- тренд запошљавања,
- ранг сајамске манифестације;
3. СЗТР «Морицз», Јерменовци, за субвенционирање трошкова увођења ХАЦЦП система контроле безбедности хране
1.000.000,00 динара;
4. « Алма-Монс» д.о.о. Нови Сад, регионалној агенције за развој
МСП, за финансирање пројекта «ВОСЗ–ов програм о обуци
и саветовању намењеним војвођанским предузетницима», а
у циљу унапређења знања и вештина start-up предузетника
како би се подигла њихова конкурентност и повећала могућност њиховог опстанка на тржишту, 2.500.000,00 динара;
5. К ланици предраде меса и трговинској радњи «Косановић» Мартинци, за унапређење и развој процеса пословања
300.000,00 динара;
6. А генцији за издавање новина «APA-PRESS» Апатин, за финансирање издавања додатка на мађарском језику уз гласило
«Апатинске новине« 100.000,00 динара;
7. «YU ECO» д.о.о. Суботица, за популаризацију привредних
активности у Војводини на РТВ «YU ECO», 1.500.000,00 динара;
8. А ИД «Аграрпрес» Зрењанин, за покровитељство манифестације «Срем у Шумадији» на Шестом пољопривредном
сајму у Крагујевцу 100.000,00 динара.
9. Културна установа «Видар» Нови Сад, за финансирање
пројекта ТВ серијал «Чарде на Дунаву» 1.200.000,00 динара;
10. И
 здавачкој кући «Балкан» Д.0.0 Нови Сад, за популаризацију привредних активности, посебно из области прехрамбене индустрије, промовисање знака «Најбоље из Војводине», промовисање туристичких манифестација у сеоским
срединама и др. 600.000,00 динара;
11. Предузетнику-агенцији «Хонестас» из Новог Сада, за пројекат промоције пословања малих и средњих предузећа на територији АП Војводине путем израде интернет портала на
енглеском језику 800.000,00 динара;
Б) РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ЗА КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
1. «Регионалној депоније» д.о.о. Суботица, за набавку пресе за
балонирање отпада за територију општина Сента, Кањижа,
Бачка Топола, Мали Иђош и Чока, 5.000.000,00 динара;
2. «Едуко» д.о.о. Нови Сад, за проширење капацитета за обраду
дрвета, а у вези преговора о сарадњи са «Икеом», 1.000.000,00
динара.
3. Предузећу за клање стоке и прераду меса «Сумик» д.о.о. Суботица, за финансирање реконструкције кланице и других
производних капацитета ради увођења ХАЦЦП стандарда,
1.000.000,00 динара;
4. Занатско-текстилном производном предузећу «Новитет
– Дунав» д.о.о. Бездан, за субвенционисање програма опремања ткачнице дамаста као старог уметничког заната,
2.000.000,00 динара.
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5. СУР «Пескаторе» Врбас, за уређење приобаља, прилазног
пута и изградње пристана за чамце, бунгалова за риболовачки и ловачки туризам 1.000.000,00 динара.
6. « AS Computers» д.o.o. Нови Сад, за проширење капацитета,
набавке нових машина и опреме, 5.400.000,00 динара;
7. Фабрици сира «Шаркањ» из Малих Пијаца, општина Кањижа, за уградњу уређаја за коришћење алтернативне енергије
2.500.000,00 динара;
8. СЗР«Марко»-дрвара из Суботице за
набавку опреме,
1.500.000,00 динара;
9. М
 Р «Виногради» Д.О.О Палић за производњу и трговину, за финансирање изградње дегустационог центра вина
3.000.000,00 динара
10. Приватном предузећу за производњу козијег сира из Чантавира за проширење производних капацитета, 3.000.000,00
динара;
• 463 Трансфери осталим нивоима власти у износу од
21.000.000,00 динара
од којих за:
Текуће трансфере осталим нивоима власти
(економска класификација 4631) 10.000.000,00 динара
Капиталне трансфере осталим нивоима власти
(економска класификација 4632) 11.000.000,00 динара
А) РАСПОРЕД ТЕКУЋИХ ТРАНСФЕРА ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
- Општини Кањижа за интервентну материјалну помоћ
за санирање штете услед елементарне непогоде-олује
која је 22.05.2009. године и 07.06.2009. године захватила насељена места: Адорјан, Зимонић, Трешњевац, Тотово Село, Велебит, Долине и Ором, наносећи огромне
штете стамбеним и привредним објектима, пластеницима и дугогодишњим засадима становницима тих насеља
500.000,00 динара.
- Општини Суботица за субвенционисање трошкова пословања пословног инкубатора 4.000.000,00 динара.
- Општини Зрењанин за субвенционисање трошкова пословања пословног инкубатора 500.000,00 динара.
- Општини Сента за субвенционисање трошкова пословања пословног инкубатора 1.000.000,00 динара.
- Општини Бачка Паланка за субвенционисање трошкова
пословања пословног инкубатора 1.000.000,00 динара.
- Општини Суботица за суфинансирање праћења привредних садржаја у износу од 1.500.000,00 динара
- Општини Суботица за субвенционисање унапређења
производње етеричних уља предузећа «Абакс»Д.О.О из
СУботице, а у циљу очувања радних места 1.500.000,00
динара;
Б) РАСПОРЕД КАПИТАЛНИХ ТРАНСФЕРА ОСТАЛИМ
НИВОИМА ВЛАСТИ
- Општини Ковин - МЗ Скореновац за адаптацију
постојећег пословног простора на парцели 603/1 КО
Скореновац , а у циљу коришћења истог за потребе предузетника и власника малих и средњих предузећа на територији општине 500.000,00 динара.
- Општини Бачка Паланка за изградњу трафо-станици у
индустријском парку у МЗ Обровац 3.500.000,00 динара
- Општини Суботица за субвенције за набавку опреме предузећима: «Иком» АД Суботица у износу од
2.500.000,00 динара и «Дубрава ПТП»Д.О.О Бајмок у
износу од 1.500.000,00 а у циљу очувања радних места
- Општини Мали Иђош за помоћ дрво-прерађивачком
предузећу «Алфа» Д.О.О за набавку опреме, а у циљу
очувања производње и радних места 3.000.000,00 динара.
• 481 Дотације невладиним организацијама – износ од
6.000.000,00 динара.
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4819 Д
 отације осталим непрофитним институцијама у износу од
6.000.000,00 динара
Од наведеног износа 1.530.000,00 динара распоређено је по
Програму распореда и коришћења средстава Покрајинског секретаријата за привреду из прихода од приватизације за период јануар-март 2009. године –реализација пројеката и програма развоја
привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа на који је
сагласност дало Извршно веће АП Војводине Решењем број 40100096/2009 4. фебруара 2009. године.
Преостали износ од 4.470.000,00 динара распоређује се следећим субјектима:
i. Друштву мултиплесклерозе Војводине, Удружењу оболелих од мултиплесклерозе Северно-банатског округа,
из Новог Кнежевца, у циљу отварања заштитне радионице, набавке компјутера, шиваћих машина и друге опреме
270.000,00 динара;
ii. Војвођанској развојној мрежи, Суботица за трошкове
функционисања 3.000.000,00 динара
iii. Коњичком клубу Чантавир, Чантавир, за трошкове организовања такмичења у оквиру Дана села 200.000,00 динара и
iv. Едукативном центру за рурални развој општине Зрењанин, за суфинансирање пројекта «Бизнис инкубатор Центар за развој села III 1.000.000,00 динара.
IV
Општи услови
1. Средства се додељују претузетницима, малим и средњим
предузећима локалним самоуправама и невладином сектору на територији АП Војводине која обезбеђују потребну
техничку и пројектну документацију,
2. Услови коришћења средстава дефинисаће се Уговором.
3. Конкурсом за субвенционисање приватних предузећа, а у
складу са Правилником о расподели средстава за субвенције
приватним предузећима Покрајинског секретаријата за привреду, дефинисаће се услови субвенционисања приватних
предузећа,
4. Контрола ће се вршити на основу правовремено достављених извештаја о наменском утрошку добијених средстава по
претходним конкурсима и захтевима.
V
КРИТЕРИЈУМИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
СУБВЕНЦИЈА ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА СУ :
1. Приложена пројектна документација,
2. Висина тражених средстава,
3. Проценат учешћа приватног предузећа у суфинансирању
пројеката,
4. Развијеност региона,
5. Проценат повећања запослености,
6. Значај пројекта за унапређење привреде у Аутономној
Покрајини Војводини.
VI
На основу члана 7. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2009. годину (,,Службени лист АП Војводине’’, број
4/2009 и 14/2009), реализација овог Програма вршиће се у складу
са висином остварених прихода од продаје субјеката приватизације са територије Аутономне Покрајине Војводине по претходном одобрењу Покрајинског секретара за финансије о коришћењу
средстава.

