„Службени лист АПВ“ излази по
потреби, на шест језика: српском,
мађарском, словачком, румунском,
русинском и хрватском.
– Рукописи се не враћају: –
Огласи по тарифи
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58.
На основу члана 34. алинеја 17. Статута Аутономне Покрајине
Војводине ("Службени лист АПВ", број 17/09), члана 27. став 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине
("Службени гласник РС", број 99/09) и члана 4. став 4. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
("Службени гласник РС", број: 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 - испр.
и 123/07 - др. закон),Скупштина Аутономне Покрајине Војводине,
на седници одржаној 16.фебруара 2010. године, д о н е л а је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ
НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ФРУШКА ГОРА
Члан 1.
Оснива се јавно предузеће за управљање Националним парком
Фрушка гора.
Јавно предузеће за управљање Националним парком Фрушка
гора, пословаће под називом Јавно предузеће "Национални парк
Фрушка гора", Сремска Каменица (у даљем тексту: Јавно предузеће).
Скраћени назив је ЈП "Национални парк Фрушка гора", Сремска Каменица.
Седиште Јавног предузећа је у Сремској Каменици, Змајев трг
1.
Оснивач јавног предузећа је Аутономна Покрајина Војводина
за коју оснивачка права врши Влада Аутономне Покрајине Војводине.
Члан 2.
Јавно предузеће има својство правног лица.
У правном промету са трећим лицима, Јавно предузеће иступа
у своје име и за свој рачун.
У правном промету са трећим лицима, Јавно предузеће за своје
обавезе одговара целокупном својом имовином.
Оснивач за своје обавезе одговара у складу са законом и овом
Одлуком.
Члан 3.
Јавно предузеће има печат.
Садржина и изглед печата уредиће се статутом Јавног предузећа, у складу са Законом.
Члан 4.
Делатност Јавног предузећа је:
- у напређење и заштита природних вредности, културних добара и других знаменитости;
- газдовања шумама;
- заштите, гајења, унапређивања и коришћења ловне и риболовне фауне;
- организовања истраживања у области заштите и развоја на-
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ционалног парка;
- п резентације и популаризације националног парка и његових
природних вредности и културних добара;
- п ројектовања, изградње и одржавања објеката који су у функцији заштите, унапређивања и презентације природних и
културних добара националног парка;
- планирање и развој еко - туризма.
Јавно предузеће може да обавља и друге делатности уз сагласност Владе Аутономне Покрајине Војводине и послове одређене
статутом, под условом да то не омета обављање делатности и послове из става 1. овог члана.
Члан 5.
Средства за оснивање јавног предузећа чине покретне и непокретне ствари, новчана средства, опрема и уређаји Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора“ са седиштем у Сремској
Каменици.
Члан 6.
Средства за обављање делатности и развој, Јавно предузеће
стиче и прибавља:
1) и
 з прихода остварених обављањем делатности, од закупа,
накнада, пружањем услуга и осталих прихода које оствари
својим пословањем;
2) из буџета Аутономне Покрајине Војводине према годишњем
програму заштите и развоја, за послове од општег интереса;
3) из других извора, у складу са Законом.
Члан 7.
Органи Јавног предузећа су: управни одбор, надзорни одбор и
директор, које именује и разрешава Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на период од четири године, уз могућност поновног
избора.
Члан 8.
Управни одбор јавног предузећа:
1) утврђује пословну политику;
2) доноси дугорочни план управљања националним парком,
средњорочни план рада и развоја и годишњи програм пословања;
3) доноси одлуку о промени назива и седишта Јавног предузећа;
4) доноси статут;
5) одлучује о смањењу и повећању основног капитала;
6) усваја извештаје о пословању предузећа и годишњи обрачун;
7) о длучује о расподели добити;
8) доноси инвестиционе програме и програме и критеријуме за
инвестициона улагања;
9) доноси акт о унутрашњем реду и чуварској служби;
10) одлучује о давању у закуп земљишта и објеката којима управља, о висини и начину плаћања закупа и других накнада;
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11) у тврђује цену услуга;
12) врши и друге послове утврђене оснивачким актом и статутом.
Управни одбор има седам чланова и то председника, заменика и пет чланова, које именује и разрешава Влада Аутономне
Покрајине Војводине, с тим да се три члана именују из реда запослених Јавног предузећа.
На дугорочни план управљања националним парком и акт из
става 1. тачка 3. овог члана, сагласност даје Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, а на средњорочни план рада и развоја,
годишњи програм пословања и акте из става 1. тачке 4, 5, 6, 7, 8,
10. и 11. овог члана, Влада Аутономне Покрајине Војводине.
Члан 9.
Надзорни одбор надзире пословање јавног предузећа, прегледа годишњи извештај, годишњи обрачун и предлог за расподелу
добити.
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси Влади Аутономне Покрајине Војводине извештај о извршеном надзору.
Извештај из става 2. овог члана, Надзорни одбор истовремено
доставља Управном одбору Јавног предузећа.
Надзорни одбор Јавног предузећа има пет чланова које именује
и разрешава Влада Аутономне Покрајине Војводине, с тим да се
два члана именују из реда запослених Јавног предузећа.
Члан 10.
Радом Јавног предузећа руководи директор.
Директор Јавног предузећа представља и заступа предузеће;
организује и руководи процесом рада и води пословање предузећа; одговара за законитост рада предузећа; доноси акт о организацији и систематизацији послова Јавног предузећа уз сагласност
управног одбора; предлаже програм рада и план развоја и инвестиционе програме и програме и критеријуме за инвестициона
улагања и предузима мере за њихово спровођење; подноси финансијске извештаје, извештаје о пословању и годишњи обрачун;
извршава одлуке управног одбора; врши и друге послове одређене законом, основачким актом и статутом.
Члан 11.
Статутом Јавног предузећа уређују се питања унутрашње
организације, услови за именовање и разрешење директора, делокруг рада органа предузећа, права и обавезе предузећа у промету, овлашћења у располагању средствима и друга питања од
значаја за пословање Јавног предузећа.
Члан 12.
У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Влада Аутономне Покрајине Војводине може предузети мере којима ће се
обезбедити услови за несметано функционисање Јавног предузећа, односно може разрешити органе које именује и именовати
привремене органе Јавног предузећа.

Члан 14.
Надзор над законитошћу рада Јавног предузећа, врши покрајински орган управе надлежан за заштиту животне средине.
Члан 15.
Влада Аутономне Покрајине Војводине именоваће председника, заменика и чланове управног одбора и председника и чланове
надзорног одбора и вршиоца дужности директора до именовања
директора.
Члан 16.
Од дана ступања на снагу ове Одлуке, Јавно предузеће "Национални парк Фрушка гора" не може отуђивати или оптерећивати
имовину, нити запошљавати нове раднике без сагласности Владе
Аутономне Покрајине Војводине.
Акте и радње које Јавно предузеће "Национални парк Фрушка гора" донесе односно предузме супротно ставу 1. овог члана,
ништавни су.
Члан 17.
У року од 30 дана од дана именовања, Управни одбор ће донети статут и доставити га Влади Аутономне Покрајине Војводине,
ради давања сагласности.
Члан 18.
Јавно предузеће дужно је да донесе план управљања Националним парком Фрушка гора, у року од једне године од ступања
на снагу ове Одлуке.
До доношења плана из става 1. овог члана, примењиваће се
постојећи годишњи програм заштите, развоја и одрживог коришћења Националног парка Фрушка гора.
Члан 19.
Даном почетка рада, Јавно предузеће преузима права, обавезе,
запослене и средства Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" са седиштем у Сремској Каменици, основаног Законом о
националним парковима („Службени гласник РС“, број 39/93).
Члан 20.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о оснивању Јавног предузећа за управљање Националним парком на
територији АП Војводине ("Службени лист АПВ", број 11/02).
Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине".
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Члан 13.
Заштита, управљање, коришћење и унапређење Националног
парка Фрушка гора, спроводи се на основу акта о проглашењу
националног парка и плана управљања заштићеним подручјем,
у складу са Законом.
Јавно предузеће доноси план управљања Националним парком
Фрушка гора, на који сагласност даје Влада Републике Србије,
по претходно прибављеним мишљењима надлежних министарстава.
План управљања из става 2. овог члана, остварује се годишњим
програмима управљања, на које сагласност даје покрајински орган управе надлежан за заштиту животне средине.
Јавно предузеће доставља извештај о остваривању годишњег
програма за претходну годину и годишњи програм управљања за
наредну годину, покрајинском органу управе надлежном за заштиту животне средине до 15. децембра текуће године.

26. фебруар 2010.
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Потпредседница
Скупштине АП Војводине,
Мр Маја Седларевић,ср.

59.
На основу члана 34. алинеја 17. Статута Аутономне Покрајине
Војводине ("Службени лист АПВ", број 17/09), члана 26. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине
("Службени гласник РС», број 99/09) и члана 133. став 1. Закона о
заштити природе ("Службени гласник РС», број 36/09),Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16.фебруара 2010.године д о н е л а је
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ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ
ПРИРОДЕ
Члан 1.
Оснива се организација за заштиту природе и природних добара која се целом својом површином налазе на територији Аутономне Покрајине Војводине.
Организација из става 1. овог члана пословаће под називом:
"Покрајински завод за заштиту природе".
Седиште Покрајинског завода за заштиту природе (у даљем
тексту: Завод) је у Новом Саду, улица Радничка број 20a.
Оснивач Завода је Аутономна Покрајина Војводина за коју оснивачка права врши Влада Аутономне Покрајине Војводине.
Члан 2.
Завод има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом, овом одлуком и Статутом.
Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним
службама.
Члан 3.
Завод обавља стручне послове заштите природе и природних
добара на територији Аутономне Покрајине Војводине и ти послови односе се нарочито на:
1) п
 рикупљање и обраду података о природи и природним
вредностима;
2) п
 раћење стања и оцену очуваности природе и степена угрожености објеката геонаслеђа, дивљих врста и њихових станишта, станишних типова, екосистема, еколошки значајних
подручја, заштићених подручја, еколошких коридора, еколошке мреже и предела;
3) израду студија заштите којима се утврђују вредности подручја предложених за заштиту и начин управљања тим подручјима;
4) израду предлога акта о заштити подручја;
5) израду предлога акта о престанку заштите подручја;
6) израду предлога за претходну заштиту подручја;
7) давање услова за радове на заштићеним природним добрима, издавање мишљења на план управљања заштићеног подручја;
8) вршење стручног надзора на заштићеним природним добрима са предлогом мера;
9) п ружање стручне помоћи управљачима заштићених природних добара, органима локалне самоуправе, удружењима
грађана, групама грађана и појединцима на заштити природе, предела и природних добара;
10) у тврђивање услова и мера заштите природе и природних
вредности у поступку израде и спровођења просторних и
урбанистичких планова, пројектне документације, основа (шумских, ловних, риболовних, водопривредних и др.),
програма и стратегија у свим делатностима које утичу на
природу;
11) обављање стручних послова у поступку израде оцене прихватљивости радова и активности у природи, припремања и
спровођења пројеката и програма на заштићеном подручју;
12) п редлагање обима и садржаја студија изводљивости и процене утицаја на животну средину у поступку реинтродукције и насељавања дивљих врста у слободну природу;
13) вођење евиденције о начину и обиму коришћења, као и
факторима угрожавања заштићених и строго заштићених
дивљих врста ради утврђивања и праћења стања њихових
популација;
14) у чествовање у поступку јавног увида ради проглашавања
заштићених природних добара;
15) организовање и спровођење васпитно-образовних и промотивних активности у заштити природе;
16) у чешће у спровођењу ратификованих међународних уговора о заштити природе;
17) вођење регистра заштићених природних добара и других
података од значаја за заштиту природе;
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18) и нвентаризацију појединачних елемената геолошке, биолошке и предеоне разноврсности са статистичким анализама и извештајима о њиховом стању;
19) вођење базе података у области заштите природе као дела
јединственог информационог система Агенције за заштиту
животне средине;
20) обавештавање јавности о природним вредностима, заштити природе, њеној угрожености, факторима и последицама
угрожавања;
21) обављање и других послова утврђених законом.
Члан 4.
У обављању послова из члана 3. ове Одлуке Завод остварује сарадњу са Заводом за заштиту природе Србије кроз усаглашавање
програма заштите природних добара.
Завод доставља извештај о остваривању годишњег програма
Заводу за заштиту природе Србије, најкасније до 31. марта текуће
године за протеклу годину.
У обављању послова из члана 3. ове одлуке Завод остварује сарадњу са организацијама из области науке, културе, образовања,
васпитања и других области и организује активности усмерене
на подизање нивоа еколошке свести.
Члан 5.
Послови из члана 3. ове Одлуке обављају се на основу средњорочног и годишњег програма заштите природних добара које доноси Завод.
Средњорочни, односно годишњи програм заштите природних
добара доноси се у складу са Стратегијом заштите природе и
природних вредности коју доноси Влада Републике Србије, као и
програмима заштите природе које доноси Аутономна Покрајина
Војводина у оквиру надлежности утврђених законом.
На средњорочни програм заштите природних добара сагласност даје Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, а на годишњи програм Влада Аутономне Покрајине Војводине.
О остваривању средњорочног и годишњег програма заштите
природних добара Завод подноси извештај покрајинском органу
надлежном за послове заштите животне средине.
Члан 6.
Средства за оснивање обезбеђују се у буџету Аутономне
Покрајине Војводине.
Средства, права и обавезе за рад Завода представљају део средстава, права и обавеза досадашњег Завода за заштиту природе
Србије које се налазе на подручју Аутономне Покрајине Војводине.
Подела средстава, права и обавеза настала за време досадашњег рада Завода за заштиту природе Србије утврдиће се деобним билансом досадашњег Завода за заштиту природе Србије.
Средства за остваривање програма из члана 5. ове Одлуке и за
рад Завода обезбеђују се из буџета Аутономне Покрајине Војводине, прихода од обављања делатности и услуга за трећа лица,
донаторством и из других извора у складу са законом.
Члан 7.
Органи Завода су управни одбор, надзорни одбор и директор.
Органе из става 1. овог члана именује и разрешава Влада Аутономне Покрајине Војводине на период од четири године.
Ближи услови за именовање и разрешење директора, чланова
Управног и Надзорног одбора биће уређени Статутом Завода.
Члан 8.
Статутом Завода уредиће се организација и начин рада Завода,
заступање и представљање Завода као и друга питања од значаја
за рад и пословање Закона.
Члан 9.
Управни одбор има пет чланова од којих је један председник.
Три члана управног одбора се именују из реда оснивача, а два
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члана из реда запослених.
Управни одбор:
1) доноси Статут Завода;
2) одлучује о пословању Завода;
3) доноси финансијски план;
4) усваја извештај о пословању и годишњи обрачун;
5) доноси средњорочни програм заштите природних добара и
годишњи програм заштите природних добара;
6) доноси одлуку о расподели добити;
7) одлучује о коришћењу средстава у складу са законом.
На средњорочни програм заштите природних добара сагласност даје Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, а на статут, финансијски план, одлуку о расподели добити и годишњи
програм заштите природних добара сагласност даје Влада Аутономне Покрајине Војводине.
Члан 10.
Надзорни одбор има три члана, од којих је један председник.
Два члана именују се из реда оснивача, а један члан именује се
из реда запослених.
Надзорни одбор:
1) врши надзор над пословањем Завода;
2) п регледа годишњи извештај, периодичне обрачуне, годишњи
обрачун и расподелу добити;
3) извештава о резултатима надзора органа Завода и оснивача
указујући на евентуалне неправилности и пропусте.
Члан 11.
Радом Завода руководи директор.
Директор:
1) представља и заступа Завод;
2) организује процес рада и води пословање Завода;
3) доноси одлуке из оквира своје надлежности;
4) одговара за законитост рада Завода;
5) п редлаже основе пословне политике, програм и план рада
Завода и предузима мере за њихово спровођење;
6) извршава одлуке Управног одбора;
7) доноси акт о организацији и систематизацији послова уз сагласност управног одбора;
8) врши и друге послове утврђене законом и Статутом;
9) п
 односи пријаву за упис у регистар Завода.
Актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места може се предвидети организовање послова Завода преко
организационих јединица и ван седишта Завода.
Члан 12.
Надзор над законитошћу рада Завода врши покрајински орган
управе надлежан за заштиту животне средине.
Члан 13.
Влада Аутономне Покрајине Војводине именоваће председника и чланове управног и надзорног одбора и вршиоца дужности
директора до именовања директора.
Управни одбор Завода дужан је да у року од 30 дана од дана
именовања донесе Статут и друга акта неопходна за упис Завода
у надлежни регистар.
Члан 14.
Даном почетка рада Завод преузима део средстава, права, обавеза и запослених у досадашњем Заводу за заштиту природе Србије у складу са Законом и чланом 6. ове Одлуке.
Члан 15.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о
оснивању Покрајинског завода за заштиту природе (“Службени
лист АПВ“, број 6/03).
Члан 16.

