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361.

На основу члана 14. став 1. тачка 4., члана 33. став 1. тачка 2. и 
члана 40. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник 
РС”, број 111/09), члана 30. тачка 12. и члана 35. став 1. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број: 04/10), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 29. јуна 2011. године,  д о н е л 
а   је 

О Д Л У К У 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПОКРАЈИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Члан 1.

Образује се Покрајински штаб за ванредне ситуације (у даљем 
тексту: Покрајински штаб) као оперативно-стручно тело за ко-
ординацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним 
ситуацијама за територију Аутономне Покрајине Војводине.

Члан 2.

Покрајински штаб: 
1) руководи и координира рад субјеката система заштите и 

спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним си-
туацијама на спровођењу утврђених задатака; 

2) руководи и координира спровођење мера и задатака ци-
вилне заштите; 

3) разматра и даје мишљење на предлог Процене угроже-
ности и предлог Плана заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама; 

4) прати стање и организацију заштите и спасавања и пред-
лаже мере за њихово побољшање; 

5) наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава 
помоћи и других средстава која се користе у ванредним 
ситуацијама; 

6) стара се о редовном информисању и обавештавању ста-
новништва о ризицима и опасностима и предузетим ме-
рама; 

7) разматра организацију, опремање и обучавање јединица 
цивилне заштите, овлашћених, оспособљених правних 
лица; 

8) сарађује са надлежним органима заштите и спасавања 
суседних држава у ванредним ситуацијама; 

9) процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; 
10) наређује штабовима за ванредне ситуације јединица ло-

калне самоуправе предузимање мера и активности на 
заштити и спасавању; 

11) наређује ангажовање снага заштите и спасавања и упо-
требу средстава за заштиту и спасавање из неугрожених 
општина на територији угрожених општина; 

12) преко општинских штабова за ванредне ситуације, не-
посредно координира ангажовање снага и средстава у 
ванредним ситуацијама када је истовремено угрожен 
већи број општина на територији Аутономне Покрајине 
Војводине; 

13) ангажује оспособљена правна лица и друге организације 
од значаја за Аутономну Покрајину Војводину;  

14) доноси наредбе, закључке и препоруке.

Члан 3.

Покрајински штаб чине комадант штаба, начелник и чланови.
У Покрајински штаб се именују: 

- за комаданта Покрајинског штаба Ана Томанова - Ма-
канова, потпредседница Владе Аутономне Покрајине 
Војводине;

- за начелника Покрајинског штаба Ђорђе Бабић, заменик 
начелника Сектора за ванредне ситуације Министарства 
унутрашњих послова, Београд;

за чланове:
- др Томислав Стантић, потпредседник Владе Аутономне 

Покрајине Војводине и покрајински секретар за међуре-
гионалну сарадњу и локалну самоуправу, 

- Иштван Пастор, потпредседник Владе Аутономне 
Покрајине Војводине и  покрајински секретар за привре-
ду, 

- др Атила Ченгери, члан Владе Аутономне Покрајине  
Војводине и покрајински секретар за здравство, социјал-
ну политику и демографију, 

- Даниел Петровић, члан Владе Аутономне Покрајине  
Војводине и покрајински секретар за пољопривреду, шу-
марство и водопривреду, 

- Радослав Стриковић, члан Владе Аутономне Покрајине  
Војводине и покрајински секретар за енергетику и мине-
ралне сировине, 

- Мирослав Васин, члан Владе Аутономне Покрајине  
Војводине и покрајински секретар за рад, запошљавање 
и равноправност полова, 

- Душанка Сремачки, члан Владе Аутономне Покрајине  
Војводине и покрајински секретар за урбанизам, гради-
тељство и заштиту животне средине, 

- Милутин Татић, саветник – грађевински инспектор 
у Покрајинском секретаријату  за урбанизам, гради-
тељство и заштиту животне средине,

- Далибор Рожић, виши стручни сарадник – инспектор за 
област културе у Покрајинском секретаријату за културу 
и јавно информисање, 

- Драгана Рогавац, саветник покрајинског секретара за 
културу и јавно информисање,

- Радислав Сталевић, командант одреда жандармерије у 
Новом Саду Министарства унутрашњих послова, Нови 
Сад,

- мр Жељко Нинчић, заменик начелника Одељења за по-
себне акције, интервентне јединице, одбрамбене припре-
ме и састав помоћне полиције Минстарства унутрашњих 
послова, Београд,

- др Атила Салваи, директор Јавног водопривредног пре-
дузећа „Воде  Војводине“, Нови Сад,

- Марта Такач, директор Јавног предузећа „Војводинашу-
ме“, Нови Сад,

- Добривој Антонић, директор Јавног предузећа „Нацио-
нални парк Фрушка гора“, Нови Сад,
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- Владимир Зеленовић, директор Јавног предузећа „Завод 
за урбанизам Војводине“, Нови Сад,

- Сињка Сомер, секретар Црвеног крста Војводине, Нови 
Сад,

- проф. др Драган Драшковић, директор Клиничког цен-
тра Војводине, Нови Сад,

- др Мирослав Миросављевић, директор Завода за транс-
фузију крви Војводине, Нови Сад,

- доц. др Владимир Петровић, вршиоц дужности директо-
ра Института за јавно здравље Војводине, Нови Сад,

- проф. др Душан �алошевић, директор Пастеровог заво-
да „Нови Сад“, Нови Сад,

- др Драгица Стојановић, директор Научног института за 
ветеринарство „Нови Сад“, Нови Сад.