624.
На основу члана 2. тачка 3. и члана 25. став 4. Одлуке о органи-
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зацији 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 8. став 1. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2009 годину («Службени лист АПВ», број: 4/09 и
14/09), Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 28. октобра 2009. године, д о н е л о је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Овим Решењем утврђује се Програм распореда и коришћења
средстава за 2009. годину из прихода од приватизације за реализацију пројеката рецептивног туризма на територији Аутономне
Покрајине Војводине, 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: 401-01747/2009
Нови Сад, 28. октобар 2009. године

Потпредседница
Извршног већа
Ана Томанова-Маканова,с.р.

ПРОГРАМ
РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 2009.
ГОДИНУ ИЗ ПРИХОДА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА РЕЦЕПТИВНОГ ТУРИЗМА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
I
Циљ Програма је реализација пројеката рецептивног туризма у
Аутономној Покрајини Војводини чиме ће се створити услови за
подизање квалитета рецептивне туристичке понуде на туристичким дестинацијама и унапређење прихвата и боравка туриста у
Аутономној Покрајини Војводини, имајући у виду потребе локалних самоуправа и региона у целини.
Реализацијом овог Програма обезбедиће се услови за бржи
развој туризма, интензивнију привредну сарадњу и лакшу комуникацију Војводине на туристичком тржишту, како у оквиру
региона тако и са суседним земљама.
Органи локалних самоуправа општина у Аутономној Покрајини Војводини као и велики број непрофитних институција доставили су Покрајинском секретаријату за привреду своје приоритетне пројекте из области туризма и исказали сопствени интерес
и спремност за њихову реализацију.
II
Средства за финансирање реализације пројеката рецептивног
туризма на територији Аутономне Покрајине Војводине за 2009
годину планирана су Одлуком о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2009 годину у оквиру Раздела 05-Покрајински секретаријат за привреду, активност 02 - Подршка развоју туризма
у Аутономној Покрајини Војводини, функционална класификација 473 - Туризам, из извора финансирања 12 04 - Примања од
отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - Приходи
од приватизације у укупном износу од 9.900.000,00 динара.
Планирана су средства по економским класификацијама на
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следећи начин:
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од 6.000.000,00 динара

424 - Специјализоване услуге у износу од 1.400.000,00 динара
4246 - Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге у износу од 800.000,00 динара
4249 - Остале специјализоване услуге у износу од 600.000,00
динара
463- Трансфери осталим нивоима власти у износу од
2.500.000,00 динара
4632- Капитални трансфери осталим нивоима власти у износу
од 2.500.000,00 динара
481 - Дотације невладиним организацијама у износу од
6.000.000,00 динара
4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама у износу

III
Расподела средстава за реализацију пројеката рецептивног
туризма на територији Аутономне Покрајине Војводине за 2009
годину

424 - Специјализоване услуге у износу од 1.400.000,00 динара,
4246 - Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге у износу од 800.000,00 динара
4249 - Остале специјализоване услуге у износу од 600.000,00
динара
Ова средства намењена су за реализацију следећих пројеката:
Расподела
средстава
/у динарима

Ред.
број

Назив
пројекта

1.

Израда Плана детаљне регулације Еко-етно туристичког центра у
Шатринцима

2.

Пројекат штампања монографије туристичког водича «Bedeker Palića»

3.

Пројекат израде монографије Везеног пешкира као едукативно промотивног
производа у Велебиту

800.000,00

УКУПНО:

500.000,00
100.000,00

Економ-ска
класификација
4246
4249
4249

1.400.000,00

463- Трансфери осталим нивоима власти у износу од 2.500.000,00
динара
4632- Капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од

2.500.000,00 динара
Ова средства намењена су за реализацију следећих пројеката:

Ред.
број

Подносилац
захтева

Назив
пројекта

Тражена
средства

Расподела
средстава
/у динарима

1.

Општина Вршац

Пројекат извођења радова на
пословима санације језера Брана на
Вршачким планинама у Вршцу

513.203,00

300.000,00

4632

2.

Општина Ада,Месна
Заједница Утрине,
Утрине

Пројекат реконструкције и
рестаурације ветрењаче у Оборњачи

300.000,00

4632

3.

Град Суботица

Пројекат развоја рецептивног
туризма у функцији промоције
наутичког туризма и језера Палићупознајмо децу Војводине са
језером Палић

2.265.414,00

400.000,00

4632

4.