26. фебруар 2010.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине".
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01 Број: 023-3/10
Нови Сад, 16.фебруар 2010. године

Потпредседница
Скупштине АП Војводине,
Мр Маја Седларевић,ср.

60.
На основу члана 34. aлинеја 2. и 17. Статута Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 17/09), а у вези са чланом 4. став 4. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, број: 25/00,
25/02, 107/05, 108/05 и 123/07-др.закон),Скупштина Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. фебруара 2010. године, д о н е л а је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГАЗДОВАЊЕ ВОДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
АП ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању јавног предузећа за газдовање водама на
територији АП Војводине („Службени лист АПВ“ број 07/02), назив Одлуке мења се и гласи: „Покрајинска скупштинска Одлука
о оснивању јавног предузећа за газдовање водама на територији
АП Војводине“.
Члан 2.
У члану 4. на крају текста брише се тачка и додају речи: „(улов
рибе на рекама и језерима, мрешћење и узгој рибе у рибњацима,
производња хидроелектричне енергије, производња електричне
енергије из других извора и др.).“
Члан 3.
У члану 14. став 1. тачка 2. мења се и гласи:
„2) Накнада за коришћење водопривредних објеката и за вршење других услуга и то:
(1) Накнада за коришћење водопривредних објеката за наводњавање;
(2) Накнада за коришћење водопривредних објеката за снабдевање водом индустрије, рибњака и других корисника;
(3) Накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадних вода;
(4) Накнада за коришћење водопривредних објеката за узгој
риба;
(5) Накнада за коришћење водопривредних објеката за производњу електричне енергије;
(6) Накнада за коришћење водног земљишта и за вршење других услуга (за хидроелектране, за експлоатацију природних материјала, складишта, обављање привредних и других делатности,
рекреативне сврхе и друге намене и услуге утврђене одлуком Управног одбора ЈВП „Воде Војводине“).“
У истом члану став 2. мења се и гласи:
„Сагласност на висину накнада за одводњавање; Накнада за
коришћење водопривредних објеката за производњу електричне
енергије и Накнада за коришћење водног земљишта за хидроелектране даје Влада Аутономне Покрајине Војводине, а на висину
осталих накнада из овог члана, покрајински орган управе надлежан за водопривреду.''
Члан 4.
У члану 18. иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„На општи акт из става 2. овог члана, сагласност даје покрајински орган управе надлежан за водопривреду.“

26. фебруар 2010.
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Члан 5.

У члановима 12, 13, 20. и 26. речи: „Извршно веће АП Војводине“ у одговарајућем падежу замењују се речима: „Влада Аутономне Покрајине Војводине“ у одговарајућем падежу.
Члан 6.
Ова Покрајинска скупштинска Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01Број: 023-8/02
Нови Сад, 16. фебруар 2010. године

Потпредседница
Скупштине АП Војводине,
Мр Маја Седларевић,ср.

61.
На основу члана 34. став 1. алинеја 2. Статута Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број:
17/09),Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 16.фебруара 2010. године, д о н е л а је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Фонда „Европски послови“ Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 13/09), назив
Одлуке мења се и гласи: „Покрајинска скупштинска Одлука о оснивању фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине“.
Члан 2.
У члану 7. став 2. мења се и гласи:
„Мандат председника, заменика председника и чланова Управног одбора, директора, председника и чланова Надзорног одбора
Фонда траје 4 године, с могућношћу поновног избора“.
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чима „Влада Аутономне Покрајине Војводине“ у одговарајућем
падежу.
Члан 6.
Ова Покрајинска скупштинска Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01Број: 025-13/09
Нови Сад,16. фебруар 2010. године

62.
На основу члана 34. алинеја 2 Статута АП Војводине („Службени лист АПВ" 17/09), а у вези са чланом 92. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број: 54/2009), Скупштина
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. фебруара 2010. године донела је
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ
РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2009. ГОДИНУ
I
Додељује се Уговор о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета АП Војводине за 2009.
годину Предузећу за ревизију рачуноводствених извештаја „Винчић“ д.о.о. Београд.
II
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу Аутoномне Покрајине Војводине."
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01 Број: 40-10/10
Нови Сад, 16. фебруар 2010.године

Члан 3.
Члан 8. мења се и гласи:
„Управни одбор Фонда има председника, заменика председника и 3 члана.
Председник Управног одбора Фонда је председник Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине.
Заменик председника Управног одбора Фонда је старешина
покрајинског органа управе задужен за послове регионалне и
међународне сарадње.
Председника, заменика председника и чланове Управног одбора Фонда именује и разрешава Влада Аутономне Покрајине
Војводине“.
Члан 4.
У члану 14. став 1. мења се и гласи:
„Влада Аутономне Покрајине Војводине именоваће председника, заменика председника и чланове Управног одбора Фонда и
директора Фонда, председника и чланове Надзорног одбора Фонда, у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке“.
Члан 5.
У члановима 9, 10, 12. и 13. речи „Извршно веће Аутономне
Покрајине Војводине“, у одговарајућем падежу замењује се ре-

Потпредседница
Скупштине АП Војводине,
Мр Маја Седларевић.с.р.

Потпредседница
Скупштине АП Војводине,
Мр Маја Седларевић,ср.

63.
На основу члана 34. алинеја 2. Статута Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 17/09) и члана 19. став
4. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању јавног предузећа
за газдовање водама на територији Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 7/02),Скупштина Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 16.фебруара 2010. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута
Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, Нови Сад,
коју је Управни одбор Јавног водопривредног предузећа „Воде
Војводине“, донео на седници одржаној 11.12.2009. године.
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II

Ову Oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

26. фебруар 2010.

01 Број: 023-2/10
Нови Сад,16. фебруар 2010. године.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01 Број:023-13/02
Нови Сад, 16.фебруара 2010. године

Потпредседница
Скупштине АП Војводине,
Мр Маја Седларевић.с.р.

66.
Потпредседница
Скупштине АП Војводине,
Мр Маја Седларевић,ср.

64.
На основу члана 34. Статута Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број:17/09) и члана 12. став 1. Одлуке о
оснивању Педагошког завода Војводине („Службени лист АПВ“,
број: 14/03), Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. фебруара 2010.године, донела је

На основу члана 34.алинеја 2. Статута Аутономне Покрајине
Војводине( «Службени лист АПВ», број: 17/09) и члана 26. став
1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за газдовање водама на
територији АП Војводине(«Службени лист АПВ» , број: 7/02),
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. фебруара 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА « ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ «,
НОВИ САД
I

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА СТАТУТА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА
ВОЈВОДИНЕ

Др АТИЛА САЛВАИ, именује се за директора Јавног водопривредног предузећа « Воде Војводине «, Нови Сад.

I

II

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута
Педагошког завода Војводине, коју је донео Управни одбор Педагошког завода Војводине, на седници одржаној 2.новембра 2009.
године.

Ову oдлуку објавити у "Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине".

II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01 Број: 023-1/10
Нови Сад,16. фебруар 2010. године.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01 Број: 022-40/03
Нови Сад, 16.фебруар 2010.године

Потпредседница
Скупштине АП Војводине,
Мр Маја Седларевић,ср.

67.
Председник
Скупштине АП Војводине,
Егереши Шандор,ср.

65.
На основу члана 34.алинеја 2. Статута Аутономне Покрајине
Војводине( «Службени лист АПВ», број: 17/09) и члана 26. став
1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за газдовање водама на
територији АП Војводине(«Службени лист АПВ» , број: 7/02),
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. фебруара 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА « ВОДЕ
ВОЈВОДИНЕ «, НОВИ САД
I
Др АТИЛА САЛВАИ, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Јавног водопривредног предузећа « Воде Војводине «, Нови Сад.
II
Ову oдлуку објавити у "Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине".
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

На основу члана 34.алинеја 2. Статута Аутономне Покрајине
Војводине( «Службени лист АПВ», број: 17/09) и члана 8. став
3. Одлуке о оснивању Фонда за развој Аутономне Покрајине
Војводине(«Службени лист АПВ», број:4/02, 7/02, 15/02 и 3/06),
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. фебруара 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
МИХАИЛО БРКИЋ,дипломирани економиста из Новог Сада,
разрешава се дужности директора Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине, због преласка на другу функцију.
Члан 2.
Ову oдлуку објавити у "Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине".
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01 Број: 025-2/2010
Нови Сад,16. фебруар 2010. године.

Потпредседница
Скупштине АП Војводине,
Мр Маја Седларевић,ср.

26. фебруар 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 2 - Страна 255

68.

70.

На основу члана 34.алинеја 2. Статута Аутономне Покрајине
Војводине( «Службени лист АПВ», број: 17/09) и члана 8. став 2.
и 3. Одлуке о оснивању Фонда за развој Аутономне Покрајине
Војводине(«Службени лист АПВ», број:4/02, 7/02, 15/02 и 3/06),
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. фебруара 2010. године, донела је

На основу члана 34. алинеја 2. Статута Аутономне Покрајине
Војводине ( „Службени лист АПВ“, број 17/09) и члана 14. став
2 и 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 25/2000, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07),Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. фебруара 2010. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
"ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА
НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Члан 1.

I

СНЕЖАНА РЕПАЦ,дипломирани економиста из Новог Сада,
именује се за директора Фонда за развој Аутономне Покрајине
Војводине, на период од четири године.

За вршиоца дужности директора "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност именује се

Члан 2.
Ову oдлуку објавити у "Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине".
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01 Број: 025-1/2010
Нови Сад,16. фебруар 2010. године.

Потпредседница
Скупштине АП Војводине,
Мр Маја Седларевић,ср.

мр ЈАСМИНА МАШУЛОВИЋ, магистар економских наука, из
Новог Сада.
II
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине".
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01 Број: 022-8/2010.
Нови Сад, 16.фебруар 2010.године

Председник
Скупштине АП Војводине,
Егереши Шандор,ср.

69.

71.

На основу члана 34. алинеја 2. Статута Аутономне Покрајине
Војводине ( „Службени лист АПВ“, број 17/09) и члана 14. став 1.
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса ("Службени гласник РС", бр. 25/2000, 25/02,107/05,108/05
и 123/07) и члана 15. Одлуке о "Дневник" Холдинг акционарском
друштву за новинско-издавачку делатност ("Службени лист
АПВ", бр. 8/06),Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 16.фебруар 2010. године, донела је

На основу члана 41. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник
РС", број 99/2009), Скупштина Аутономне Покрајине Војводине,
на седници одржаној 16. фебруара 2010. године, донела је

ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА"ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ

I

I
САВО ДОБРАНИЋ, р а з р е ш а в а се на лични захтев, због
сукоба интереса, дужности директора "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност, изабран
Одлуком о избору директора "Дневник" Холдинг акционарског
друштва за новинско - издавачку делатност ("Службени лист
АПВ", бр. 2/06), са даном доношења ове одлуке.
II

Разрешава се ЈУГОСЛАВ КРАЈНОВ, на лични захтев, дужности члана Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду, именован Одлуком о именовању председника и чланова Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду
("Службени лист АПВ" бр.8/07), са даном доношења ове Одлуке.
II
За члана Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду именује се:
- МИРОСЛАВ ФАБРИ, глумац I групе, при УЈ Драма, из Новог
Сада, из реда запослених.
III

Ову одлуку објавити у "Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине".
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01 Број: 022-7/2010
Нови Сад, 16.фебруар 2010.године

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА СРПСКОГ НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ

Председник
Скупштине АП Војводине,
Егереши Шандор,ср.

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине".
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01 Број: 022-9/07
Нови Сад, 16. фебруар 2010. година.

Потпредседница
Скупштине АП Војводине,
Мр Маја Седларевић.с.р.

Страна 256 - Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

72.

26. фебруар 2010.
II

На основу члана 34. Статута АП Војводине („Службени лист
АПВ“, број 17/09) и чланова 8. и 12. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за равноправност полова („Службени лист АПВ“, број
14/04 и 3/06), Скупштина АП Војводине, на седници одржаној 16.
фебруара 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА У НОВОМ САДУ

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01 Број: 022-4/2010
Нови Сад, 16. фебруар 2010. год.

74.

I
Разрешавају се председница мр Маја Седларевић и чланови Дарина Пољак, Зденка Јокић, Пламенка Розина Вулетић, Магдолна
Шлајф, Девавари Золтан, Драган Божанић и Марина Илеш именовани Одлуком о именовању председника и чланова Управног
одбора Покрајинског завода за равноправност полова („Служени
лист АПВ“, број 14/05), као и Јелена Никић именована Одлуком
о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног
одбора Покрајинског завода за равноправност полова („Службени
лист АПВ“, број 14/06) дужности у Управном одбору Покрајинског завода за равноправност полова због истека мандата, даном
доношења ове Одлуке.

На основу члана 34. Статута АП Војводине („Службени лист
АПВ“, број 17/09) и чланова 8. и 15. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за равноправност полова („Службени лист АПВ“, број
14/04 и 3/06), Скупштина АП Војводине, на седници одржаној 16.
фебруара 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА У НОВОМ САДУ
I

II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01 Број: 022-3/2010
Нови Сад, 16. фебруар 2010. год.

Потпредседница
Скупштине АП Војводине,
Мр Маја Седларевић.с.р.

Потпредседница
Скупштине АП Војводине,
Мр Маја Седларевић.с.р.

73.

Разрешавају се председница Габријела Теглаши Велимировић
и чланови Јадранка Пјевац и Мирјана Мунџић Крнчевић, именовани Одлуком о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова („Службени
лист АПВ“, број 14/05) дужности у Надзорном одбору Покрајинског завода за равноправност полова, због истека мандата, даном
доношења ове Одлуке.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

На основу члана 34. Статута АП Војводине („Службени лист
АПВ“, број 17/09) и чланова 8. и 12. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за равноправност полова („Службени лист АПВ“, број
14/04 и 3/06), Скупштина АП Војводине, на седници одржаној 16.
фебруара 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА У НОВОМ САДУ
I
У Управни одбор Покрајинског завода за равноправност полова
именују се:
- за председницу:
1. ЖАКЛИНА ЈАЦИШИН, дипломирани инжињер агроекономије, из Руског Села.
- за чланове:
1. ВЕСНА ТЕОДОСИЈЕВИЋ, професорка српског језика
за мађарска одељења, из Новог Сада,
2. РОЗАЛИЈА НАЂ, преводилац, из Панчева,
3. ШАНДОР ШЕРЕШ, средња стручна спрема, из Лока,
4. АНИТА ЊИЛАШ ЛЕОНОВ, дипломирани инжињер за
заштиту животне средине, из Орома,
5. МАРИЈА РАДОЈЧИЋ, студенткиња, из Јаска,
6. ГОРДАНА ВУЛОВИЋ, службеница, из Сомбора,
7. КАТАРИНА КРАЈНОВИЋ, дипломирана професорка
српског језика и књижевности, стручна сарадница за односе са јавношћу у Покрајинском заводу за равноправност полова, из Новог Сада.

01 Број: 022-5/2010
Нови Сад, 16. фебруар 2010. године

Потпредседница
Скупштине АП Војводине,
Мр Маја Седларевић.с.р.

75.
На основу члана 34. Статута АП Војводине („Службени лист
АПВ“, број 17/09) и чланова 8. и 15. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за равноправност полова („Службени лист АПВ“, број
14/04 и 3/06), Скупштина АП Војводине, на седници одржаној 16.
фебруара 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА У НОВОМ САДУ
I
У Надзорни одбор Покрајинског завода за равноправност полова именују се:
- за председницу:
1. ЛИВИА САБО КОРПОНАИ, дипломирани економиста
из Бачког Петровог Села,
-за чланове:
1. Мр ГОРДАНА НИКОЛИЋ, магистар интердисциплинарних наука, из Зрењанина,

26. фебруар 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

2. ВЛАДИСЛАВА КОСТИЋ, дипломирани правник, стручна сарадница за опште и кадровске послове у Покрајинском заводу за равноправност полова, из Новог Сада,
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

- за председника
1. МАША АВРАМОВ, дипломирани математичар, из Новог Сада,
- за чланове
1. СЕНАД ПЛАНИЋ,дипломирани економиста, из Суботице,
2. ВЕРОНА УРИ,текстилни инжењер, из Новог Сада.
II

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01 Број: 022-6/2010
Нови Сад, 16. фебруар 2010. год.
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Ову одлуку објавити у ”Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,
Егереши Шандор,с.р.