Општина Ириг-Месна
Заједница Шатринци

Изградња еко-етно туристичког
центра у Шатринцима

6.203.488,00

1.500.000,00

4632

4.000.000,00

2.500.000,00

УКУПНО:
481 - Дотације невладиним организацијама у износу од
6.000.000,00 динара
4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама у износу од
Ред.
број

Економ
ска
класификација

6.000.000,00 динара
Ова средства намењена су за реализацију следећих пројеката:
Тражена
средства

Расподела
средстава
/у динарима

Подносилац
захтева

Назив
пројекта

Економска
класифи-кација

1.

Удружење туристичких
водича града Новог Сада,
Нови Сад

израда Веб сајта Удружења
туристичких водича

150.000,00

150.000,00

4819

2.

УГ Коло српских сестара,
Ново Милошево

манифестација 6. Штрудлијада
у Новом Милошеву

100.000,00

50.000,00

4819
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3.

УГ Асоцијација жена
«Тамишки цвет»,
Томашевац

Фестивал славског колача у
Томашевцу

150.000,00

50.000,00

4819

4.

УГ Удружење ликовних
уметника Врбас, Врбас

Пројекат израде војвођанског
сувенира-Зауставите Дунав

252.000,00

200.000,00

4819

5.

УГ Удружење виноградара и
винара «Темерин», Темерин

манифестација
ТОП 12 најбољих вина у
Војводини у Темерину

200.000,00

100.000,00

4819

6.

УГ Асоцијација «Пријатељи
Панчева», Панчево

Манифестација 6.
Интернационални Панчевачки
карневал 2009 у Панчеву

486.000,00

200.000,00

4819

7.

УГ YU Ауто мото клуб
«Ветеран», Нови Сад

15. Међународни скуп
олтајмера 2009 у Новом Саду

300.000,00

50.000,00

4819

8.

УГ Немачко уружење за
добросуседске односе «Karlowitz», Сремски Карловци

Фестивал куглофа 2009 у
Сремским Карловцима

61.982,00

60.000,00

4819

9.

Фондација «Балканкулт»,
Нови Сад

3. Међународни фестивал
хлеба у Новом Саду

1.500.000,00

500.000,00

4819

10.

Коњички клуб «Бачка»,
Суботица

пројекат «Суботичка Миља»

50.000,00

50.000,00

4819

11.

Коњички клуб «Бачка»,
Суботица

«Шампионат Трогодаца»

100.000,00

100.000,00

4819

12.

Српска православна
црквена општина Врдник

Доградња црквених
просторија за пријем туриста

636.960,00

370.000,00

4819

13.

Удружење за историјат
насеља «Монографија»,
Стара Моравица

Пројекат издавања
монографије историјата лова у
Старој Моравици

80.000,00

80.000,00

4819

14.

УГ „Фекетићка црна”
Фекетић

Туристичка манифестација
„Фекетићка црна” Фекетић

150.000,00

150.000,00

4819

15.

Римокатоличка жупа „Име
Маријино”Станишић

Пројекат адаптације цркве у
Станишићу

8.962.388,00

500.000,00

4819

16.

Ловачко друштво Пачир,
Пачир

Пројекат развоја ловног
туризма у Пачиру

1.800.000,00

900.000,00

4819

17.

Удружење спортских
риболоваца Црвенка,
Црвенка

Пројекат набавке 5 тона
квалитетне рибље млађи за
језеро Панонија – Сава у
општини Бачка Топола и Кула

300.000,00

500.000,00

4819

18.

Удружење «Еуро-Бачка»,
Сомбор

Пројекат живот поред Дунаваинформисање и едукација села
Горњег Подунавља у Бездану

501.500,00

400.000,00

4819

19.

УГ „Ошторка” Палић

Пројекат „Војвођански
туризам на мађарском
тржишту”

350.000,00

200.000,00

4819

20.

Ловачко друштво «Фазан»,
Торда

Пројекат адаптације и
доградње зграде ловачког дома
у Торди

2.000.000,00

1.000.000,00

4819

21.

УГ Асоцијација за развој
Западно-Бачког Округа
«Подунавље», Дорослово

Пројекат рада Асоцијације
Подунавље у Дорослову

3.108.015,00

300.000,00

4819

22.

УГ Завичајно друштво
«Фрушкогорје», Ривица

Туристичка манифестација
8.Дани вина у Ривици

200.000,00

90.000,00

4819

УКУПНО:

6.000.000,00

2. новембар 2009.
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Одлуку о додели средстава за реализацију пројеката рецептивног туризма на територији Аутономне Покрајине Војводине
за 2009. годину донеће Покрајински секретар за привреду. Распоред средстава за реализацију пројеката рецептивног туризма
на територији АП Војводине за 2009. годину предложен је на
основу приспелих захтева локалних самоуправа и непрофитних
институција по позиву Покрајинског секретаријата за привреду,
утврђених критеријума и предлога Комисије.
Покрајински секретар за привреду закључиће Уговоре о реализацији пројеката рецептивног туризма на територији Аутономне
Покрајине Војводине са корисницима средстава, којим ће се регулисати сва међусобна права и обавезе уговорних страна.
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Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 451-00478/2009
Нови Сад, 28. октобар 2009. године

Потпредседница
Извршног већа
Ана Томанова-Маканова,с.р.

627.

IV
Исплата средстава за реализацију Програма вршиће се на терет
средстава Покрајинског секретаријата за привреду.

625.
На основу члана 7. став 3. Одлуке о оснивању Фонда за развој
непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 6/03) и 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),Извршно веће Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 28. октобра 2009. године,
д о н е л о је

На основу члана 24. став 1. тачка 5. Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине („Службени гласник
Републике Србије”, број 6/2002) и чланова 29, 51. и 52. Одлуке о
покрајинској управи („Службени гласник Аутономне Покрајине
Војводине”, број 21/2002 - Пречишћен текст и 16/2008) а у вези
члана 69б. став 10. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању
социјалне сигурности грађана („Службени гласник Републике
Србије”, број 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96,
29/2001, 84/2004, 101/2005 – други закон и 115/2005), у поступку
именовања вршиоца дужности директора Центра за социјални
рад Општине Бачки Петровац,
Покрајински секретар за социјалну политику и демографију
доноси
Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Финансијски план Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину,
који је донео Управни одбор Фонда, донео на XVI седници одржаној 21. октобра 2009. године.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-00083/2009
Нови Сад, 28. октобар 2009. године

Потпредседница
Извршног већа
Ана Томанова-Маканова,с.р.