76.
На основу члана 34. алинеја 2. Статута Аутономне Покрајине
Војводине ( „Службени лист АПВ“, број 17/09) и члана 9. Одлуке о оснивању Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне
Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 6/03),Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. фебруара 2010. године донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
I
Разрешавају се председник ИВАН КОРЊИН и чланови МИРЈАНА СТОЈАКОВИЋ и САКАЧ ЧАБА дужности у Надзорном одбору Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине
Војводине, именовани Одлуком о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 7/05),
због истека мандата, са даном доношења ове одлуке.
II
Ову Одлуку објавити у ”Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01 Број: 022-9/2010.
Нови Сад, 16.фебруар 2010.године

Председник
Скупштине АП Војводине,
Егереши Шандор,ср.

77.
На основу члана 34. алинеја 2. Статута Аутономне Покрајине
Војводине ( „Службени лист АПВ“, број 17/09) и члана 9. Одлуке о оснивању Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне
Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 6/03)Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16.фебруара 2010. године донела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ
СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
I
У Надзорни одбор Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине именују се:

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01 Број: 022-10/2010
Нови Сад, 16.фебруар 2010.године

Председник
Скупштине АП Војводине,
Егереши Шандор,ср.

78.
На основу члана 34. алинеја 2. Статута Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 17/09), члана 9 и 10.
Одлуке о "Дневник" Холдинг акционарском друштву за новинско-издавачку делатност ("Службени лист АПВ", бр. 8/06) и члана 53 и 54. Статута „Дневник“ Холдинг акционарског друштва,
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. фебруара 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
СКУПШТИНЕ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ
ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
I
Разрешавају се председник АРСЕНИЈЕ КАТАНИЋ именован
Одлуком о измени Одлуке о именовању председника и чланова
Скупштине „Дневник“ Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност („Службени лист АПВ“, број 20/08)
и чланови ГОРАН КОСТИЋ, ИГОР ГРИЈАК, ДРАГОМИР ТЕРЗИЋ, ПЕТАР ПЕТРОВИЋ, ЈЕЛИЦА ВОЈИНОВ, МИЛУТИН ТЕПИЋ, ДЕЈАН ЂАЧАНИН, СНЕЖАНА ДОКМАНОВИЋ, РОБЕРТ
КАРАН, НИКОЛА НИКОЛИЋ, АЛЕКСАНДАР МАРТОН, МАРИЈАНА СТОЈШИН, МИЛЕНКО КОВАЧЕВИЋ именовани Одлуком о именовању председника и чланова Скупштине "Дневник"
Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност ("Службени лист АПВ", бр. 5/2005) и ЛЕОНА ВИСЛАВСКИ
именована Одлуком о измени Одлуке о именовању председника и
чланова Скупштине „Дневник“ Холдинг акционарског друштва
за новинско-издавачку делатност („Службени лист АПВ“, број
5/09) дужности у Скупштини "Дневник" Холдинг акционарско
друштво за новинско-издавачку делатност, због истека мандата,
са даном доношења одлуке.
II
Ову одлуку објавити у "Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине".
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01 Број: 022-1/2010.
Нови Сад, 16.фебруар 2010.године

Председник
Скупштине АП Војводине,
Егереши Шандор,ср.

Страна 258 - Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

79.

26. фебруар 2010.

01 Број: 013-3/08
Нови Сад, 16. фебруар 2010. год.

На основу члана 275. став 1. Закона о привредним друштвима
(„Службени гласник РС“, број 125/04) и члана 9 и 10. Одлуке
о "Дневник" Холдинг акционарском друштву за новинскоиздавачку делатност ("Службени лист АПВ", бр. 8/06) а у вези
са чланом 53 и 54. Статута „Дневник“ Холдинг акционарског
друштва,Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 16. фебруара 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
СКУПШТИНЕ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ
ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

81.
На основу члана 2. тачка 26. и члана 25. став 1. Покрајинске
скупштинске 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, 17/03 и 18/09-промена назива),Влада
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. фебруара 2010. године, д о н е л а ј е

I
За председника Скупштине "Дневник" Холдинг акционарског
друштва за новинско-издавачку делатност и м е н у ј е с е
1. ИВАН БЕНАШИЋ, новинар, из Новог Сада,
За чланове Скупштине "Дневник" Холдинг акционарског
друштва за новинско-издавачку делатност и м е н у ј у с е
1. МИЛИЋ ВУЛОВИЋ, трговински техничар, из Куле,
2. БОБАН МАЛЕШЕВ, новинар, из Бечеја,
3. ВИДАНА НЕДИЋ, дипломирани социолог, из Беочина,
4. ПЕТАР ПЕТРОВИЋ, новинар, Нови Сад,
5. МИЛУТИН ВЛАХОВИЋ, филмски редитељ, из Врбаса,
6. ВЕЉКО ЕТИНСКИ, дипломирани правник, из Новог
Сада,
7. АНГЕЛА АДАНКО, ливац калупар, из Аде,
8. СНЕЖАНА МИХАЈЛОВИЋ, новинар, из Новог Сада,
9. ЛАСЛО ПАПИШТА,штампар, из Новог Сада.

Председник
Скупштине АП Војводине,
Егереши Шандор,ср.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
Назив Одлуке о образовању Секретаријата Извршног већа
Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број:
12/92, 3/93, 19/02 и 12/08), мења се и гласи: „Одлука о образовању
Секретаријата Владе Аутономне Покрајине Војводине“.
Члан 2.

Ову одлуку објавити у "Службеном листу Аутономне Покрајине
Војводине".

Члан 1. мења се и гласи:
„За обављање стручних, административних и административно-техничких послова за потребе Владе Аутономне Покрајине
Војводине (у даљем тексту: Покрајинска влада), председника,
потпредседника и чланова Покрајинске владе и радних тела
Покрајинске владе, образује се Секретаријат Владе Аутономне
Покрајине Војводине (у даљем тексту: Секретаријат), као самостална стручна служба.“

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Члан 3.

II

01 Број: 022-2/2010.
Нови Сад, 16. фебруара 2010.године

Председник
Скупштине АП Војводине,
Егереши Шандор,ср.

У члановима 2, 3, 4, 5. и 7. речи: „Извршно веће“ у одговарајућем падежу, замењују се речима: „Покрајинска влада“ у одговарајућем падежу.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у "Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине".

80.
На основу члана 34. алинеја 2. Статута Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број 17/09) и члана 80. став 2.
Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број
12/04 и 20/08).Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. фебруара 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
I
Др Браниславу Попову, престао је мандат посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине 4. јануара 2010. године,
због смрти.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-00009/2010
Нови Сад, 10. фебруар 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

82.
На основу члана 9. став 2. и члана 25. Покрајинске скупштинске
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, 17/03 и 18/09) и члана 21. Пословника Извршног
већа Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ",
број: 5/02, 2/03, 15/03, 4/05 и 2/09),Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 10. фебруара 2010. године, д о
н е л а је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА
ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГЕ

26. фебруар 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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Члан 1

Члан 8.

У циљу сузбијања наркоманије на подручју АП Војводине, образује се Покрајински савет за борбу против дроге (у даљем тексту: Савет) као повремено радно тело Владе Аутономне Покрајине
Војводине (у даљем тексту: Покрајинска влада).

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

Члан 2
У остваривању свог циља Савет:
- реализује активности, у складу са Националном стратегијом за борбу против дроге;
- прати стање и проблеме везане за проблем наркоманије;
- координира рад општинских одбора за првенцију наркоманије и рад установа, организација и удружења, које се
у оквиру своје делатности баве борбом против наркоманије, у правцу заједничког деловања на превенцији, лечењу, третману и рехабилитацији зависника од дрога;
- предлаже мере и активности у превенцији, лечењу,
третману и рехабилитацији зависника од дроге;
- иницира доношење програма превентивних активности
на отклањању штетних последица злоупотребе дроге и
прати реализацију донетих програма.
Члан 3
Савет има председника и 12 чланова које именује Покрајинска
влада.
Члан 4
За председника и чланове Савета, и м е н у ј у се:
за председника Савета:
1. Модест Дулић, покрајински секретар за спорт и омладину
за чланове Савета:
1. Татјана Бањанин-Пејић, помоћница покрајинског секретара за спорт и омладину
2. Прим. др Радован Латиновић, помоћник покрајинског
секретара за здравство
3. Данијел Томашевић, помоћник директора Службе за
опште и заједничке послове покрајинских органа
4. Јована Реба, самостална стручна сарадница у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину
5. Милица Гагић, самостална стручна сарадница у
Покрајинском секретаријату за образовање
6. Душанка Зељковић, саветница покрајинског секретара за
локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу
7. Остоја Јовићевић, начелник Одељења криминалистичке
полиције, СУП Нови Сад
8. др Никола Вучковић, психијатар
9. Тамара Боровица, асистенткиња на Одсеку за педагогију,
Филозофски факултет
10. Данијела Будиша, психолошкиња
11. Ненад Драшковић, дипл. правник, члан УО Радио дифузне установе Војводине РТВ
12. Јасна Барбузан, новинарка, новосадски лист ДНЕВНИК.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00038/2010
Нови Сад, 10. фебруар 2010. године

83.
На основу члана 2. тачка 2. и 3. и члана 25. став 1. Покрајинске скупштинске 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, 17/03 и 18/09), а у вези са чланом 2. став 1. Одлуке о доношењу Програма демографског развоја
Аутономне Покрајине Војводине са мерама за његово спровођење
(“Службени лист АПВ”, број 3/05),Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 10. фебруара 2010. године, д о
н е л а је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПОРЕЂИВАЊУ
СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА
БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕТЕ
ТРЕЋЕГ, ОДНОСНО ЧЕТВРТОГ РЕДА РОЂЕЊА
Члан 1.
У Одлуци о распоређивању средстава за регресирање дела
трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења (“Службени лист АПВ”, број: 5/05,
15/05 и 2/06), у члану 2. став 1. иза речи: “рођења” додају се речи:
”исте мајке”.
У ставу 2. речи: ”Извршно веће” замењују се речју: ”Влада”.
Члан 2.
Члан 6. став 1. мења се и гласи:
”Средства за остваривање права из члана 2. ове Одлуке, преносе се предшколској установи, односно основној школи, преко
буџета општине, односно града.”
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
“Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”, а примењиваће се од 01. 01. 2010. године.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 60-00003/2010
Нови Сад, 10. фебруар 2010. године

Члан 5.
Савет ће у свој рад активно укључити представнике верских
заједница са територије Аутономне Покрајине Војводине, које се
баве проблемом борбе против дроге.
Члан 6.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета, обављаће Покрајински секретаријат за спорт и омладину.
Члан 7.
На начин рада Савета, примењују се одредбе Пословника Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине о начину рада сталних радних тела Покрајинске владе.

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

84.
На основу члана 2. тачка 16. алинeја 8. и члана 25. став 1.
Покрајинске скупштинске 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, 17/03 и 18/09),Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. фебруара
2010. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА РЕГРЕСИРАЊA ПРЕВОЗА УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА И СТУДЕНАТА У МЕЂУГРАДСКОМ
И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ У АУТОНОМНОЈ
ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

Страна 260 - Број 2
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Члан 1.

Овом Одлуком уређује се начин, услови и критеријуми за расподелу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање (у даљем тексту: Секретаријат) општинама и градовима на
територији Аутономне Покрајине Војводине, у циљу регресирања
превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и
међумесном саобраћају у Аутономној Покрајини Војводини.
Члан 2.
Средства за намену из члана 1. ове Одлуке, доделиће се корисницима у складу са расположивим средствима у буџету Аутономне Покрајине Војводине, обезбеђеним на посебном разделу
Секретаријата.
Члан 3.
У смислу ове Одлуке, корисници који имају право да учествују
у расподели средстава су општине и градови на територији Аутономне Покрајине Војводине.
Члан 4.
Средства се додељују за финансирање, односно учешћа у финансирању:
1) превоза ученика средњих школа у међуградском и међумесном саобраћају који свакодневно путују од места становања до школе;
2) превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају који кумулативно испуњавају следеће услове:
имају пребивалиште на подручју општине или града,
свакодневно путују на међумесној релацији до установе
високог образовања (нису корисници услуге смештаја у
студентским центрима), школују се на терет буџета, први
пут уписују годину студија, нису корисници студентских
стипендија и кредита од Министарства просвете Републике Србије, Владе Аутономне Покрајине Војводине,
локалних самоуправа, Републичке фондације за развој
научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду
и других фондова и фондација.
Члан 5.
Висина средстава за намене из члана 4. тачка 1. ове Одлуке,
утврђује се на основу следећих критеријума:
1) број ученика средњих школа са подручја општине или
града који свакодневно путују од места становања до
школе и
2) степен развијености општине или града у Аутономној
Покрајини Војводини, утврђен актом Владе Аутономне
Покрајине Војводине.
Висина средстава за намене из члана 4. тачка 2. ове Одлуке,
утврђује се на основу следећих критеријума:
1) број студената у међуградском и међумесном саобраћају
из члана 4. тачка 2) и
2) месечна калкулација трошкова превоза студената који
испуњавају услове из члана 4. тачка 2. ове Одлуке.
Члан 6.
Средства се расподељују корисницима из члана 3. ове Одлуке
путем конкурса, који расписује Секретаријат најмање једанпут
годишње.
Покрајински секретар образује комисију за спровођење конкурса (у даљем тексту: Комисија).
Део средстава, покрајински секретар може доделити корисницима без објављивања конкурса, за ванредне, непредвиђене ситуације, у складу са Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине.
Члан 7.

26. фебруар 2010.

Конкурс садржи податке о називу акта на основу ког се расписује конкурс, о томе ко може да се пријави на конкурс, критеријуме на којима ће се заснивати висина додељених средстава, висина
и намена средстава која се расподељују, начин и рок за подношење пријава на конкурс, као и друге податке који су од значаја за
спровођење конкурса.
Члан 8.
Пријава на конкурс подноси се Секретаријату, на јединственом
обрасцу, чију садржину утврђује Секретаријат.
Члан 9.
О додели средстава корисницима по спроведеном поступку,
одлучује покрајински секретар, решењем на предлог Комисије.
Решење из става 1. овог члана је коначно.
Члан 10.
Обавезу за доделу средстава, Секретаријат преузима на основу
уговора, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна.
Члан 11.
Корисник је дужан да средства користи искључиво за намене,
за која су она додељена, а неутрошена средства да врати буџету
Аутономне Покрајине Војводине.
Корисник је у обавези да поднесе периодичне извештаје до 10.
у месецу, након истека кварталног периода у текућој години, а на
крају буџетске године целовит извештај о коришћењу средстава
са одговарајућом документацијом, овереном од стране одговорних лица.
У случају сумње да додељена средства у појединим случајевима нису наменски коришћена, Секретаријат ће покренути поступак пред покрајинским органом управе надлежним за буџетску
инспекцију, ради контроле законитог и наменског коришћења
средстава.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 451-00002/2010
Нови Сад, 10. фебруар 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

85.
На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Гаранцијског
фонда Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ»,
број: 17/03 и 3/06) и члана 25. става 4. Покрајинске скупштинске
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, 17/03 и 18/09),Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 3. фебруара 2010. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Гаранцијског фонда
Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину, који је усвојио
Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине, на 8. седници одржаној 29. 01. 2010. године.

26. фебруар 2010.
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Влада Аутономне Покрајине Војводине

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

Број: 022-00060/2010
Нови Сад, 3. фебруар 2010. године

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-00021/2010
Нови Сад, 3. фебруар 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

86.
На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Гаранцијског
фонда Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ»,
број: 17/03 и 3/06) и члана 25. става 4. Покрајинске скупштинске
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, 17/03 и 18/09) Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 3. фебруара 2010. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину, који је усвојио Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине,
на 8. седници одржаној 29. 01. 2010. године.

88.
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 Суботица
("Службени лист АПВ“, број 11/06) и члана 25. став 4. Покрајинске скупштинске 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, 17/03 и 18/09),Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 3. фебруара 2010.
године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Др МОРАНА МИКОВИЋ, доктор медицине, специјалиста микробиологије са паразитологијом, именује се за директора Завода
за јавно здравље Суботица, на период од четири године.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».

II

Влада Аутономне Покрајине Војводине

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

Број: 022-00061/2010
Нови Сад, 3. фебруар 2010. године

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 025-00006/2010
Нови Сад, 3. фебруар 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

87.
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 Суботица
("Службени лист АПВ“, број 11/06) и члана 25. став 4. Покрајинске скупштинске 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, 17/03 и 18/09), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 3. фебруара 2010.
године, д о н е л а је

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

89.
На основу члана 25. став 4. Покрајинске скупштинске 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, 17/03 и 18/09), а у вези са чланом 9. Одлуке о оснивању Фонда за подршку инвестиција у Војводини „VOJVODINA
INVESTMENT PROMOTION – VIP“ („Службени лист АПВ“,
број: 14/04),Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 10. фебруара 2010. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У
ВОЈВОДИНИ „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION
– VIP“

РЕШЕЊЕ

Члан 1.