I
АЛЕКСАНДРА АРСЕНИН, дипломирани социолог из Бачке
Паланке именује се на функцију вршиоца дужности директора
Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, на време до
три месеца.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Покрајински секретар за социјалну политику и демографију
Број: 022-00593/2009
Нови Сад, 29. октобра 2009. године

Покрајински секретар
Новка Мојић,с.р.

628.

Р Е Ш Е Њ Е

На основу члана 24. став 1. тачка 5. Закона о утврђивању
одређених надлежности аутономне покрајине („Службени гласник Републике Србије”, број 6/2002), чланова 29, 51. и 52. Одлуке
о покрајинској управи („Службени лист Аутономне Покрајине
Војводине”, број 21/2002 – пречишћен текст и 16/2008) а у вези
члана 69б. став 3. и 12. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана („Службени гласник Републике Србије”, број 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94,
52/96, 29/01, 84/04, 101/05 – др. закон и 115/05) у поступку давања
сагласности за именовање директора Центра за социјални рад за
општине Бачка Топола и Мали Иђош, Покрајински секретар за
социјалну политику и демографију д о н о с и

I

Р Е Ш Е Њ Е

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Завода за културу војвођанских Румуна - Institut de Culturã al
Românilor din Voivodina за јануар – децембар 2009. године, који
је донео Управни одбор Завода, на седници одржаној 12. октобра
2009. године.

I

626.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Румуна («Службени лист АПВ», број 7/08) и 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), Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 28.
октобра 2009. године, д о н е л о је

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање РАДИВОЈА БИЛИЋА,
дипломираног специјалног педагога из Томиславаца на функцију
директора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и
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Мали Иђош.
II

5.

Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Покрајински секретаријат за социјалну политику и
демографију
Број: 022-00584/2009
Нови Сад, 30. октобра 2009. године

6.

Покрајински секретар
Новка Мојић,с.р.

7.

629.
8.

На основу члана 14. став 2. и члана 50. Одлуке о покрајинској
управи („Сл. Лист АПВ“, број 21/02-пречишћен текст), Одлуке
о буџету АП Војводине за 2009. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 4/09), члана 6. Одлуке о ребалансу буџета АП Војводине
за 2009. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 14/09) и Закључка Извршног већа АП Војводине број 016-00039/2009 од 15. јула
2009. године, Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и
међуопштинску сарадњу расписује

9.

10.

КОНКУРС
за доделу средстава за субвенционисање
трошкова учешћа јединица локалних
самоуправа
из АП Војводине на Новосадском сајму
„INVESTEXPO“

11.

I
Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу субвенционисаће трошкове учешћа јединица
локалних самоуправа са подручја АП Војводине на Новосадском
сајму инвестиција, некретнина и енергетике „INVESTEXPO“ од
10. до 13. новембра 2009. године.
За ове намене обезбеђена су средства Одлуком о ребалансу
буџета АП Војводине за 2009. годину у разделу 20 Покрајинског
секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу
у укупном износу од 1.600.000,00 динара.
Циљ Конкурса је представљање локалних развојних, економских, инфраструктурних и друштвених капацитета јединица
локалних самоуправа у циљу унапређивања институционалних
капацитета локалних самоуправа.
Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу учествоваће највише до 80% од укупне вредности учествовања ЈЛС на Сајму, а максимални износ по поднетом захтеву је 80.000,00 динара. Субвенционисаће се: трошкови
закупа и опремања штанда, трошкови припреме и штампања пропагандног материјала за наступ на Сајму „INVESTEXPO“.
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. Право учешћа на конкурсу имају све јединице локалне
самоуправе на територији АП Војводине.
2. Средства за субвенционисање додељиваће се бесповратно у максималном износу до 80.000,00 динара по поднетом захтеву, с тим што преостали део средстава обезбеђују сами учесници.
3. Пријаве на конкурс јединице локалних самоуправа за
наступ на Сајму „INVESTEXPO“ подносе се на конкурсним обрасцима уз које се прилаже и остала неопходна
пратећа документација. Наведени обрасци се могу преузети са интернет странице Покрајинског секретаријата
за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу
www.psloksam.vojvodina.sr.gov.yu.
4. Пријава на конкурс за наступ јединица локалних самоуправа на Сајму „INVESTEXPO“ подноси се Покрајинском секретаријату за локалну самоуправу и међу-

2. новембар 2009.

општинску сарадњу на конкурсним обрасцима из тачке
3. у року од 10 дана од дана објављивања конкурса у
дневном листу „Дневник“.
Пријаве на конкурс са припадајућом документацијом,
достављају се путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад или
лично на Писарници покрајинског органа управе у згради Извршног већа АП Војводине.
Неблаговремене и некомплетне пријаве, као и пријаве
које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица
и које нису у складу са конкурсном документацијом неће
се разматрати.
Конкурсна документација се не враћа, а Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу задржава право да од подносиоца пријаве затражи
додатну документацију.
Одлуку о додели средстава за субвенционисање трошкова донеће на предлог Комисије Покрајинска секретарка
за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу у року
од 7 дана од дана закључења конкурса.
Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу није дужан да образлаже своје одлуке. На одлуку Секретаријата не може се уложити жалба
нити други правни лек.
Резултати конкурса биће објављени на интернет презентацији Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу.
Корисници средстава закључиће уговор о коришћењу
бесповратних средстава за субвенционисање трошкова учешћа на Новосадском сајму „INVESTEXPO“, са
Покрајинским секретаријатом за локалну самоуправу
и међуопштинску сарадњу а након реализације пројекта приложиће детаљне наративне и финансијске извештаје.

За сва питања везана за процедуре пријављивања на конкурс
заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на
e-mail:psloksam@gmail.com или путем телефона 021-487-4893
радним данима од 9 до 15 часова.

630.
На основу члана 6. Одлуке о ребалансу буџета Аутономне
Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 14/09), и члана 14. став 2. Одлуке о пкрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број
21/02 - пречишћен текст), Одлуке расписивању Конкурса за подстицање производње телевизијских програма у области културе
и уметности на српском језику, језицима националних мањина и
етничких заједница у АП Војводини, бр. 451-01897/2009 од 23. октобра 2009. године, Покрајински секретаријат за културу расписује:
КОНКУРС
за расподелу средстава за произвoдњу и
емитовање телевизијских програма - емисија
из области културе и уметности на српском
језику и језицима националних мањина и
етничких група у АП Војводини,
за емитере тв програма - приватна предузећа и
невладине организације који емитују програм
и чије је седиште на територији АП Војводине
Конкурс се расписује у циљу подстицања производње и емитовања програмских садржаја из области културе и уметности,
као и праћења догађаја и објављивања информација, мишљења
и идеја о појавама и личностима у области културе и уметности о којима јавност има оправдан интерес да буде информисана.
Tелевизијске станице, у оквиру својих програмских садржаја,
креираће емисије у којима ће обухватити културу и уметност.
Покрајински секретаријат за културу подстицаће производњу и
емитовање програмских садржаја у области културе и уметности
на српском језику и на језицима националних мањина и етничких
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група у АП Војводини средствима у висини од 6.500.000,00 динара (словима: шестмилионапет-стотинахиљада динара) за приватна предузећа и 1.000.000,00 динара (словима: милион динара) за
невладине организације емитере телевизијског програма чије је
седиште на територији АП Војводине. 				
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
1. Право учешћа на конкурсу имају искључиво емитери телевизијског програма који имају дозволу за емитовање
програма – приватна преузећа и невладине организације,
са седиштем на територији АП Војводине.
2. Један емитер може поднети конкурсну документацију
само за један програмски садржај.
3. Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који је саставни део конкурса и може се добити у Покрајинском секретаријату за културу, Михаила Пупина 16, трећи спрат,
канцеларија бр. 50, или на web адреси Секретаријата
www.kultura.vojvodina.gov.rs.
4. Рок за подношење пријава траје 10 дана од дана
објављивања Конкурса у листу „Дневник“ и на web
адреси Секретаријата www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Пријаве за конкурс се подносе у два примерка са назнаком: ЗА КОНКУРС, Покрајинском секретаријату за културу, Булевар Михаила Пупина 16, 21000
Нови Сад, или лично на Писарници покрајинских органа управе у згради Извршног већа АП Војводине.
Уз пријаву на конкурс подносилац пријаве достaвља
документе: потврду о регистрацији делатности, дозволу за емитовање телевизијског програма коју је издала
РРА и фотокопију потврде о пореском идентификационом броју.
5. Пријаве које се доставе после наведеног рока и са непотпуном документацијом и пријаве послате факсом, или
електронском поштом, као и непотписане и неоверене
пријаве неће бити разматране.
6. Пријаве и приложена документација се не враћају.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Средства се одобравају емитеру телевизијског програма, чије
је седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине, и то
за подстицање производње и објављивања програмских садржаја
у области културе и уметности, а првенствено:
1. ради праћења догађаја и објављивања информација,
мишљења и идеја о појавама и личностима у области
културе и уметности о којима јавност има оправдан интерес да зна, телевизијске станице, у оквиру својих програмских структура, креираће емисије у којима ће обухватити културу и уметност. У регионалним и локалним
електронским емитерима, у посебним емисијама из области културе и уметности, и то за укупно 20 посебних
емисија у наведеној области у најмањем трајању од 25
минута по емисији;
2. програмски садржаји – емисије у области културе и уметности емитују се утврђеном програмском шемом телевизијске станице (једном недељно), до 1. маја 2010. године.
Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавестити
подносиоце пријаве.
Решење о додели средстава доноси покрајински секретар за
културу, уз претходно добијено мишљење Комисије за доделу
средстава. Решење секретара је коначно.
Корисник средстава обавезује се да додељена средства употреби само за намене за које су додељена, а да неутрошена средства
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врати на рачун у буџет АП Војводине.
Корисник средства обавезује се да извештај о реализацији
пројекта и утрошеним средствима, са одговарајућом документацијом достави Покрајинском секретаријату за културу у року од
15 дана по завршетку пројекта, а најкасније до истека календарске године.
Корисник средстава обавезује се да достави до 5. у месецу снимљен и емитован материјал од претходног месеца у АVI формату.

631.
На основу Одлуке о буџету АП Војводине за 2009.годину
(‘’Службени лист АПВ’’ број: 4/09), Одлуке о ребалансу буџета
АП Војводине за 2009. годину (“Службени лист АПВ“ број: 14/09)
и Решења о утврђивању Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине
Војводине у 2009.години (‘’Службени лист АПВ’’ број 10/09),
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад
расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДИЗАЊЕ
ПОЉОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА И АГРОШУМСКИХ
ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА
Укупно расположива средства која ће се распоредити путем
конкурса износе 50.000.000,00 динара (словима: педесет милиона
динара).
Корисницима средстава за подизање пољозаштитних појасева и агрошумских производних система се додељују средства из
буџета АП Војводине у обиму до 65%. Преостала средства обезбеђује корисник средстава.
Право и услови за учешће на конкурсу:
Право да конкуришу имају градови и општине са територије
АП Војводине који су својим годишњим програмима заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта предвидели
подизање пољозаштитних појасева и агрошумских производних
система и који су донели одлуку о подизању пољозаштитних
појасева и агрошумских производних система.
Потребна документација:
1. Пријава на конкурс, оверена и потписана од овлашћеног
лица
2. Фотокопија ПИБ образца,
3. Фотокопија картона депонованих потписа,
4. Оверен извод из годишњег Програма заштите уређења и
коришћења пољопривредног земљишта за 2009. годину,
из којег се види висина предвиђених средства за подизање пољозаштитних појасева и агрошумских производних система,
5. Акт којим је надлежни орган града, односно општине
усвојио пројектно техничку документацију за подизање
пољозаштитних појасева и агрошумских производних
система
6. Одлуку надлежног органа града, односно општине о
приступању реализацији радова на подизању пољозаштитних појасева и агрошумских производних система по
усвојеној пројектно техничкој документацији
7. Извођачки пројекат као и извод из пројектно техничке
документације за подизање пољозаштитних појасева и
агрошумских производних система
Извођачки пројекат треба да садржи: текстуални део, табеларни део и скицу
a. Текстуални део Извођачког пројекта садржи место и површину извођења радова (општину, катастарску општину, катастарску парцелу), опис еколошких прилика, технологију
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извођења садње, врсту, количину и старост садног материјала по хектару и укупно, крајњи рок за извршење подизања
пољозаштитних појасева. Посебно навести субјекте који ће
бити носиоци послова неге и заштите након подизања пољозаштитних појасева.
b. Табеларни део Извођачког пројекта садржи економско финансијску анализу са посебно исказаном укупном ценом коштања, обезбеђеним сопственим средствима и износом за
који се конкурише.
c. Скица површине на којој се планира извођење радова са
правцем пружања пољозаштитних појасева.
У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Критеријуми за оцену и одабир пријава је укупно стање шумовитости на територији градова и општина.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се
уговором.
Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средстава у буџет АП Војводине.
Рок за окончање активности по одабраним пројектима је годину дана од дана дознаке средстава.
Начин подношења пријаве на конкурс:

5.