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Фонда за подршку инвестиција у Војводини „VOJVODINA INVESTMENT
PROMOTION – VIP“:
ПРЕДСЕДНИК:
Бранислав Поморишки
ЧЛАНОВИ:
Јово Шарац
Јелена Рис
Роберт Хаас
Волфганг Лимбет.

Др МОРАНА МИКОВИЋ, доктор медицине, специјалиста
микробиологије са паразитологијом, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Суботица, на
коју је именована Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине
Војводине, број: 022-00673/2008 од 10. децембра 2008. године.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».

Члан 2.
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Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 025-00009/2010
Нови Сад, 10. фебруар 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

26. фебруар 2010.
Члан 1.

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Фонда за
подршку инвестиција у Војводини „VOJVODINA INVESTMENT
PROMOTION – VIP“:
ПРЕДСЕДНИК:
Бошко Еркић
ЧЛАНОВИ:
Александар Керекеш
Рудолф Домонкош.

90.

Члан 2.

На основу члана 25. став 4. Покрајинске скупштинске Oдлуке о
организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број: 10/92, 12/92, 1/95,
3/02, 23/02, 17/03 и 18/09), а у вези са чланом 9. Одлуке о оснивању Фонда за подршку инвестиција у Војводини „VOJVODINA
INVESTMENT PROMOTION – VIP“ („Службени лист АПВ“,
број: 14/04),Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 10. фебруара 2010. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У
ВОЈВОДИНИ „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION
– VIP“
Члан 1.
У Управни одбор Фонда за подршку инвестиција у Војводини
„VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP“, именују се:
ПРЕДСЕДНИК:
Гојко Вујновић, дипл. правник из Новог Сада
ЧЛАНОВИ:
Анадол Гегић, специјалиста за нормативистику и стандардизацију из Новог Сада
Балинт Јухас, дипл. економиста из Малог Иђоша
Аристеа Стакић, у редник редакције вести на српском језику Радио-телевизије Војводине из Новог Сада
Тобиас Штолц, вођа пројекта „Подршка економском развоју
и запошљавању у Србији WBF“ из Берлина,
СР Немачка
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 025-00010/2010
Нови Сад, 10. фебруар 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 025-00011/2010
Нови Сад, 10. фебруар 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

92.
На основу члана 25. став 4. Покрајинске скупштинске 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, 17/03 и 18/09), а у вези са чланом 13. Одлуке о оснивању Фонда за подршку инвестиција у Војводини „VOJVODINA
INVESTMENT PROMOTION – VIP“ („Службени лист АПВ“,
број: 14/04),Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 10. фебруара 2010. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА ПОДРШКУ
ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ „VOJVODINA
INVESTMENT PROMOTION – VIP“
Члан 1.
У Надзорни одбор Фонда за подршку инвестиција у Војводини
„VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP“, именују се:
ПРЕДСЕДНИК:
Нада Косанић, дипломирани економиста из Нерадина
ЧЛАНОВИ:
Небојша Новаковић, а псолвент Пољопривредног факултета из
Новог Сада
Живица Брадаревић, дипл. инг. из Беле Цркве.
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».

91.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

На основу члана 25. став 4. Покрајинске скупштинске 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, 17/03 и 18/09), а у вези са чланом 13. Одлуке о оснивању Фонда за подршку инвестиција у Војводини „VOJVODINA
INVESTMENT PROMOTION – VIP“ („Службени лист АПВ“,
број: 14/04),Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 10. фебруара 2010. године, д о н е л а је

Број: 025-00012/2010
Нови Сад, 10. фебруар 2010. године

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У
ВОЈВОДИНИ „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION
– VIP“

На основу тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисника Дом
за децу и омладину ометену у развоју Ветерник (''Службени лист
АПВ'', број 7/02), члана 2. тачка 21. и члана 25. став 4. Покрајинске скупштинске Одлуке о организацији и начину рада Извршног

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова

93.

26. фебруар 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

већа Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист АПВ“,
број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02, 17/03 и 18/09) а у вези члана 65.
став 5. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне
сигурности грађана (''Службени гласник РС“, број: 36/91, 33/93,
53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 и 115/05), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. фебруара 2010. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
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РЕШЕЊЕ
I

Даје се сагласност на Програм рада Фонда за развој Аутономне
Покрајине Војводине за 2010. годину, који је Управни одбор Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине, донео на седници
одржаној 01. фебруара 2010. године.
II

I
Даје се сагласност на Одлуку о проширењу делатности Домa
за децу и омладину ометену у развоју Ветерник, број: 623/2-09,
коју је Управни одбор Установе донео на седници, одржаној 21.
августа 2009. године.

Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 025-00013/2010
Нови Сад, 10. фебруар 2010. године

II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00081/2010
Нови Сад, 10. фебруар 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

94.
На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за развој
Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број:
4/02, 7/02, 15/02 и 3/06) и члана 25. став 4. Покрајинске скупштинске 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, 17/03 и 18/09), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 10. фебруара 2010. године, д о н
е л а је
РЕШЕЊЕ

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

96.
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. Покрајинске скупштинске Oдлуке о
организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине
Војводине («Службени лист АПВ», број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02,
23/02, 17/03 и 18/09), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 10. фебруара 2010. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу војвођанских Румуна - Institutul de Culturã al Românilor din
Voivodina за период јануар – децембар 2010. године, који је донео
Управни одбор Завода, на седници одржаној 28. децембра 2009.
године.

I

II

Даје се сагласност на Финансијски план Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину, који је Управни
одбор Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине, донео на
седници одржаној 01. фебруара 2010. године.

Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-00024/2010
Нови Сад, 10. фебруар 2010. године

II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-00023/2010
Нови Сад, 10. фебруар 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

95.
На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за развој
Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број:
4/02, 7/02, 15/02 и 3/06) и члана 25. став 4. Покрајинске скупштинске 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, 17/03 и 18/09), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 10. фебруара 2010. године, д о н
е л а је

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

97.
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. Покрајинске скупштинске Oдлуке о
организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине
Војводине («Службени лист АПВ», број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02,
23/02, 17/03 и 18/09), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 10. фебруара 2010. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina за
период од 1. јануара – 31. децембра 2010. године, који је донео
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Управни одбор Завода, на седници одржаној 28. децембра 2009.
године.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00082/2010
Нови Сад, 10. фебруар 2010. године

26. фебруар 2010.

4. Снежана Шарић-Новаковић, социјални радник у Предшколској установи ''Пчелица'' у Сремској Митровици;
из реда родитеља:
1. Драган Бодрожић, грађевински техничар из Инђије;
2. Весна Ранков, домаћица из Вајске;
из реда запослених:
1. Сузана Секулић-Ђорђевић, педагог и стручни сарадник у
Дому;
2. Миленко Жилић, економ у Дому ученика.
II

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

98.
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. Покрајинске скупштинске
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, 17/03 и 18/09), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. фебруара 2010. године, д о н е л а
је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програма рада и Финансијски план
Покрајинског фонда за развој пољоприверде за 2010. годину, које
је донео Савет Фонда, на седници одржаној 29. јануара 2010. године.

У Управни одбор Дома ученика средњих школа у Сремској
Митровици, именују се:
из реда оснивача:
- председник
Јасна Арбанас, дипломирани правник из Сремске Митровице;
- чланови
1. Небојша Огњеновић, дипломирани ижењер шумарства за
прераду дрвета из Сремске Митровице;
2. Бошко Уметић, професор из Сремске Митровице;
3. Предраг Мартиновић, електромеханичар, незапослен из
Сремске Митровице;
из реда родитеља:
1. Гордана Ђачанин, економски техничар из Шида;
2. Ратко Сокол, радник из Шида;
из реда запослених у Дому ученика:
1. Љубица Јовановић, дипломирани ижењер шумарства, васпитач у Дому;
2. Снежана Маричић, економски техничар, административни
радник.
III

II

Председник и чланови Надзорног одбора Дома ученика
средњих школа у Сремској Митровици, именују се на период од
четири године.
IV

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

Oво Решењe објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-00007/2010
Нови Сад, 10. фебруар 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

Број: 022-00078/2010
Нови Сад, 10. фебруар 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

99.

100.

На основу члана 16. став 1. тачка 11. Закона о утврћивању
одрећених надлежности аутономне покрајине (''Службени гласник РС'', број 6/02), члана 2. тачка 16. алинеја 9. и члана 25. став
4. Покрајинске скупштинске 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, 17/03 и 18/09),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 10.
фебруара 2009. године, д о н е л а ј е

На основу члана 16. став 1. тачка 11. Закона о утврћивању
одрећених надлежности аутономне покрајине (''Службени гласник РС'', број 6/02), члана 2. тачка 16. алинеја 9. и члана 25. став
4. Покрајинске скупштинске 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, 17/03 и 18/09),Влада
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. фебруара 2009. године, д о н е л а ј е

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Разрешавају се дужности чланови Управног одбора Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици:
из реда оснивача:
1. Сања Бугаџија, професор историје из Сремске Митровице;
2. Јасна Арбанас, дипломирани правник из Сремске Митровице;
3. Сања Јовановић, професор разредне наставе из Сремске
Митровице;

Разрешавају се дужности чланови Управног одбора Дома ученика средњих школа у Вршцу:
из реда оснивача:
1. А лександар Дудић, дипломирани географ, професор у
Средњој техничкој школи ''Никола Тесла'' у Вршцу;
2. Снежана Костић, дипломирани правник из Вршца;
3. Дору Србин, дипломирани економиста из Вршца;
4. Филип Калнак, студент Учитељског факултета у Београду,

26. фебруар 2010.
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наставно Одељење у Вршцу;
из реда родитеља:
1. Јука Никица из Јерменоваца;
2. Јасмина Сарић из Баваништа;
из реда запослених:
1. Хајналка Кнежевић, дипломирани психолог, стручни сарадник у Дому;
2. Славица Збиљић, КВ кувар у Дому.
II
У Управни одбор Дома ученика средњих школа у Вршцу, именују се:
из реда оснивача:
- председник
Снежана Костић, дипломирани правник из Вршца;
- чланови
1. Дору Србин, дипломирани економиста из Вршца;
2. Филип Калнак, студент Учитељског факултета у Београду,
наставно Одељење у Вршцу;
3. Сања Васић, доктор медицине из Вршца;
из реда родитеља:
1. Зоран Иванов из Беле Цркве;
2. Радован Керкез из Милетићева;
из реда запослених у Дому ученика:
1. Хајналка Кнежевић, дипломирани психолог, стручни сарадник у Дому;
2. Славица Збиљић, КВ кувар у Дому.
III
Председник и чланови Управног одбора Дома ученика средњих
школа у Вршцу, именују се на период од четири године.
IV
Oво Решењe објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
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из реда запослених:
1. Слободанка Пећанац, економски техничар, магационер у
Дому.
II
У Надзорни одбор Дома ученика средњих школа у Вршцу, именују се:
из реда оснивача:
- председник
Драган Констадиновски, дипломирани правник из Вршца;
- чланови
1. Биљана Вујасин, дипломирани педагог из Вршца;
2. Љубодраг Кнежевић, дипломирани инжењер машинства из
Вршца;
из реда родитеља:
1. Љиљана Селаковић – Божовић из Беле Цркве;
2. Драган Атанацковић из Баваништа;
из реда запослених у Дому ченика:
1.Слободанка Пећанац, референт сарадник за рачуноводствене
послове у Дому.
III
Председник и чланови Надзорног одбора Дома ученика
средњих школа у Вршцу, именују се на период од четири године.
IV
Oво Решењe објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00077/2010
Нови Сад, 10. фебруар 2010. године

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00076/2010
Нови Сад, 10. фебруар 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

102.
Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

101.
На основу члана 16. став 1. тачка 11. Закона о утврћивању
одрећених надлежности аутономне покрајине (''Службени гласник РС'', број 6/02), члана 2. тачка 16. алинеја 9. и члана 25. став
4. Покрајинске скупштинске 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, 17/03 и 18/09),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 10.
фебруара 2009. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности чланови Надзорног одбора Дома ученика средњих школа у Вршцу:
из реда оснивача:
1. Милан Милетић, инжењер индустријског менаџмента;
2. Стевица Назарчић, дипломирани правник, адвокат;
3. Тот Ева, учитељица у Основној школи ''Вук Караџић'' у Вршцу;
из реда родитеља:
1. Д раган Лапчевић, дипломирани економиста из Банатског
Карловца;
2. Киро Соколов, професионални подофицир из Беле Цркве;

На основу члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (''Службени гласник
РС'', број: 99/09), члана 2. тачка 16. алинеја 9. и члана 25. став 4.
Покрајинске скупштинске 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, 17/03 и 18/09),Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. фебруара
2010. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ
I
Разрешавају се дужности чланови Надзорног одбора Студентског центра у Новом Саду:
из реда оснивача:
1. Светлана Косановић, дипломирани правник, порески инспектор теренске контроле у Пореској управи;
2. Богдан Бенић, дипломирани инжењер пољопривреде;
3. Батори Јожеф, грађевински техничар, директор Занатске задруге ''Pannonia'';
из реда студената:
Немања Старовић, Филозофски факултет у Новом Саду;
из реда Универзитета:
п роф. др Радован Пејановић, Пољопривредни факултет у Новом Саду;
из реда запослених:
Душко Јованов, управник Студентског ресторана.
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II

Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00079/2010
Нови Сад, 10. фебруар 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

26. фебруар 2010.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У
СОМБОРУ
I
ЗОРАН БЕКВАЛАЦ, р а з р е ш а в а се дужности директора
Историјског архива у Сомбору.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».

103.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

На основу члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (''Службени гласник
РС'', број: 99/09), члана 2. тачка 16. алинеја 9. и члана 25. став 4.
Покрајинске скупштинске 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, 17/03 и 18/09),Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. фебруара
2010. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ
I
У Надзорни одбор Студентског центра у Новом Саду, именују
се:
из реда оснивача:
- председник
Срђан Луткић, дипломирани економиста из Новог Сада;
чланови:
1. Антун Лукач, инжењер хемијске технологије из Суботице;
2. Марко Ровчанин, студент из Ловћенца;
из реда студената:
Небојша Новаковић, Пољопривредни факултет у Новом Саду;
из реда Универзитета:
п роф. др Радован Пејановић, проректор Универзитета у Новом
Саду;
из реда запослених:
Благоје Јокановић, референт у Служби смештаја.
II
Председник и чланови Надзорног одбора Студентског центра у
Новом Саду, именују се на период од четири године.

Број: 022-00074/2010
Нови Сад, 10. фебруар 2010. године

105.
На основу члана 2. тачке 16. алинеје 16. и члана 25. став 4.
Покрајинске скупштинске 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, 17/03 и 18/09),Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. фебруара
2010. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У
СОМБОРУ
I
ЗОРАН БЕКВАЛАЦ, и м е н у ј е се за директора Историјског
архива у Сомбору, на период од четири године.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00075/2010
Нови Сад, 10. фебруар 2010. године

III
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00080/2010
Нови Сад, 10. фебруар 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

104.
На основу члана 2. тачке 16. алинеје 16. и члана 25. став 4.
Покрајинске скупштинске 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, 17/03 и 18/09),Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. фебруара
2010. године, д о н е л а ј е

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

106.
На основу члана 2. тачке 16. алинеје 16. и члана 25. став 4.
Покрајинске скупштинске Oдлуке о организацији и начину рада
Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист
АПВ", број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02, 17/03 и 18/09),Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. фебруара
2010. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У ПАНЧЕВУ
I
НИКОЛА ВЛАЈИЋ, р а з р е ш а в а се дужности директора
Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.
II

26. фебруар 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
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Број: 402-00022/2010
Нови Сад, 17. фебруар 2010. године

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00072/2010
Нови Сад, 10. фебруар 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

107.
На основу члана 2. тачке 16. алинеје 16. и члана 25. став 4.
Покрајинске скупштинске 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, 17/03 и 18/09),Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. фебруара
2010. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРИЦЕ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У ПАНЧЕВУ
I
ДУШАНКА АНТОНИЈЕВ - СТАЈИЋ, и м е н у ј е се за директорицу Завода за заштиту споменика културе у Панчеву, на
период од четири године.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00073/2010
Нови Сад, 10. фебруар 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

108.
На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за
пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима
(''Службени лист АПВ“, број 19/06), члана 2. тачка 21. и члана
25. став 4. Покрајинске скупштинске 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, 17/03
и 18/09),Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 17. фебруара 2010. године, д о н е л а је

109.
На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (''Службени лист АПВ“, број 19/06), члана 2. тачка 21. и члана 25. став 4.
Покрајинске скупштинске 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, 17/03 и 18/09), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 17. фебруара
2010. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Фонда за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2010. годину, који је
донео Управни одбор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, на 68. седници одржаној 1. фебруара
2010. године.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 025-00008/2010
Нови Сад, 17. фебруар 2010. године

Даје се сагласност на Финансијски план Фонда за пружање
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2010.
годину, који је Управни одбор Фонда за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и расељеним лицима, донео на 68. седници
одржаној 1. фебруара 2010. године.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

110.
На основу члана 2. тачке 16. алинеја 18. Покрајинске скупштинске 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, 17/03 и 18/09), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 24. фебруара 2010. године, д о н
е л а је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ГРАДСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ЖАРКО
ЗРЕЊАНИН“ У ЗРЕЊАНИНУ
I

РЕШЕЊЕ
I

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

Разрешава се дужности члана Управног одбора Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ у Зрењанину:
Жељко Мојсин.
II
Именује се члан Управног одбора Градске народне библиотеке
„Жарко Зрењанин“ у Зрењанину:
Никола Пењин.

III

Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
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Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00006/2010
Нови Сад, 24. фебруар 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

26. фебруар 2010.
I

Разрешавају се дужности чланова Надзорног одбора Градске
библиотеке Суботица – Városi Kőnyvtár Szabadka :
Јелисавета Синеш, председник,
Етел Зуберец, заменик председника,
Маша Ђукановић, члан.
II

111.
На основу члана 2. тачке 16. алинеја 18. Покрајинске скупштинске 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, 17/03 и 18/09), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 24. фебруара 2010. године, д о н
е л а је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ СУБОТИЦА – VÁROSI
KŐNYVTÁR SZABADKA
I
Разрешавају се дужности чланова Управног одбора Градске
библиотеке Суботица – Városi Kőnyvtár Szabadka :
Ибољка Ђокић, председник,
Тинде Денч, заменик председника,
Илија Мркић, члан,
Шимон Острогонац, члан,
Славица Дрча, члан,
Отилиа Бубош Марки, члан,
Миле Тасић, члан.
II
Именују се чланови Управног одбора Градске библиотеке Суботица - Városi Kőnyvtár Szabadka :
Марта Добо, дипл.оецц, председник,
мр Бранислав Филиповић, дипл.социолог, зам.пред,
Тамара Бићанин, дипл.правник, члан,
Елизабета Тумбас, дипл.инг.пејзажне архитектуре, члан,
Љиљана Малбашки, из реда запослених, члан,
Верица Димитријевић, из реда запослених, члан и
Естер Берењи, из реда запослених, члан.

Именују се чланови Надзорног одбора Градске библиотеке Суботица - Városi Kőnyvtár Szabadka :
Катарина Тот, дипл.економисткиња, председник,
Јудит Коложи, проф.мађарског језика, члан,
Зора Војнић Тунић, из реда запослених, члан.
III
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00654/2010
Нови Сад, 24. фебруар 2010. године

113.
На основу члана 2. тачке 16. алинеје 16. и члана 25. став 4.
Покрајинске скупштинске Oдлуке о организацији и начину рада
Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист
АПВ", број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02, 17/03 и 18/09),Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 24. фебруара
2010. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У
СУБОТИЦИ
I
СТЕВАН МАЧКОВИЋ, р а з р е ш а в а се дужности директора
Историјског архива у Суботици.

III

II

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

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00655/2009
Нови Сад, 24. фебруар 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

112.
На основу члана 2. тачке 16. алинеја 18. Покрајинске скупштинске 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, 17/03 и 18/09), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 24. фебруара 2010. године, д о н
е л а је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ СУБОТИЦА – VÁROSI
KŐNYVTÁR SZABADKA

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00096/2010
Нови Сад, 24. фебруар 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

114.
На основу члана 2. тачке 16. алинеје 16. и члана 25. став 4.
Покрајинске скупштинске Oдлуке о организацији и начину рада
Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист
АПВ", број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02, 17/03 и 18/09),Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 24. фебруара
2010. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У
СУБОТИЦИ

26. фебруар 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
I

бора II и испитивача на предмету „Кривично право“.
3. др Александар (Војин) Радованов из Новог Сада, редован професор на Привредној академији, Правном факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду, именује се
за члана Испитног одбора II и испитивача из испитног
предмета „Грађанско право“;
4. Слободан (Радован) Сремчев из Новог Сада, судија Привредног суда у Новом Саду, именује се за члана Испитног одбора II и испитивача из испитног предмета „Трговинско (привредно) право“;
5. Јулијана (Стеван) Будинчевић из Новог Сада, судија Апелационог суда у Новом Саду, именује се за члана Испитног одбора II и испитивача из испитног предмета „Међународно приватно право“;
6. Сузана (Влатко) Гудураш из Новог Сада, судија Управног суда, именује се за члана Испитног одбора II и испитивача из испитног предмета „Управно право“;
7. Милан (Душан) Козомора из Новог Сада, адвокат, именује се за члана Испитног одбора II и испитивача из испитног предмета „Радно право“.

СТЕВАН МАЧКОВИЋ, и м е н у ј е се за директора Историјског
архива у Суботици, на период од четири године.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00097/2010
Нови Сад, 24. фебруар 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

115.
На основу члана 52. став 1. Покрајинске скупштинске Одлуке
о покрајинској управи ("Службени лист АПВ" број 21/02 – пречишћен текст, 16/08 и 18/09), а у вези члана 77. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл.гласник
РС", број 99/09), покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине, д о н о с и
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IV

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ИСПИТНИХ ОДБОРА ЗА ПОЛАГАЊЕ
ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА

Александра (Славица) Боројев из Новог Сада, лектор за српски
језик, одређује се за филолога Испитног одбора I, задуженог да
прегледа писане радове кандидата оцењене оценом „одлично“ и
„добро“.
Милош (Перо) Зубац из Новог Сада, лектор за српски језик,
одређује се за филолога Испитног одбора II, задуженог да прегледа писане радове кандидата оцењене оценом „одлично“ и „добро“.

I

V

ОБРАЗУЈУ се испитни одбори за полагање правосудног испита
за лица која имају пребивалиште на територији АП Војводине.
Испитни одбори су: Испитни одбор I и Испитни одбор II.

Илона (Павле) Паунић из Новог Сада, саветник покрајинског
секретара, одређује се за секретара испитних одбора.
Бојана (Драган) Макивић из Новог Сада, стручни сарадник у
Покрајинском секретаријату за прописе, управу и националне
мањине, одређује се за заменика секретара испитних одбора.

II
Образује се Испитни одбор I у следећем саставу:
1. Лидија (Радомир) Ђукић из Новог Сада, судија Врховног касационог суда, именује се за председника Испитног одбора I и испитивача из испитног предмета „Радно
право“. 2.
др Мирјана (Стеван) Јовановић-Томић из Новог Сада, адвокат, именује се за члана Испитног одбора I и испитивача на предмету „Уставно право и
правосудно организационо право“;
3. Петер (Јанош) Киш из Зрењанина, судија Апелационог
суда у Новом Саду, именује се за члана Испитног одбора
I и испитивача на предмету „Кривично право“;
4. Ђура (Никола) Тамаш из Новог Сада, судија Апелационог суда у Новом Саду, именује се за члана Испитног
одбора I и испитивача из испитног предмета „Грађанско
право“;
5. Ђорђе (Рада) Мисиркић из Руме, адвокат, именује се за
члана Испитног одбора I и испитивача из испитног предмета „Трговинско (привредно) право“;
6. др Бранислав (Лазар) Гавански из Новог Сада, адвокат,
именује се за члана Испитног одбора I и испитивача из
испитног предмета „Међународно приватно право“;
7. Мирјана (Сава) Тукар из Новог Сада, судија Вишег
прекршајног суда, именује се за члана Испитног одбора
I и испитивача из испитног предмета „Управно право“.
III
Образује се Испитни одбор II у следећем саставу:
1. мр Дели (Чаба) Андор из Новог Сада, помоћник покрајинског секретара, именује се за председника Испитног одбора II и испитивача на предмету „Уставно право и правосудно организационо право“;
2. Веско (Момчило) Крстајић из Новог Сада, судија Врховног касационог суда, именује се за члана Испитног од-

VI
Покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине посебним актом утврђује висину накнаде за рад председника и
чланова испитних одбора, филолога, секретара и заменика секретара испитних одбора.
VII
Даном доношењем овог решења престаје да важи Решење о
образовању испитних одбора за полагање правосудног испита,
број:101-152-00151/2002-04 од дана 1. марта 2002. године.
Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне
мањине
Број: 101-152-00085/2010
Дана 05.02.2010. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Dr. Korhecz Tamás
(др Тамаш Корхец) с.р.

116.
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 4. 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 Јавне установе социјалне
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26. фебруар 2010.
РЕШЕЊЕ

заштите Центар за социјални рад "Шид" у Шиду, Покрајински
секретар за социјалну политику и демографију д о н о с и

I

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање СВЕТОЗАРА ШОЛАЈЕ,
дипломираног економисте из Шида на функцију директора Јавне
установе социјалне заштите Центар за социјални рад "Шид" у
Шиду.

АЛЕКСАНДРА АРСЕНИН, дипломирани социолог из Бачке
Паланке р а з р е ш а в а с е функције вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, на коју
је именована Решењем Покрајинског секретара за социјалну политику и демографију, број: 022-00593/2009 од 29. октобра 2009.
године.

II

II

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

Ово Решење објавиће се у "Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине".

Покрајински секретар за социјалну политику и демографију

Покрајински секретар за социјалну политику и демографију

Број: 022-00678/2009
Нови Сад, 30. децембра 2009. године

Покрајински секретар
Новка Мојић.с.р.

117.

Број: 022-00051/2010
Нови Сад, 4. фебруара 2010. године

Покрајински секретар
Новка Мојић.с.р.

119.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник Републике Србије", број 99/09), 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 4. 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
Града Сомбора, Покрајински секретар за социјалну политику и
демографију д о н о с и
РЕШЕЊЕ

На основу 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 и 115/2005) а у вези
члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник Републике Србије", број 99/2009) и чланова 29, 51. и 52. Одлуке о покрајинској
управи ("Службени гласник Аутономне Покрајине Војводине",
број 21/2002 - Пречишћен текст и 16/2008), у поступку именовања
вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Општине
Бачки Петровац, Покрајински секретар за социјалну политику и
демографију д о н о с и
РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање СИЛВИЈЕ КРАЊЦ,
дипломиране социјалне раднице из Сомбора на функцију директора Центра за социјални рад Града Сомбора.
II
Ово решење објавиће се у "Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине".
Покрајински секретар за социјалну политику и демографију
Број: 022-00022/2010
Нови Сад, 18. јануара 2010. године

Покрајински Секретар
Новка Мојић,с.р.

118.
На основу 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 и 115/2005) а у вези
члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник Републике Србије", број 99/2009) и чланова 29, 51. и 52. Одлуке о покрајинској
управи ("Службени гласник Аутономне Покрајине Војводине",
број 21/2002 - Пречишћен текст и 16/2008), у поступку разрешења
вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Општине
Бачки Петровац, Покрајински секретар за социјалну политику и
демографију д о н о с и

I
АЛЕКСАНДРА АРСЕНИН, дипломирани социолог из Бачке
Паланке и м е н у ј е с е за вршиоца дужности директора Центра
за социјални рад Општине Бачки Петровац, до именовања директора установе од стране оснивача Скупштине општине Бачки
Петровац, у складу са законом.
II
Ово Решење објавиће се у "Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине".
Покрајински секретар за социјалну политику и демографију
Број: 022-00058/2010
Нови Сад, 4. фебруара 2010. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Новка Мојић

120.
На основу члана 5. Одлукe о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете
трећег, односно четвртог реда рођења (“Службени лист АПВ”,
број 5/05, 15/05 и 2/06.), и члана 52. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи(“Службени лист АПВ”, број:
21/02, 16/08 и 18/09 – промена назива акта), Покрајински секретар
за социјалну политику и демографију, доноси

26. фебруар 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О БЛИЖИМ
УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕТЕ ТРЕЋЕГ,
ОДНОСНО ЧЕТВРТОГ РЕДА РОЂЕЊА
Члан 1.
У Правилнику о ближим условима и начину остваривања права за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења (“Службени лист
АПВ”, број 5/05, 6/05 и 2/06.) у члану 2. иза речи: “рођења” додају
се речи: ”исте мајке”.
Члан 2.
Члан 7. став 2. мења се и гласи: ”Средства за регресирање дела
трошкова боравка из става 1. овог члана преносе се предшколској
установи, односно основној школи, преко уплатног рачуна буџета општине, односно града.”
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у “Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”
Покрајински секретар за социјалну политику и демографију
Број:113-60-00004/2010-04
Нови Сад, 5.02.2010. године

Покрајински секретар
Новка Мојић.с.р.

121.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину («Службени лист
АПВ, бр. 20/09»), Покрајински секретаријат за заштиту животне
средине и одрживи развој расписује
КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТНИХ
АКТИВНОСТИ УПРАВЉАЧА У ЗАШТИЋЕНИМ
ПРИРОДНИМ ДОБРИМА АП ВОЈВОДИНЕ, У ТОКУ 2010.
ГОДИНЕ.
Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој позива управљаче заштићених природних добара АП
Војводине, да конкуришу за средства ради реализације пројектних активности у заштићеним природним добрима у 2010. години.
Пројектне активности које ће се (су)финансирати су:
1. Заштита и унапређење стања биодиверзитета, посебно ретких и угрожених врста биљака и животиња и њихових станишта
2. Очување, санација и ревитализација осетљивих екосистема
(влажна станишта, слатине, пешчаре, степе, старе шуме)
3. Едукативни програми и промоција заштићених природних
добара
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предели изузетних одлика и паркови природе. Сарадници на
пројектима управљача могу бити стручне и научне институције
и невладине организације.
3. Пре реализације пројектних активности (су)финансираних
од стране Покрајинског секретаријата потребно је прибавити неопходну документацију, пре свега мишљење и услове заштите
природе од надлежне стручне организације за заштиту природе
(Нови Сад, Радничка 20а).
4. Уколико је за извођење пројеката потребно учешће или суфинансирање из других извора, уз пријаву на конкурс прилаже се
и потврда (изјава) тих субјеката да прихватају учешће у реализацији пројеката.
5. Приликом одређивања висине дотације примењују се следећи критеријуми:
- нова и креативна решења проблема у области заштите
животне средине;
- дугорочни утицај и одрживост након завршетка финансијске подршке;
- број учесника носиоца пројекта;
- сопствено учешће;
6. Пројекти који не садрже потпуну документацију неће се узимати у разматрање.
7. Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор којим
се обавезно утврђује: назив и седиште носиоца пројекта; врста
и обим пројекта; време реализације пројекта; обим и врста додељених средстава; временски план употребе средстава; начин
надзора над наменским коришћењем средстава и одвијањем реализације пројеката.
8. Након реализације пројекта потребно је приложити детаљан
извештај о реализацији активности и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како би се оправдало наменско и законито коришћење средстава.
9. Укупан износ предвиђених средстава за доделу по овом јавном конкурсу је 8.000.000,00 динара.
10. Конкурс је отворен током целе 2010. године.
11. Рок завршетка пројекта је 31.12.2010. године.
12. Пријаве са пратећом документацијом се подносе у затвореној коверти са назнаком «Пријава на конкурс», Покрајинском
секретаријату за заштиту животне средине и одрживи развој, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад (телефон 021/487-4486,
557-283).

122.
На основу члана 51. став 1. и 52. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 21/02
– пречишћен текст, 16/08, 18/09 – измена назива акта), покрајински секретар за заштиту животне средине и одрживи развој дана
25. фебруара 2010. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ПРАВИЛНИКА О
ТРОШКОВИМА ПОСТУПКА ПОКРАЈИНСКОГ
СКЕРЕТАРИЈАТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Члан 1.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о трошковима поступка Покрајинског секретаријата
за заштиту животне средине и одрживи развој („Службени лист
АПВ“, бр. 14/02).

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

Члан 2.