6.
7.
8.
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де, шумарства и водопривреде на годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта
за 2009. годину
Оверена копија извода из годишњег Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за
2009. годину, из којег се види висина предвиђених средства за реализацију поступка комасације (Табела: Програм радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта)
Оверена копија акта којим је скупштина општине донела
Програм комасације
Програм комасације (на увид)
Оверена копија Одлуке Скупштине општине о спровођењу комасације.

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне
документације и развијеност општине.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се
уговором.
Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средстава у буџет АП Војводине.
Начин подношења пријаве на конкурс:

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду
и шумарство, I спрат канцеларија 46 или са сајта Секретаријата
www.psp.vojvodina.gov.rs . Пријава на конкурс са осталом потребном документацијом подноси се закључно са 15.11.2009. године,
на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назнаком ‘’ конкурс- подизање пољозаштитних појасева и агрошумских производних система“.

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду
и шумарство, I спрат канцеларија 46А или са сајта Секретаријата
www.psp.vojvodina.gov.rs . Пријава на конкурс са осталом потребном документацијом подноси се закључно са 19.11.2009. године,
на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назнаком ‘’ конкурс- комасација’’.

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-44-07 .

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-44-05 .

632.

633.

На основу Одлуке о буџету АП Војводине за 2009.годину
(‘’Службени лист АПВ’’ број 4/09 и 14/09) и Решења о утврђивању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2009.
години (‘’Службени лист АПВ’’ број 10/09), ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад расписује

На основу Одлуке о буџету АП Војводине за 2009.годину
(‘’Службени лист АПВ’’ број 4/09 и 14/09) и Решења о утврђивању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2009.
години (‘’Службени лист АПВ’’ број 10/09),ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО ,Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад расписује

КОНКУРС
За доделу бесповратних средстава за
започињање нових поступака комасације
Средства за започињање нових поступака комасације се додељују у укупном износу до 15.000.000,00 динара. За реализацију
поступака комасације АП Војводина обезбеђује 55% потребних
средстава градови и општине на чијој се територији започиње
поступак комасације 45% потребних средстава.
Право и услови за учешће на конкурсу:
Право да конкуришу имају градови и општине са територије
АП Војводине.
Потребна документација:
1. Пријава на конкурс
2. Оверена копија ПИБ oбразца
3. Оверена копија картона депонованих потписа
4. Оверена копија Сагласности Министарства пољопривре-

КОНКУРС
За доделу бесповратних средстава за изградњу,
санацију, реконструкцију или опремање
система за наводњавање
Средства за изградњу, санацију, реконструкцију или опремање
система за наводњавање по овом конкурсу се додељују у укупном
износу до 10.000.000,00 динара.
Средстава за изградњу, санацију, реконструкцију или опремање система за наводњавање се у целости обезбеђују из буџета
АП Војводине.
Право и услови за учешће на конкурсу:
Право да конкуришу имају средње пољопривредне школе,
пољопривредни факултети, казнено-васпитне и социјалне установе са седиштем на територији АП Војводине.
Потребна документација:
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1.
2.
3.
4.

Пријава на конкурс,
Оверена копија ПИБ oбразца,
Оверена копија картона депонованих потписа,
Техничку документацију (прилаже се уколико се ради о
изградњи, санацији или реконструкцији система за наводњавање),
5. Предрачун за опрему која се набавља (прилаже се уколико се ради о опремању система за наводњавање)

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне
документације и развијеност општине.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се
уговором.
Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средстава у буџет АП Војводине.
Рок за окончање активности по одобреним пријавама је годину
дана од дана дознаке средстава.
Начин подношења пријаве на конкурс:
Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду
и шумарство, I спрат канцеларија 46А или са сајта Секретаријата
www.psp.vojvodina.gov.rs . Пријава на конкурс са осталом потребном документацијом подноси се закључно са 17.11.2009. године,
на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назнаком ‘’ конкурс- наводњавање’’.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-44-05 .

634.
На основу члана 6. и члана 17. став 4. Oдлуке о буџету
Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину («Сл. лист АПВ»
број 4/2009), члана 6. Одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину («Сл. лист АПВ» број 14/2009) и
члана 2. Одлуке о Стручној служби за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине (Сл. лист АПВ
број 31/2004 и 20/2007), Стручна служба за реализацију програма
привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине, за Програм
Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа-АПФ, чији
је носилац Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписујe
КОНКУРС
за расподелу подстицајних средстава
за суфинансирање трошкова увођења и
сертификације добре пољопривредне праксе
према захтевима GLOBALGAP-а, у 2009.години
На основу члана 6. Oдлуке о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2009. годину («Сл. лист АПВ» број 4/2009) и члана
6. Одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за
2009. годину («Сл. лист АПВ» број 14/2009), са раздела 23. Стручна служба за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине, активност 04. Фонд за промоцију извоза
пољопривредних производа-АПФ, суфинансираће се трошкови
увођења и сертификације добре пољопривредне праксе према
захтевима GLOBALGAP-а у 2009. години, у укупном износу до
9.621.000,00 динара.
Износ подстицајних средстава за увођење и сертификацију добре пољопривредне праксе према захтевима GLOBALGAP-а у об-
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ласти производње воћа и поврћа не може бити већи од 400.000,00
динара.
Право на коришћење подстицајних средстава имају:
1. Физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног
газдинстава
2. Земљорадничке задруге
3. Привредна друштва
4. Предузетници
Земљорадничке задруге и предузетници имају право на коришћење подстицајних средстава ако су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава у складу са Уредбом о Регистру пољопривредних газдинстава („Службени гласник РС”, бр.
119/08, 21/09 и 36/09) и ако су уписани у Регистар привредних
субјеката за oбављање одговарајуће делатности.
Физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинстава имају право на коришћење подстицајних средстава ако
су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са
Уредбом о Регистру пољопривредних газдинстава.
Привредна друштва имају право на коришћење подстицајних
средстава ако су уписана у Регистар привредних субјеката за
обављање одговарајуће делатности.
Учесници конкурса из тачака 1, 2, 3 и 4 морају да имају минималну површину и то: за производњу воћа 2.5 ха, односно за
производњу поврћа 0.5 ха, које морају бити уписане у Регистар
пољопривредног газдинства.
Уз захтев за доделу подстицајних средстава прилаже се:
a) Кратак опис корисника средстава (делатност, производи,
пласман, кретање извоза, очекивани рок за добијање сертификата и сл.);
b) Фотокопија потврде о пореском идентификационом
броју;
c) Фотокопија Извода из регистра пољопривредних газдинстава за пољопривреднике - физичка лица и земљорадничке задруге, коју издаје Министарство финансија-Управа за трезор;
d) Фотокопија решења о регистрацији у Агенцији за привредне регистре за привредна друштва и предузетнике;
e) Финансијски извештај за 2008. годину за привредна
друштва, земљорадничке задруге и предузетнике који
воде двојно књиговодство;
f) Потврду о бонитету Народне банке Србије за привредна
друштва и земљорадничке задруге;
g) Уверење надлежног пореског органа да су измирени сви
порези, доприноси и друге јавне дажбине, не старије од
30 дана од датума објављивања конкурса ;
h) уговор са консултантском органзацијом који не сме бити
старији од шест месеци;
i) За консултантску организацију решење о упису у регистар привредних субјеката за обављање одговарајуће делатности;
j) уговор са сертификационом организацијом;
k) за сертификациону организацију доказ о испуњењу захтева према ISO Упуству 65 (EN 45011) и одобрење
од Секретеријата за сертификацију GLOBALGAP -а
(FoodPLUS-Келн-Немачка).
Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује
комисија. Комисија ће дати предност захтевима код којих:
• Произвођачи већ извозе воће, односно поврће;
• Пројекти омогућују раст производње и укрупњивање површина;
• Пројекти омогућују повећавање конкурентности на домаћем и међународном тржишту;
• Пројекти омогућују висок степен еколошке заштите и
побољшање квалитета живота.
Корисник средстава закључује уговор са Покрајинским сек-
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ретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство и
Стручном службом за реализацију програма привредног развоја
Аутономне Покрајине Војводине. Уговором се утврђују међусобна права и обавезе уговорних страна, укупан износ подстицајних средстава, начин и услови плаћања, средства обезбеђења
плаћања, начин вршења контроле наменског коришћења средстава, последице ненаменског коришћења средстава, рокови за
реализацију пројекта, као и друга питања везана за коришћење
подстицајних средстава.
Конкурс се објављује у „Службеном листу АП Војводине“,
дневном листу „Дневник“ и на интернет сајту Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
www.psp.vojvodina.gov.rs.
Пријава за конкурс подноси се на обрасцу који се може преузети
у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, I спрат канцеларија 43 или са сајта
www.psp.vojvodina.gov.rs

НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА
Оглашавају се неважећим изгубљена документа, и то:
Поповић Сора, Сомборска 12., Нови Сад,
радна књижица издата у Новом Саду.
9837
Малетић Зоран, Граничарска 39., Нови
Сад, Нови Сад, радна књижица издата у
Новом Саду.
9738
Зоран Ђерманов, Нови Сад, Петра Кочића 12., Нови Сад, радна књижица издата
у Новом Саду.
9839
Бојан Микуљан, Петроварадин, Матак Мирка 19., диплома електротехничке
школе „Михајло Пупин”, издата у Новом
Саду.
9840
Радељевић Драгољуб, Париске Комуне
13/28., Нови Сад, сведочанство саобраћајне школе „Пинки” издата у Новом Саду.
9841
Зорић Никола, Станоја Станојевића 3., Нови Сад, чек Банке Интесе р.
9000006794591, издата у Новом Саду.
8942
Станић Предраг, Нови Сад, Веселина
Маслеше 146., диплома СШ „Богдан Шупут” издата у Новом Саду.
9843
Балог Илонак, Дожа Ђерђа 63., Нови
Сад, Нови Сад, радна књижица издата у
Новом Саду.
9844
Сибинчић Душица, Каће Дејановић 18.,
Нови Сад, Нови Сад, радна књижица издата у Новом Саду.
9845
Видојевић Марко, Фрушкогорска 4.,
Нови Сад, Нови Сад, радна књижица издата у Новом Саду.
9846
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Пријава на конкурс са припадајућом документацијом
доставља се поштом или лично преко писарнице покрајинских
органа у затвореној коверти, закључно са 17.11.2009. године,
на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла
Пупина бр.16 са назнаком за програм “Фонд за промоцију
извоза пољопривредних производа – АПФ” не отварај. На
полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона
и факса подносиоца пријаве, као и име особе за контакт.
Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које
нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и које нису
у складу са конкурсном документацијом, неће се разматрати.
Kомисија задржава право да од подносиоца пријаве затражи
додатну документацију. Конкурсна документација се не враћа.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити у
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и
шумарство на телефон: 021/487-4416.

Михњак Мирослава, Кружна 21., Нови
Сад, Нови Сад, радна књижица издата у
Новом Саду.
9847
Мандић Душан, Призренска 8., Херцег
Нови, индеx бр. 232/07 ТР издат у Новом
Саду.
9848
Крстић Милица, Сомборска 26/24, Нови
Сад, лична карта издата у Новом Саду.
9849

Горан Ђукић, Врбас, Ђуре Салаја 86.,
индеx бр. 15741 издат у Новом Саду.
9859
Саша Гојачанин, Косте Нађа 10., Петроварадин, радна књижица издата у Бјелом
Пољу.
9860
Вукашиновић Вукашин, Милоја Чиплића 4., Нови Сад, диплома средње Машинске школе, издата у Новом Саду.
9861

Тот Далиборка, Хероја Пинкија 84/а.,
Нови Сад, Нови Сад, радна књижица издата у Новом Саду.
9850
Кабић Здравко, Футошки пут 105., Нови
Сад, радна књижица издата у Новом
Саду.
9851

Салатић Милка, Тодора Тоза Јовановића
12/212, Нови Сад, радна књижица издата у
Кули.
9862

Бугарски Нена, Шекспирова 32., Нови
Сад, радна књижица издата у Новом
Саду.
9852

Виловски Ивана, 29. новембер 9., Ковиљ,
радна књижица издата у Новом Саду.
9864

Радуловић Драгана, Петра Драпшина
19., Нови Сад, радна књижица издата у
Новом Саду.
9853
Тијанић Спасоје, Ивана Милутиновића
19., Врбас, индеx бр. 12721 издат у Новом
Саду.
9854
Вукосављевић Игор, Вера Бајан 32.,
Лозница, индеx бр. 11618 издат у Новом
Саду.
9855
Ђетваји Сања, Дожа Ђерђа 25., Нови
Сад, лична карта издата у Новом Саду.
9856
Ђетваји Сања, Дожа Ђерђа 25., Нови
Сад, возачка дозвола издата у Новом
Саду.
9857
Поповић Давор, Нови Сад, Косовска 1.,
индеx бр. Ф690 издат у Новом Саду.
9858