1. Пројекат треба да садржи све релевантне информације, а посебно следеће податке: назив и седиште носиоца пројекта; контакт особу; број жиро рачуна, матични и ПИБ број; врста, циљеви
и обим послова; период и фазе реализације; очекивани резултати;
износ потребних средстава; временски план употребе средстава;
начин на који се планира надзор над наменским коришћењем
средстава и одвијањем реализације пројекта; суфинансирање дела
пројекта из сопствених средстава или средстава трећих лица.
2. На конкурс се могу пријавити управљачи следећих заштићених подручја: Национални парк, специјални резервати природе,

Оваj правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Број: 119-03-00001/2010-05
Нови Сад, 25. фебруара 2010. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Слободан Пузовић
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123.
На основу члана 2. Правилника о критеријумима за суфинансирање радних места истраживача-повратника из иностранства,
од 08. фебруара 2010. године, Покрајински секретаријат за науку
и технолошки развој расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАДНИХ МЕСТА ИСТРАЖИВАЧАПОВРАТНИКА ИЗ ИНОСТРАНСТВА
1. Истраживачем-повратником из иностранства се сматра лице
које испуњава следеће услове:
- да је непрекидно, најмање 5 година, провело у иностранству обављајући делатност везану за стручно усавршавање или научну продукцију у области за коју се предлаже
- да стеченим научним звањем и научном продукцијом испуњава услове за предложено радно место.
2. Право пријаљивања кандидата имају регистроване научно
истраживачке организације са територије АП Војводине које су
донеле одлуку о потреби прихватања кандидата и имају писмену
сагласност кандидата за ангажовање у тој научно истраживачкој
установи из следећих области посебног приоритета по Програмском елаборату ''400 младих истраживача за пут ка европској интеграцији'':
- економски менаџмент - моделовање технолошких процеса
- психогогија
- сточарство и ветеринарство
- индустријски системи и менаџмент
- наука о образовању
- управљање системима
- технологије и материјали у машинству
- електроенергетика, електроника и телекомуникације механизација и конструкционо машинство
- конструкције у грађевинарству, хидротехника
- информациони системи и нжењеринг
- геотехника и саобраћајнице
- наука о језику
- техничка механика - наука о књижевности
- заштита животне средине - међународно јавно право
- гинекологија и акушерство - европско право
- офталмологија - процесна и топлотна техника
- радионуклиди и заштита од зрачења - архитектура и урбанизам
- нанотехнологије и нови неуређени материјали - керамички и полимерни материјали
- ботаника са микробиологијом и хидрологијом - информатика
- туризам - хербологија
- ратарство и повртарство - информационе технологије и
друштво
- неорганска хемија и биохемија
- органска и аналитичка хемија
3. Предност приликом одлучивања имају они кандидати који
су пре одласка у иностранство већ обављали делатност у научно
истраживачким институцијама и чија је научна продукција значајним делом реализована у приоритетној области наведеној у
тачки 2. овог конкурса.
4. Радно место истраживача-повратника биће финансирано
на следећи начин: прва половина периода на који је истраживач
изабран у звање у целини ће се финансирати од стране Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, а друга половина у целини ће се финансирати од стране научно-истраживачке
организације која заснива радни однос са кандидатом.
5. Суфинансирање радних места биће одобрено у складу са
структуром буџета Владе АП Војводине и финансијским могућностима Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој За ове намене Финансијским планом Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој планирана су средства у износу
од 2.000.000,00 динара за 2010. годину.
Потребна документација:

26. фебруар 2010.

- Потписан и оверен образац пријаве научноистраживачке
институције
- Одлука о потреби прихватања кандидата
- Писмена сагласност кандидата за ангажовање на предложеном радном месту у научно истраживачкој установи
- Стручна биографија кандидата са научном продукцијом
***
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања до попуне места.
Пријаве у два примерка и потребна документација се подносе Покрајинском секретаријату за науку и технолошки развој на
адресу: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој,
Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
За додатне информације можете се обратити Биљани Јурибашић, на телефон 021 /487-4575, или на e-mail: biljana.juribasic@
vojvodina.gov.rs.

124.
На основу члана 2. Правилника о критеријумима за суфинансирање учешћа на научним скуповима, усавршавањима и боравку у
иностранству научно-истраживачких радника и студената који
су показали посебне резултате, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УЧЕШЋА НА НАУЧНИМ
СКУПОВИМА И УСАВРШАВАЊИМА У ИНОСТРАНСТВУ
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДНИКА И СТУДЕНАТА
КОЈИ СУ ПОКАЗАЛИ ПОСЕБНЕ РЕЗУЛТАТЕ У 2010.
ГОДИНИ
I
У циљу реализације активности побољшања положаја научноистраживачких радника у АП Војводини, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој ће, у складу са финансијским
планом и финансијским могућностима, суфинансирати учешће
научних радника и студената на научним скуповима и усавршавањима у иностранству, као и студијски боравак студената на
патрнерским универзитетима у оквиру пројекта Campus Europae,
до 300 евра у динарској противвредности на дан уплате.
Овај конкурс је отворен током целе године, а пријаве за текућу
годину се подносе најкасније 30 дана пре одржавања скупа. Изузетно рок за подношење пријава може бити и краћи ако постоје
оправдани разлози који се односе на организацију или тип скупа.
Секретаријат ће учествовати у суфинансирању према следећим
условима:
1. Да пријаву подносе:
- регистрована научно-истраживачка организација у којој
је кандидат запослен, или
- млади истраживачи или редовни студенти и студенти
постдипломских студија, који су показали посебне резултате на факултетима где реализују школовање, а који
имају одлуку надлежне институције о упућивању на научни скуп или усавршавање у иностранству односно за
студијски боравак на партнерским универзитетима у оквиру пројекта Campus Europae. Пријаве за ову категорију
кандидата подноси матични факултет.
2. Да је учешће на међународном научном скупу у функцији
остваривања и унапређивања научног и технолошког развоја Аутономне Покрајине Војводине и успостављања међурегионалне
и међународне сарадње у области научно-истраживачке делатности и технолошког развоја.
3. Да пријављени кандидат има наставно-научно или истраживачко звање (изузев кандидата чији су рад или резултати,
према мишљењу Стручног савета, препорука за упућивање на
научни скуп или усавршавање), да има рад прихваћен за усмено
излагање, излагање по позиву или постер уз потврду организатора скупа, а уколико није излагач, а његов боравак је у циљу
афирмације науке и технолошког развоја Аутономне Покрајине

26. фебруар 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Војводине, позив за учешће на скупу (усавршавању) или потврду
о прихватању рада односно документ из којег се види да се налази
на листи учесника скупа.
4. Да је рад претходно верификован од стране Наставног већа
факултета, Научног већа института, односно одговарајућег тела.
Предност приликом одлучивања имаће кандидати који учествују у раду на светским конгресима, или председавају стручним
секцијама; кандидати који саопштавају резултате од значаја за
међурегионалне пројекте АП Војводине; кандидати који у претходној календарској години имају један рад у референтном часопису међународног значаја или два рада у претходне две године;
млади истраживачи (асистенти приправници и истраживачи приправници до 32 године, магистри наука до 40 и доктори наука до
45 година живота).
Суфинансирање ће бити одобрено у складу са структуром
буџета Владе АП Војводине и финансијским могућностима
Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој За
ове намене Финансијским планом Покрајинског секретаријата
за науку и технолошки развој планирана су средства у износу од
7.600.000,00 динара за 2010. годину.
II
Пријаве и потребна документација се подносе у затвореној
коверти са назнаком ''за учешће на научном скупу'' на адресу:
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Булевар
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, у два примерка и на e-mail:
biljana.juribasic@vojvodina.gov.rs на обрасцу који се може преузети на сајту Покрајинског секретаријата за науку и технолошки
развој (http://apv-nauka.ns.ac.rs). На истом сајту налази се и текст
Правилника о критеријумима за суфинансирање учешћа на научним скуповима, усавршавањима и боравку у иностранству научно-истраживачких радника и студената који су показали посебне
резултате.
Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу са
Јавним позивом и Правилником о критеријумима за суфинансирање на научним скуповима, усавршавањима и боравку у иностранству научно-истраживачких радника и студената који су
показали посебне резултате.
За додатне информације можете се обратити Биљани Јурибашић, на телефон 021 /487-4575, или на e-mail: biljana.juribasic@
vojvodina.gov.rs.

125.
На основу члана 4. Правилника о критеријумима за суфинансирање организовања научно-стручних скупова, Покрајински
секретаријат за науку и технолошки развој, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОРГАНИЗОВАЊА НАУЧНОСТРУЧНИХ СКУПОВА У 2010. ГОДИНИ
I
У циљу подстицања научног стваралаштва и размене научностручних достигнућа од значаја за АП Војводину, Покрајински
секретаријат за науку и технолошки развој суфинансираће организовање научно-стручних скупова за регистроване научно-истраживачке организације са територије АП Војводине, у складу
са финансијским планом и финансијским могућностима.
Организатори научно-стручног скупа, изузетно, могу бити и
друге организације и удружења, у случају да манифестација коју
организују има за циљ презентацију и афирмацију науке, уколико
за то добију писмену подршку релевантне научне институције.
Уколико скуп организује студентска организација, исти се
може суфинансирати искључиво у делу који има елементе излагања резултата научног рада.
Секретаријат ће учествовати у суфинансирању према следећим
условима:
- да је донета одлука Наставно-научног већа, односно Научног већа или одговарајућег органа научно-истраживач-
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ке организације о организовању научно-стручног скупа
и финансијском плану,
- да је организатор научно-стручног скупа обезбедио оперативно-техничке услове за организовање скупа:
а) информационо-техничку подршку, и
ц) изворе средстава којим се реализује финансијски
план скупа,
- да су конституисани организациони и програмски одбор
скупа, и
- да је прихваћен програм скупа.
Предност у суфинансирању скупова имаће: скупови на којима
се презентују резултати у вези са реализацијом регионалних научно-истраживачких пројеката Извршног већа АП Војводине,
интердисциплинарни скупови, скупови са међународним
учешћем, скупови са више организатора, скупови посвећени презентацији и евалуацији рецензираних научно-стручних радова,
скупови за које је организатор скупа припремио основни материјал за скуп - зборник радова са скупа или абстракт за скуп и
зборник радова непосредно после скупа.
Суфинансирање ће бити одобрено у складу са структуром
буџета Владе АП Војводине и финансијским могућностима
Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој За
ове намене Финансијским планом Покрајинског секретаријата
за науку и технолошки развој планирана су средства у износу од
9.500.000,00 динара за 2010. годину.
Овај Јавни позив је отворен у току целе године, а пријаве се
подносе најкасније 30 дана пре одржавања скупа, изузев у случајевима када је јавни конкурс за текућу годину објављен у току
тог периода.
II
Оверене и потписане Пријаве са документацијом (два примерка) се подносе у затвореној коверти, са назнаком ''за научностручне скупове'', најкасније 30 дана пре одржавања скупа, на
адресу: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој,
21 000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, на обрасцу који
се може преузети на сајту Покрајинског секретаријата за науку
и технолошки развој (http://apv-nauka.ns.ac.rs). На истом сајту налази се и текст Правилника о критеријумима за суфинансирање
организовања научно-стручних скупова.
Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу са
Јавним позивом и Правилником о критеријумима за суфинансирање организовања научно-стручних скупова.
За додатне информације можете се обратити Биљани Јурибашић, на телефон 021 /487-4575, или на e-mail: biljana.juribasic@
vojvodina.gov.rs.

126.
У циљу развоја и подршке међународној сарадњи научних институција из АП Војводине, а на основу члана 3. Правилника о
критеријумима за суфинансирање активности међународне сарадње, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРИПРЕМА ПРЕДЛОГА
АКТИВНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ
1. Предлоге активности међународне сарадње пријављују регистроване научноистраживачке организације са територије АП
Војводине, а изузетно и друге институције које се баве научноистраживачким радом и према посебној одлуци Секретаријата,
а у складу са Правилником о критеријумима за суфинансирање
активности међународне сарадње. За ове намене Финансијским
планом Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој
планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара за 2010.
годину.
Пријава предлога активности међународне сарадње садржи:
§ Назив институције подносиоца предлога активности
међународне сарадње
§ Назив предлога активности међународне сарадње
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§ Име и презиме руководиоца активности међународне сарадње из АП Војводине
§ Назив програма за који се конкурише
§ Назив партнера из иностранства
§ Сагласност страног партнера о предлогу заједничког
пројекта (релевантни део из предлога пројекта који се односи на учеснике на пројекту за већ пријављене пројекте односно писмо о намерама или адекватан документ за
пројекте који су у фази припреме)
§ Релевантни део из предлога пројекта са следећим подацима: општи подаци о пројекту, кратак садржај пројекта, основне пројектне активности и циљеви који ће се
постићи пројектом као и списак институција учесница
на пројекту, што ће бити коришћено као основни материјал за прибављање мишљења експерата који ће дати
релевантну оцену ( до 10 страна)
2. Пријаве и потребна документација се подносе на адресу:
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Булевар
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, у два примерка на e-mail:
dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs на обрасцу који се може преузети на сајту Покрајинског секретаријата за науку и технолошки
развој (http://apv-nauka.ns.ac.rs). На истом сајту налази се и текст
Правилника о критеријумима за суфинансирање активности
међународне сарадње.
Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу са
Јавним позивом и правилником о суфиансирању активности
међународне сарадње.
За додатне информације можете се обратити на телефон
021/487-4576 мр Драгици Колџин или питање послати на e-mail:
dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs

127.
На основу члана 3. Правилника о критеријумима за суфинансирање пројеката од значаја за науку и технолошки развој, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ КРАТКОРОЧНИХ ПРОЈЕКАТА
ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
1. Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој ће
суфинансирати краткорочне пројекте од посебног интереса за
одрживи развој или решавање значајних привредних, здравствених и друштвених проблема у АП Војводини. За ове намене Финансијским планом Секретаријата за науку и технолошки развој
планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара за 2010.
годину.
2. Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са могућностима буџета АП Војводине.
3. Конкурс је отворен током целе године, а пријаве за суфинансирање краткорочних пројеката од посебног интереса могу
поднети регистроване научноистраживачке организације са територије АП Војводине, а изузетно према посебној одлуци секретаријата и друге институције које се баве научноистраживачком
делатношћу, у складу са Правилником о критеријумима за суфинансирање пројеката од значаја за науку и технолошки развој
АП Војводине.
Пријаве и потребна документација се подносе у затвореној
коверти са назнаком «за учешће на Јавном конкурсу за суфинансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи
развој у АП Војводини» на адресу: Покрајински секретаријат за
науку и технолошки развој, Булевар Михајла Пупуна 16, 21108
Нови Сад, у три примерка и у електронској форми (на CD-у), а
на обрасцу који се може преузети на сајту Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој (http://apv-nauka.ns.ac.rs).
На истом сајту налази се и текст Правилника о критеријумима за
суфинансирање пројеката од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине.
Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу са
Јавним конкурсом и Правилником о критеријумима за суфинансирање пројеката од значаја за науку и технолошки развој АП
Војводине.
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Контакт особа за додатне информације Слађана Рудић, телефон 021/487-4550, e-mail: sladjana.rudic@vojvodina.gov.rs