Лакатош Михаљ, Петефи Шандора 71.,
Темерин, сведочанство 1. разреда средње
Цаобраћајне школе издата у Новом Саду.
9863

Владимир Бркић, Нови Сад, Бранка Ћопића 161., радна књижица издата у Новом
Саду.
9865
Ковачевић Марко, Нови Сад, Богобоја
Атанацковића 006., радна књижица издата
у Новом Саду.
9866
Радујко Мирослав, Коперникова 57/11.,
Нови Сад, индеx издат у Новом Саду.
9867
Горанчић Милорад, Дунавске Дивизије
2., Петроварадин, радна књижица издата у
Сарајеву.
9868
Врбашки Никола, Илије Бирчанина 6.,
Нови Сад, радна књижица издата у Новом
Саду.
9869
Пантелић Мирко, Ђорђа Крстића 44.,
Нови Сад, радна књижица издата у Новом
Саду.
9870
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Дивјаковић Даниел, Матије Гупца 38.,
Сомбор, абонентска картица бр. 211000193
издата у Новом Саду.
9871
Гвозденовић Мирјана, Нова 7., Петроварадин, радна књижица издата у Врбасу.
9872
Кнежевић Драгана, Партизанских база
31., Нови Сад, радна књижица издата у Новом Саду.
9873
Сребре Нада, Кеј жртава рације 2/б.,
Нови Сад, радна књижица издата у Новом
Саду.
9874
Проданов Бранислав, Липарска 56.,
Нови Сад, радна књижица издата у Новом
Саду.
9875
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Лучић Данило, Скерлићева 34., Пљевље,
индеx бр. 039/07 издата у Новом Саду.
9876
Николић Милан, бр. ББ, Петка, абоненска картица бр. 211001269 издата у Новом
Саду.
9877
Мандић Виктор, Бул. Краља Петра 1.бр.
15., Нови Сад, лична карта издата у Новом
Саду.
9878
Јовичић Златибор, Чератска 9/а., Ср.
Карловци, сведочанство основне школе
Св. Сава, издато у Новом Саду.
9879
Бобар Мико, Батар бб., Бијељина, индеx
бр. 15450 издат у Новом Саду.
9880

Број 15 - Страна 1177
Бранко Караћ, Мркоњић Град, диплома
педагошке школе „Светозар Марковић”
школске 1987/88 године.
9881
Алсалим Амер, Нови Сад–Ветерник,
Авалска 2., радна књижица издата у Гњиланима.
9882
Тадић Милета, Футог–Нови сад,
Железничка 10., радна књижица издата у
Новом Саду.
9883
Сударски Сава, Париске комуне 21/32.,
Нови Сад, радна књижица издата у
Србобрану.
9883
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И
МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
602. Одлука о легитимацији посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине
1157
603. Одлука о измени и допуни Одлуке о висини накнаде
за вршење функције лица која бира Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
1157
ИЗВРШНО ВЕЋЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
604. Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Клиничког центра Војводине
605. Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Завода за јавно здравље Кикинда
606. Решење о давању сагласности на Финансијски план
Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине
Војводине за 2009. годину
607. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину
608. Решење о давању сагласности на Финансијски план
Завода за културу војвођанских Словака за период јануар – децембар 2009. године
609. Решење о давању сагласности на План и програм
рада Завода за културу војвођанских Словака за период јануар – децембар 2009. године
610. Решење о давању сагласности на Финансијски план
Завода за културу војвођанских Русина за 2009. годину
611. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Русина за 2009. годину
612. Решење о разрешењу дужности директора установе социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар «Бечеј» у Бечеју
613. Решење о именовању директора установе социјалне
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар
«Бечеј» у Бечеју
614. Решење о разрешењу дужности директора установе социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Кикинди
615. Решење о именовању директора установе социјалне
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар
у Кикинди

1158
1158
1158
1158
1159
1159
1159
1159
1160
1160
1160
1160

Редни број

Предмет

Страна

616. Решење о разрешењу дужности директора установе социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Сомбору
617. Решење о именовању вршиоца дужности директора
установе социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Сомбору
618. Решење о давању сагласности на Годишњи програм
рада Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину
619. Решење о давању сагласности на измене и допуне
Програма пословања ЈВП «Воде Војводине», Нови
Сад, за 2009. годину
620. Решење о давању сагласности на Програм рада и
Финансијски план Покрајинског фонда за развој
пољопривреде за 2009. годину
621. Решење о утврђивању Програма распореда и коришћења средстава из буџета Аутономне Покрајине
Војводине за 2009. годину за шумарство и ловство
622. Решење о утврђивању Програма распореда и коришћења средстава Покрајинског секретаријата за
привреду за 2009. годину из прихода од приватизације, намењених за туристичку сигнализацију и инфраструктурно опремање индустријских зона у локалним самоуправама у Аутономној Покрајини Војводини
623. Решење о утврђивању Програма распореда и коришћења средстава Покрајинског секретаријата за
привреду из прихода од приватизације за 2009. годину – реализација пројеката и програма развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа
624. Решење о утврђивању Програма распореда и коришћења средстава за 2009. годину из прихода од
приватизације за реализацију пројеката рецептивног
туризма на територији Аутономне Покрајине Војводине
625. Решење о давању сагласности на Финансијски план
Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне
Покрајине Војводине за 2009. годину
626. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Завода за културу војвођанских Румуна за период јануар – децембар 2009. године
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ
627. Решење о именовању вршиоца дужности директора
1171
Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац
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628. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола
и Мали Иђош
1171
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ
САМОУПРАВУ И МЕЂУОПТИНСКУ САРАДЊУ
629. Конкурс за доделу средстава за субвенционисање трошкова учешћа јединица локалних самоуправа из АП Војводине на Новосадском сајму
1172
«INVESTEXPO»
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ
630. Kонкурс за расподелу средстава за производњу и
емитовање телевизијских програма – емисија из области културе и уметности на српском језику и језицима националних мањина и етничких група у АП
Војводини, за емитере тв програма – приватна предузећа и невладине организације који емитују програм
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и чије је седиште на територији АП Војводине

1172

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
631. Конкурс за доделу бесповратних средстава за подизање пољозаштитних појасева и aгрошумских производних система
632. Конкурс за доделу бесповратних средстава за започињање нових поступака комасације
633. Конкурс за доделу бесповратних средстава за изградњу, санацију, реконструкцију или опремање система за наводњавање
634. Конкурс за расподелу подстицајних средстава за
суфинансирање трошкова увођења и сертификације добре пољопривредне праксе према захтевима
GLOBALGAP-а, у 2009. години
Мали огласи
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