128.
На основу Елемената програма о суфинансирању погона за
примену нових технологија у АП Војводини у 2010. години,
Закључака које је усвојила Влада АП Војводине на седници од 17.
фебруара 2010. године, а у вези са наведеним Елементима програма, члана 2. Правилника о критеријумима за суфинансирање погона за примену нових технологија у АП Војводини, Покрајински
секретаријат за науку и технолошки развој расписује
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПОГОНА ЗА ПРИМЕНУ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА У АП
ВОЈВОДИНИ
У циљу наставка конкретизације стратешког опредељења Владе АП Војводине о реализацији динамичнијег привредног развоја
АП Војводине и покретања нових производних капацитета, а на
основу примене нових технологија, Покрајински секретаријат за
науку и технолошки развој ће, у складу са финансијским планом
и финансијским могућностима, суфинансирати отварање погона пилот производње уз примену нових технологија, до износа
од 49% од вредности инвестиције. За ове намене Финансијским
планом Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој
планирана су средства у износу од 455.000.000,00 динара за 2010.
годину.
Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са могућностима буџета АП Војводине.
Eлементи поступка доделе средстава
1. Право пријављивања имају привредна друштва регистрована на територији Републике Србије која планирају да покрену
нове погоне на територији АП Војводине и да запосле најмање 20
нових радника.
2. Привредно друштво које добије средства у складу са Јавним позивом, дужно је да износ средстава који је партиципирао
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој врати у
року од једне до пет година путем донација здравственим установама, установама социјалне заштите, школама и другим установама које као приоритет одреде надлежни покрајински секретаријати. Донације назначеним установама могу бити реализоване
у облику робе из примарне производње или друге робе која је
одговарајуће вредности за потребе установа којима је донација
упућена, при чему вредност робе треба да одговара износу средстава које је привредно друштво добило од Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој.
3. Уколико су средства одобрена за покретање нових погона на
територији неразвијене или недовољно развијене општине АП
Војводине, износ средстава који се враћа може бити умањен за годишњи износ зараде за 50% нових запослених радника, при чему
назначени износ не може бити већи од 30% од висине укупно одобрених средстава.
4. Привредно друштво које је учествовало на јавном позиву за
суфинансирање погона нових технологија у претходној години и
чији је елаборат добио позитивну оцену комисије за евалуацију
елабората, може конкурисати за суфинансирање погона по Јавном позиву у 2010 год. уз достављање нове пријаве, при чему није
у обавези да достави нови елаборат.
Предност приликом одлучивања имаће:
1. Нови производи који битно повећавају конкурентност привреде АП Војводине на иностраном тржишту,
2. Привредна друштва која ће погоне покренути у привредно
неразвијеним општинама са територије АП Војводине,
3. Пројекти од посебног значаја за остваривање равномерног
развоја покрајине
4. Пројекти од изузетног значаја за коришћење обновљивих извора енергије
5. П
 ривредна друштва која су учествовала на јавном позиву за
суфинансирање погона за примену нових технологија у претходној години и остварила значајне резултате у реализацији
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прве фазе пројекта.
Суфинансирање може да обухвати следеће трошкове:
- израду комплетне инвестиционо-техничке документације,
- адаптацију постојећег или изградњу новог објекта,
- набавку нових машина и опреме,
- набавку репроматеријала,
- зараде за нове запослене раднике и друго.
Конкурс је отворен током целе године, а пријаве и потребна
документација се подносе у затвореној коверти са назнаком ''за
учешће на Jавном конкурсу за суфинансирање погона за примену нових технологије'' на адресу: Покрајински секретаријат за
науку и технолошки развој, Булевар Михајла Пупина 16, 21108
Нови Сад, у три примерка као и у електронској форми (на CD-у),
а на обрасцу који се може преузети на сајту Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој (http://apv-nauka.ns.ac.rs).
На истом сајту налази се и текст Правилника о критеријумима за
суфинансирање погона за примену нових технологија.
Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу са
Јавним конкурсом и Правилником о критеријумима за суфинансирање погона за примену нових технологија.
Контакт особа за додатне информације: Бранка Шимић, телефон 021/487-4550, е-mail: branka.simic@vojvodina.gov.rs

129.
На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП „Војводинашуме“, Управни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“, на IV седници
одржаној 25. 01. 2010. године, донoси
ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОГРАМА
УПРАВЉАЊА РИБАРСКИМ ПОДРУЧЈЕМ „ЛАБУДОВО
ОКНО“ У СПЕЦИЈАЛНОМ РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ
„ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА“ ЗА ПЕРИОД 2010-2019.
ГОДИНЕ.
1. Доноси се одлука да се за Програм управљања рибарским
подручјем „Лабудово окно“ у Специјалном резервату природе
„Делиблатска пешчара“ за период 2010-2019. године не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину.
2. Јавно предузеће “Војводинашуме” је као управљач Специјалног резервата природе “Делиблатска пешчара”, на риболовним водама Дунава (1.091–1077 км) – локалитет Лабудово окно
у оквиру граница Специјалног резервата природе “Делиблатска
пешчара”, у складу са прописима о њиховом коришћењу и заштити одређеним Уредбом о заштити Специјалног резервата природе
“Делиблатска пешчара” (Службени гласник Републике Србије,
бр. 03/02), установило Рибарско подручје “Лабудово окно” (одлука бр. 1129/XXIV-16).
3. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:
· Коришћење риболовних вода се спроводи на основу законских прописа, средњорочних програма управљања рибарским подручјем, годишњих програма управљања рибарским подручјем и годишњих планова. Коришћењем су обухваћени привредни и рекреативни риболов, као и мере на унапређењу фонда најважнијих врста речних риба.
· Извештајем о стратешкој процени утицаја Просторног
плана подручја посебне намене Специјалног резервата
природе „Делиблатска пешчара“ на животну средину,
као и самим просторним планом, дефинисане су све активности на унапређењу стања и готово сви критеријуми
за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја на животну средину;
· Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“ на животну средину је основни документ у коме су вредновани и процењени могући значајни утицаји на животну средину до којих може
доћи имплементацијом просторног плана и дат је пред-
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лог мера за смањење негативних утицаја на животну средину;
· Програм заштите и развоја Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“ за период 2008-2012. године је урађен у континуитету због истека важења претходног и представља скуп мера и активности које ће се предузимати за наведени програмски период. Конципиран
је тако да садржи основну концепцију и циљеве, опште
и посебне програмске задатке, као и висину и изворе финансијских средстава потребних за реализацију наведених задатака. Дефинише све обавезе на унапређењу
стања и ближе одређује карактеристике могућих значајних утицаја на животну средину, као и проблеме везане
за заштиту и развој свих екосистема који су саставни део
овог заштићеног природног добра, укључујући и рамсарско подручје „Лабудово окно“.
4. У Програму заштите и развоја Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“ за период 2008-2012. године су, између
осталих, разматрана следећа питања:
· заштита и развој природних вредности,
· заштита, унапређење, коришћење и управљање природним ресурсима (шуме, воде, земљиште, ваздух, ловна и
риболовна фауна),
· планирање, уређење, санација и ревитализација подручја,
· праћење стања,
· заштита посебних вредности и
· посебни програми и приоритетни задаци.
5. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о процени утицаја посебних пројеката на животну средину према Закону о процени утицаја на животну средину (Службени гласник
Републике Србије, бр. 135/04) ако се за то укаже потреба.
6. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа,
који ће у складу са законом обезбедити учешће јавности, односно
заинтересованих страна и прибавити неопходна мишљења, разрадити конкретне мере и одредити носиоце послова за реализацију ове Одлуке.
7. Одлуку доставити: Министарству за заштиту животне средине Републике Србије, Секретаријату за заштиту животне средине
и одрживи развој АП Војводине, Секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине, Заводу за заштиту
природе Србије – РЈ Нови Сад, директору и архиви Предузећа.
8. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.
ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»
Број: 170/IV-6b
Петроварадин: 25. 01. 2010. год.

Председник Управног Одбора
Дипл. ек. Ненад Чанак

130.
На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП „Војводинашуме“, Управни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“, на IV
седници
одржаној 25.01.2010. године, донoси
ОДЛУКУ
ДА СЕ НЕ ВРШИ ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПОСЕБНЕ ОСНОВЕ
ГАЗДОВАЊА ШУМАМА ЗА ГЈ „ДУНАВСКЕ АДЕ“
1. Доноси се одлука да се за Посебну основу газдовања шумама
за ГЈ „Дунавске аде“ „Јужнобачко“ шумско подручје, ШГ „Нови
Сад“-Нови Сад, са периодом важења 01.01.2010-31.12.2019. године
не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину.
2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:
· Општом основом газдовања шумама за „Јужнобачко“
шумско подручје за период 2006-2015. године, за коју је
урађен Извештај о стратешкој процени утицаја на жи-
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вотну средину, а на који сагласност даје Влада Републике Србије – Министарство науке и заштите животне средине, посебно су дефинисани задаци и обавезе за планирање, коришћење, унапређење, заштиту и развој шума
у Газдинској јединици
„Дунавске аде“.
· Општом основом газдовања шумама за „ Јужнобачко “
шумско подручје за период 2006-2015. године, утврђене
се основне смернице и циљеви одрживог газдовања шумама, као и мере за унапређење стања и очување шума,
односно јачање општекорисних функција шума и заштите шума. Пошто Општа основа обједињује смернице и
циљеве обрађене у свим посебним основама газдовања
шумама било би нерационално умножавање послова и
обавеза.
· Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Опште основе газдовања шумама за „ Јужнобачко “ шумско подручје за период 2006-2015. године, између осталог, истакнута је неопходност за очувањем и унапређењем стања постојећих шумских екосистема. Просторно угрожавање шумских екосистема и све
већа присутност разних имисија у ваздуху, перманентно
деградирају животну средину, због све већих проблема
са кружењем угљеника у природи, односно прекомерним
емисијама CO2 и умањеном производњом O2 од стране
шумских екосистема (Kyoto protocol).
· Посебну основу газдовања шумама за ГЈ „Дунавске аде“
за период
2010-2019. године израдили су стручњаци
Шумског газдинства "Нови Сад" .
3. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа,
који ће у складу са Законом прибавити неопходна мишљења, разрадити конкретне мере и одредити носиоце послова за реализацију ове Одлуке.
4. Одлуку доставити: Секретаријату за заштиту животне средине и одрживи развој АП Војводине, Секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине, директору и
архиви Предузећа.
5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.

основне смернице и циљеви одрживог газдовања шумама, као и мере за унапређење стања и очување шума, односно јачање општекорисних функција шума и заштите шума. Пошто Општа основа обједињује смернице и
циљеве обрађене у свим посебним основама газдовања
шумама било би нерационално умножавање послова и
обавеза;
· Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Опште основе газдовања шумама за „Сремско“ шумско подручје за период 2005-2014. година, између осталог, истакнута је и неопходност за очувањем
и унапређењем стања постојећих шумских екосистема. Просторно угрожавање шумских екосистема и све
већа присутност разних имисија у ваздуху, перманентно
деградирају животну средину, због све већих проблема
са кружењем угљеника у природи, односно прекомерним
емисијама CО2 и умањеном производњом О2 од стране
шумских екосистема (Kyото protocol).
3. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа,
који ће у складу са Законом прибавити неопходна мишљења, разрадити конкретне мере и одредити носиоце послова за реализацију ове Одлуке.
4. Одлуку доставити: Секретаријату за заштиту животне средине и одрживи развој АП Војводине, Секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине, директору и
архиви Предузећа.
5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП „Војводинашуме“, Управни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“, на IV седници
одржаној 25.01.2010.године доноси:

Број: 170/IV-4d
Петроварадин: 25.01.2010.год.

Председник Управног одбора
Ненад Чанак, дипл.екон.

131.
На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП „Војводинашуме“, Управни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“, на IV седници
одржаној 25.01.2010. године, доноси:
ОДЛУКУ
ДА СЕ НЕ ВРШИ ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У ПОСЕБНОЈ
ОСНОВИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА ЗА ГАЗДИНСКУ
ЈЕДИНИЦУ: „СЕНАЈСКЕ БАРЕ I-КРСТАЦ“; ЗА ПЕРИОД
ВАЖЕЊА 01.01.2010.ГОДИНЕ ДО 31.12.2019.ГОДИНЕ,
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“СРЕМСКА МИТРОВИЦА ;
1. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:
· Општом основом газдовања шумама за „Сремско“ шумско подручје за период 2005-2014. година, за коју је
урађен Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, а на који сагласност даје Влада Републике Србије – Министарство науке и заштите животне средине, посебно су дефинисани задаци и обавезе за планирање, коришћење, унапређење, заштиту и развој шума
у газдинској јединици „Сенајске баре-Крстац“;
· Општом основом газдовања шумама за „Сремско“ шумско подручје за период 2005-2014. године, утврђене су

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»
Број:170/IV-4б
Петроварадин: 25.01.2010.год.

Председник Управног oдбора
Ненад Чанак, дипл.eкономиста

132.

ОДЛУКУ
ДА СЕ НЕ ВРШИ ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПОСЕБНЕ ОСНОВЕ
ГАЗДОВАЊА ШУМАМА ЗА ГЈ „ПОТИСКЕ ШУМЕ “ ЗА
ПЕРИОД 2009-2018. ГОДИНЕ „СЕВЕРНОБАЧКО“ ШУМСКО
ПОДРУЧЈЕ, ШГ „СОМБОР“, СОМБОР.
1. Доноси се одлука да се за Посебну основу газдовања шумама
за ГЈ „ Потиске шуме “ за период 2009-2018. године не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину.
2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:
· Општом основом газдовања шумама за „ Севернобачко “
шумско подручје за период 2005-2014. године, за коју ће
се радити Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, а на коју сагласност даје Влада Републике Србије – Министарство науке и заштите животне средине, биће посебно дефинисани задаци и обавезе за планирање, коришћење, унапређење, заштиту и развој шума
у Газдинској јединици „ Камариште “;
· Општом основом газдовања шумама за „ Севернобачко “
шумско подручје за период 2005-2014. године, утврђене
су основне смернице и циљеви одрживог газдовања шумама, као и мере за унапређење стања и очување шума,
односно јачање општекорисних функција шума и заштите шума. Пошто Општа основа обједињује смернице и
циљеве обрађене у свим посебним основама газдовања
шумама било би нерационално умножавање послова и
обавеза.
· Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну
средину Опште основе газдовања шумама за „ Север-
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нобачко “ шумско подручје за период 2005-2014. године, између осталог, истакла би се неопходност за очувањем и унапређењем стања постојећих шумских екосистема. Просторно угрожавање шумских екосистема и све
већа присутност разних имисија у ваздуху, перманентно
деградирају животну средину, због све већих проблема
са кружењем угљеника у природи, односно прекомерним
емисијама CО2 и умањеном производњом О2 од стране
шумских екосистема (Кјото протокол).
· Посебна основа газдовања шумама за ГЈ „ Потиске шуме
“ за период
2009-2018. године упућена је секретаријату пољопривреде, водопривреде и шумарства са захтевом за сагласност.
3. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа,
који ће у складу са законом прибавити неопходна мишљења, разрадити конкретне мере и одредити носиоце послова за реализацију ове Одлуке.
4. Одлуку доставити: Секретаријату за заштиту животне средине и одрживи развој АП Војводине, Секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине, директору и
архиви Предузећа.
5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.
ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»
Број: 170/IV-5
Петроварадин: 25.01.2010.год.

Председник Управног oдбора
Ненад Чанак, дипл.eкономиста

На основу члана 14 Закона о печату државних и других органа
(„Сл.гласник РС“, бр.101/2007), директор Средње стручне школе
„Милош Црњански“ Кикинда, донео је следећу
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ПЕЧАТА НЕВАЖЕЋИМ
1. О
 глашава се неважећим, због губитка, мали печат округлог
облика, пречника 20 мм са текстом исписаним на српском
језику, ћириличким писмом у концентричним круговима.
У средини печата је грб Републике Србије. Око грба су, у
концентричним круговима, следећи написи: У првом кругу
са горње стране РЕПУБЛИКА СРБИЈА са доње КИКИН-

НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА
Оглашавају се неважећим изгубљена
документа , и то:
Павловић Жељко Иве, Лоле Рибара 7.,
Ср. Каменица, сведочанство II разреда
средње машинске школе изгата у Новом
Саду. 5150
Вуксан Ненад, Бул. Ослобођења 36.,
Нови Сад, радна књижица издата у Новом
Саду. 5151
Ђенеш Валерија, Стевана Дивнина Баба
9/7., Нови Сад, радна књижица издата у
Новом Саду. 5152
Гавриловић Јован, Јована Гроса 4.,
Сремски Карловци, сведочанства I, II, III и
IV разреда Карловачке гимназије издата у
Ср. Карловцима. 5153
Орлић Александар, Славише Вајнера 10/е., Сомбор, абоненска картица бр.
210903110 издата у Новом Саду. 5154
Сиришки Гордана, Берислава Берића
12., Нови Сад, радна књижица издата у
Новом Саду. 5155
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ДА. У другом кругу назив Аутономна Покрајина Војводина. У трeћем кругу назив школе СРЕДЊА СТРУЧНА
ШКОЛА“МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА" МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"
КИКИНДА
Дел .бр.93
Кикинда: 25.02.2010.године

Директор Школе
Вукосава Томић, проф.

На основу члана 14 Закона о печату државних и других органа
(„Сл.гласник РС“, бр.101/2007), директор Средње стручне школе
„Милош Црњански“ Кикинда, донео је следећу
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ПЕЧАТА
НЕВАЖЕЋИМ
1. Оглашава се неважећим, због губитка, мали печат округлог
облика, пречника 20 мм са текстом исписаним на српском језику, ћириличким писмом у концентричним круговима. У средини
печата је грб Републике Србије. Око грба су, у концентричним
круговима, следећи написи: У првом кругу са горње стране РЕПУБЛИКА СРБИЈА са доње КИКИНДА. У другом кругу назив
Аутономна Покрајина Војводина. У трeћем кругу назив школе
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА“МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА" МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"
КИКИНДА
Дел .бр.93
Кикинда: 25.02.2010.године

Миљковић Горан, Буковачка 157.,
Краљево, абоненска картица бр. 211002150
издата у Новом Саду. 5156
Танкокисћ Инес, Игманска 16., Нови
Сад, возачка дозвола издата у Новом Саду.
5157
Данијел Патковић, Нови Сад, Коста Рацина 8., радна књижица издата у Новом
Саду. 5158
Урош Дракулић, Владимирци, Степе
Степановића 4., абоненска картица бор.
211080347 издата у Новом Саду. 5159
Ивачић Јосип, Главна у. 3., Сента, абоненска картица бр. 211002596 издата у Новом Саду. 5160
Аднрејин Никола, Радивоја Ћирпанова 56/а., Сомбор, абоненска картица бр.
211000317 издата у Новом Саду. 5161
Станојевић Стеван, Трг. Братства и јединства 4., Б. Тополyа, индекс бр. 2430 Факултета техничких наука, издат у Новом
Саду. 5162
Додиг Александар, Ђуре Јакишића 47.,
Темерин, диплома средње техничке школе
издата у Темерину. 5163
Мрдаљ Драган, VI Личке дивизије 47., Б.

Директор Школе
Вукосава Томић, проф.

Грачац, абоненска картица бр. 210900998
издата у Новом Саду. 5164
Душко Милачић, Нови Сад, Достојевског 24., диплома средње машинске школе, издата у Новом Саду. 5165
Боровница Драган, Томе Маретића 5.,
Петроварадин, лична карта издата у Новом Саду. 5166
Боровница Нада, Краља Александра
24., Ветерник, лична карта издата у Новом
Саду. 5167
Татњана Поповић, Ветерник, Владике
Максима 25., радна књижица издата у Ветернику. 5168
Горан Николић, Нови Сад, Шајкашка
28., радна књижица издата у Ср. Карловцима. 5169
Тамара Тичерић, Ковин, Трг. Жарка
Зрењанина 25., абоненска картица бр.
211002033 издата у Новом Саду. 5170
Митровић Ратко, Б. Паланка, Фебричко
насеље 27., диплома машинске школе издата у Новом Саду. 5171
Игњатов Недељко, Улица 6., 26., Нови
Сад, радна књижица издата у Новом Саду.
5172
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Снежана Аранђеловић, Раковац, Манастирска 48., радна књижица издата у Беочину. 5173
Лутовац Иванка, Владимира Назора 19.,
Ср. Каменица, чекови Националне штедионице бр. 0000041272295, 0000041770074
издати у Новом Саду. 5174
Лаловић Миломир, Лозница, Тршић бб.,
абоненска картица бр. 211002936 издата у
Новом Саду. 5175
Чепић Миодраг, ЈНА 153., радна књижица издата у Темерину. 5176
Станишић Бранислав, Бијељина, индекс
бр. 11811 издат у Новом Саду. 5177
Јовичић Владимир, Вељка Петровица
10/36., Нови сад, индекс издат у Новом
Саду. 5178
Миличевић Душанка Бранка, Бул. Михајла Пупина 65., Београд, индекс бр.
229М издат у Новом Саду. 5179
Аврамовић Сали, Антуна Урбана 4/ц.,
Нови Сад, сведочанство V. разреда ОШ
„Јожеф Атила” издат у Новом Саду. 5180
Аврамовић Сали, Антуна Урбана 4/ц.,
Нови Сад, сведочанства ОШ VI, VII, и
VIII разреда издата у Новом Саду. 5181
Бајић Милан, Данила Киша 9., Нови
Сад, индекс бр. 9309-М издат у Новом
Саду. 5182
Чонгор Нађ, Нови Сад, Фршкогорска
41/49., радна књижица издата у Новом
Саду. 5183
Чонгор Нађ, Нови Сад, Фршкогорска
41/49., лична карта издата у Новом Саду.
5184
Лукић Ненад, Наде Димић 21/43., Суботица, абоненска картица бр. 210902845
издата у Новом Саду. 5185
Вунић Верољуб, Петра Драпшина 50.,
Нови Сад, радна књижица издата у Новом
Саду. 5186
Јулиана Варга, Нови Сад, Матице Српске 15., радна књижица издата у Новом
Саду. 5187
Стојиљковић Александра, Вожда Карађорђа 4/12., Ниш, индекс бр. 34/08 издат
у Новом Саду. 5188
Никола Тус, Пећ, Мухарем Бектеши 11.,
легитимација ресељеног лица издата у Новом Саду. 5189
Јањић Миливој, Солунски добровољци
50., Степановићево, диплома средње
техничке школе издата у Суботици. 5190
Драгичевић Милан, Ветерничка рампа
50., Ветерник, радна књижица издата у
Новом Саду. 5191
Јовановић Тијана, Лончарска 5., Нови
Сад, радна књижица издата у Новом Саду.
5192
Бреберина Горан, Атанасија Стојковића 196., Рума, абоненска картица бр.
211080351 издата у Новом Саду. 5193
Милановић Милан, Боке Продановића
94., Маглић, индекс бр. 145678 издат у Новом Саду. 5194
Седат Рака, Нови Сад, Дожа Ђерђа 63.,
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радна књижица издата у Новом Саду. 5195
Сагранџић Милан, Бул. Кнеза Милоша
2/16., Нови Сад, радна књижица издата у
Пландишту. 5196
Корица Марина, печат правоугаоног
облика са натписом „Корица Марина, адвокат, Нови Сад, Максима Горког 44/1”,
издат у Новом Саду. 5197
Фажко Ана, Бул. С. Јовановића 1., Нови
Сад, сведочанство ОШ „Никола Тесла” издато у Новом Саду. 5198
Радић Јосимов Ивана, Корнелија Станковића 17., Нови Сад, полиса животног
осигурања бр. 3282725 издата у Новом
Саду. 5199
Јосимов Александар, Бул. Ослобођења
24., Нови Сад, полиса животног осигурања
бр. 3282744 издата у Новом Саду. 5200
Павловић Љубица, Ада 6., Ковиљ, диплома средње техничке школе издата у
Новом Саду. 5201
Јанковић Наташа, Ковиљ, Краља Петра
I,бр. 32., радна књижица издата у Ковину.
5202
Јукић Миодраг, Милоша Обилића 98.,
Обровац, диплома средње пољопривредне
школе издата у Футогу. 5203
Меденица Томислав, Драгослава Срејовића 8., Нови Сад, радна књижица издата
у Новом Саду. 5204
Радочај Јелена, Петра Драпшина 37/23.,
Нови Сад, радна књижица издата у Апатину. 5205
Келеман Винко, Војводе Степе 160.,
Степановићево, здравствена књижица издата у Новом Саду. 5206
Келеман Винко, Војводе Степе 160., Степановићевео, лична карта издата у Новом
Саду. 5207
Ђорђе Денда, Нови Сад, Бул. Ослобођења 20., диплома саобраћајне школе
издата у Новом Саду. 5208
Алијевић Гарибалди, Саве Бурића 14.,
Земун, радна књижица издата у Земуну.
5209
Алијевић Гарибалди, Саве Бурића 14.,
Земун, лична карта издата у Београду.
5210
Шиљеговић Петар, Бранимира Ћосића
44/26., Нови Сад, индекс издат у Новом
Саду. 5211
Копили Вахиде, Нема Улице бб., Плешина, радна књижица издата у Новом
Саду.5212
Бајић Младен, Улица 5., 59/а., Нови Сад,
радна књижица издата у Новом Саду. 5213
Фазилбеговић Бенсаид, Беглуци II/15.,
Бугојно, радна књижица издата у Новом
Саду. 5214
Ђукић Верица, И. Л. Рибара 11., Темерин, абоненска картица бр. 211003515 издата у Новом Саду. 5215
Жрале Душан, Нови Сад, Народног
фронта 69., диплома саобраћајне школе
„Пинки” издата у Новом Саду. 5216
Ђорђе Аџаип, Нови Сад, Бул. Цара Ла-
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зара 83., радна књижица издата у Новом
Саду. 5217
Срђан Вукајловић, Госпођинци, С. Милетића 48., сведочанство ОШ „Ж. Зрењанин” издата у Госпиђинцима. 5218
Марија Попадић, Нови Сад, В. Каћанског 6/15., чек бр. 9000005207219 Банке
Интезе издата у Новом Саду. 5219
Рукавина Слађана, Нови Сад, М. Чиплића 4/а., диплома средње грађевинске
школе издата у Новом Саду. 5220
Радовановић Мићо, Раваничка 11., Нови
Сад, радна књижица издата у Новом Саду.
5221
Жарковић Марко, И. Л. Рибара 20., Б.
Паланка абоненска картица бр. 211003071
издата у Новом Саду. 5222
Царић Срђан, Ђ. Јакшића 48., Темерин,
диплома средње машинске школе, издата
у Новом Саду. 5223
Гатарић Милутин, Раде Кончара 15/9.,
Зрењанин, здравствена књижица издата у
Новом Саду. 5224
Анка Ђетка, Кулпин, Провмајска 89.,
радна књижица издата у Кулпину. 5225
Матић Михајло, Х. Тепића 14., Нови
Сад, радна књижица издата у Новом Саду.
5226
Ивана Буњевац, Нови Сад, Париска комуне 10., радна књижица издата у Новом
Саду. 5227
Николић Марко, В. Влаховића 20., Липар, абоненска картица бр. 211004947 издата у Новом Саду. 5228
Секулић Оливера, М . Марић 19., Нови
Сад, диплома Mузичке школе издата у Новом Саду. 5229
Жарко Вигњевић, Футог, В. Гаћеше 24.,
радна књижица издата у Футогу. 5230
Данило Трифунац, Нови Сад, П. Мишкина 38., сведочанство ОШ „Б. Петров
Браца” издатo у Панчеву. 5231
Коларевић Борис, И. Секулића 4., С. Пазова, индекс бр. 10570 издат у Новом Саду.
5232
Милаковић Дејанка, О. Петров 34., Нови
Сад, индекс бр. 633/04 издат у Новом Саду.
5233
Оршош Тоза, Велики рит 137., Нови
Сад, радна књижица издата у Новом Саду.
5234
Мирослав Струхар, Кукучинова 6., Бачки Петровац, радна књижица издата у Б.
Петровцу. 5234
Коцкал Милена, Мичуринова 34., Нови
Сад, чекови Евро Банке 000001911563,
000001911564 издати у Новом Саду. 5235
Кањух Дубравка, З. Јовина 16., Шис,
абоненска картица бр. 21002277 издата у
Новом Саду. 5236
Ружин Дејан, Тоза Марковића 15., Тараш, абоненска картица бр. 211001292 издата у Новом Саду. 5237
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Покрајинска скупштинска одлука о оснивању јавног
предузећа за управљање Националним парком Фрушка гора;
Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе;
Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању јавног предузећа за газдовање
водама на територији АП Војводине;
Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда „Европски послови“
Аутономне Покрајине Војводине;
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета АП Војводине за
2009. годину;
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и
допунама Статута Јавног водопривредног предузећа
„Воде Војводине“, Нови Сад;
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и
допунама Статута Педагошког завода Војводине;
Одлука о разрешењу вршиоца дужности директора
Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“,
Нови Сад;
Одлука о именовању директора Јавног водопривредног
предузећа „Воде Војводине“, Нови Сад;
Одлука о разрешењу директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине;
Одлука о именовању директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине;
Одлука о разрешењу директора „Дневник“ Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност;
Одлука о именовању вршиоца дужности директора
„Дневник“ Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност;
Одлука о измени Одлуке о именовању председника и
чланова Управног одбора Српског народног позоришта
у Новом Саду;
Одлука о разрешењу председника и чланова Управног
одбора Покрајинског завода за равноправност полова у
Новом Саду;
Одлука о именовању председника и чланова Управног
одбора Покрајинског завода за равноправност полова у
Новом Саду;
Одлука о разрешењу председника и чланова Надзорног
одбора Покрајинског завода за равноправност полова у
Новом Саду;
Одлука о именовању председника и чланова Надзорног
одбора Покрајинског завода за равноправност полова у
Новом Саду;
Одлука о разрешењу председника и чланова Надзорног
одбора Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине;
Одлука о именовању председника и чланова Надзорног
одбора Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине;
Одлука о разрешењу председника и чланова Скупшти-
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не „Дневник“ Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност;
Одлука о именовању председника и чланова Скупштине „Дневник“ Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност;
Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини
Аутономне Покрајине Војводине.
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254

256
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Одлука о изменама Одлуке о образовању Секретаријата Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине;
Одлука о образовању Покрајинског савета за борбу
против дроге;
Одлука о измени и допуни Одлуке о распоређивању
средстава за регресирање дела трошкова боравка у
предшколској установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења;
Одлука о условима регресирања превоза ученика
средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у Аутономној Покрајини Војводини;
Решење о давању сагласности на Финансијски план Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за
2010. годину;
Решење о давању сагласности на Програм рада Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за
2010. годину;
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Суботица;
Решење о именовању директора Завода за јавно здравље Суботица;
Решење о разрешењу председника и чланова Управног
одбора Фонда за подршку инвестицијама у Војводини
„VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP“;
Решење о именовању председника и чланова Управног
одбора Фонда за подршку инвестицијама у Војводини
„VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP“;
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за подршку инвестицијама у Војводини „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION –
VIP“;
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за подршку инвестицијама у Војводини „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION –
VIP“;
Решење о давању сагласности на Одлуку о проширењу
делатности Дома за децу и омладину ометену у развоју,
Ветерник;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине за
2010. годину;
Решење о давању сагласности на Програма рада Фонда
за развој Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Завода за културу војвођанских Румуна-Institutul de
Culturã al Românilor din Voivodina за период јануар-де-
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Предмет

Страна

цембар 2010. године;
Решење давању сагласности на Програм рада Завода
за културу војвођанских Румуна-Institutul de Culturã al
Românilor din Voivodina за период 01.јануар-31.децембар 2010. године;
Решење о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2010. годину;
Решење о разрешењу и именовању чланова Управног
одбора Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици;
Решење о разрешењу и именовању чланова Управног
одбора Дома ученика средњих школа у Вршцу;
Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног
одбора Дома ученика средњих школа у Вршцу;
Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Студентског центра у Новом Саду;
Решење о именовању чланова Надзорног одбора Студентског центра у Новом Саду;
Решење о разрешењу директора Историјског архива у
Сомбору;
Решење о именовању директора Историјског архива у
Сомбору;
Решење о разрешењу директора Завода за заштиту споменика културе у Панчеву;
Решење о именовању директорице Завода за заштиту
споменика културе у Панчеву;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2010. годину;
Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда
за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним
лицима за 2010. годину;
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ у
Зрењанину;
Решење о разрешењу и именовању чланова Управног
одбора Градске библиотеке Суботица-Városi Kőnyvtár
Szabadka;
Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног
одбора Градске библиотеке Суботица- Városi Kőnyvtár
Szabadka;
Решење о разрешењу директора Историјског архива у
Суботици;
Решење о именовању директора Историјског архива у
Суботици.
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Решење о образовању испитних одбора за полагање
правосудног испита.

117.

Решење о давању сагласности за именовање директора
Јавне установе социјалне заштите Центар за социјални
рад „Шид“ у Шиду.
Решење о давању сагласности за именовање директора
Центра за социјални рад Града Сомбора;
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Конкурс за финансирање и суфинансирање пројектних
активности управљача у заштићеним природним добрима АП Војводине, у току 2010. године;
Правилник о престанку важења Правилника о трошковима поступка Покрајинског секретаријата за заштиту
животне средине и одрживи развој.

125.
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267
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267
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Јавни конкурс за суфинансирање радних места истраживача-повратника из иностранства;
Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним
скуповима и усавршавањима у иностранству научноистраживачких радника и студената који су показали
посебне резултате у 2010. години;
Јавни конкурс за суфинансирање организовања научно-стручних скупова у 2010. години;
Јавни конкурс за суфинансирање припрема предлога
активности међународне сарадње;
Јавни конкурс за суфинансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној Покрајини Војводини;
Јавни конкурс за суфинансирање погона за примену нових технологија у АП Војводини.
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Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Програма управљања рибарским подручјем "Лабудово окно" у Специјалном резервату природе "Делиблатска пешчара" за период 20102019. године
Одлука да се не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину у посебној основи газдвања
шумама за ГЈ ,,Дунавске аде,, за период 01.01.2010.
год.-31.12.2019.године, ШГ ,,Нови Сад,, Нови Сад,,
Одлука да се не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину у посебној основи газдвања
шумама за ГЈ ,,Сенајске баре И – Крстац,, за период
01.01.2010.год.-31.12.2019.године, ШГ ,,Сремска Митровица,, Сремска Митровица
Одлука да се не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину Посебне основе газдвања шумама за ГЈ ,,Потиске шуме,, за период 2009.-2018.године ,,Севенобачко,, шумско подручје, ШГ ,,Сомбор,,
Сомбор

129.

270
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ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ
И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ
116.

118.

Предмет

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац;
Решење о именовању вршиоца дужности директора
Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац;
Правилник о измени и допуни Правилника о ближим
условима и начину остваривања права за регресирање
дела трошкова боравка у предшколској установи за
дете трећег, односно четвртог реда рођења.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОПИСЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
115.

Редни број

26. фебруар 2010.
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