Члан 4.

За извршавање специфичних задатака заштите и спасавања, 
Покрајински штаб може образовати стручно оперативне тимове.

Члан 5.

Покрајински штаб доноси пословник о свом раду.

Члан 6.

Стручне и административно-техничке послове потребне за 
рад Покрајинског штаба, обавља Секретаријат Владе Аутономне 
Покрајине Војводине.

Члан 7.

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 021-39/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
 Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

362.

На основу чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 
број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 23. јуна 2011. године,  д о н е л а   ј е

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И 

НАЧИНУ 
КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

Члан 1.

У Одлуци о условима и начину коришћења службених возила 
(„Службени лист АПВ“, број 19/2010), у члану 5. став 1. у тачки 
7. иза речи: „Управе“, брише се тачка, додаје се слово „и“ и нова 
тачка, која гласи:

„8. подсекретар.“

Члан 2.

У члану 6. став 1. алинеја 4. речи: „подсекретар у покрајинском 
секретаријату“, се бришу.

Члан 3.

У члану 16. став 1. број: “14“, замењује се бројем: “15“.

Члан 4.

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 344-223/2011
Нови Сад, 23. јун 2011. године

Председник
Владе АП Војводине

Др Бојан Пајтић,с.р.

363.

На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 141. став 
2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број: 
107/05, 72/09-други закон, 88/10 и 99/10) и у вези са чланом 1. став 
2. Одлуке о оснивању Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ 
Сомбор, Сомбор, услед поделе Здравственог центра „Др Радивој 
Симоновић“ Сомбор („Службени лист АПВ“, број: 1/09 и 21/10), 
Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 22. 
јуна 2011. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Опште бол-
нице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, коју је донео Уп-
равни одбор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, 
Сомбор, на седници одржаној 27. јануара 2011. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-387/2011
Нови Сад, 22. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

364.

На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 141. став 
2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број: 
107/05, 72/09-други закон, 88/10 и 99/10) и у вези са чланом 1. став 
2. Одлуке о оснивању Опште болнице Вршац, Вршац услед поде-
ле Здравственог центра „Вршац“, Вршац („Службени лист АПВ“, 
број: 1/09 и 21/10), Владa Аутономне Покрајине Војводине, на сед-
ници одржаној 22. јуна 2011. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Опште бол-
нице Вршац, Вршац, коју је донео Управни одбор Опште болнице 
Вршац, Вршац, на седници одржаној 22. марта 2011. године. 

II

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

Број: 022-386/2011
Нови Сад, 22. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

365.

На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 141. став 
2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број: 
107/05, 72/09-други закон, 88/10 и 99/10) и у вези са чланом 1. став 
2. Одлуке о оснивању Опште болнице Сента, Сента, услед поделе 
Здравственог центра „Др Гере Иштван“ Сента („Службени лист 
АПВ“, број: 2/08, 8/08 и 21/10), Владa Аутономне Покрајине Војво-
дине, на седници одржаној 29. јуна 2011. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута 
Опште болнице Сента, Сента, коју је донео Управни одбор Опште 
болнице Сента, Сента, на седници одржаној 16. фебруара 2011. 
године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-400/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

366.

На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 141. став 
2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број: 
107/05, 72/09-други закон, 88/10 и 99/10) и тачке II Одлуке преузи-
мању права и обавеза оснивача над здравственим установама које 
на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку 
и високоспецијалистичку здравствену заштиту („Службени лист 
АПВ“, број: 8/02 и 11/02), Владa Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 29. јуна 2011. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Специјал-
не болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци, коју је донео 
Управни одбор Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ 
Меленци, на седници одржаној 27. јануара 2011. године

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-401/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

367.

На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војво-
дине („Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 141. 
став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, 
број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10 и 99/10) и у вези са чланом 1. 
став 2. Одлуке о оснивању Завода за трансфузију крви Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 22/10), Владa Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 22. јуна 2011. године,  д о н е л 
а   је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Статут Завода за трансфузију крви Војво-
дине, који је донео Управни одбор Завода за трансфузију крви 
Војводине, на седници одржаној 12. априла 2011. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-388/2011
Нови Сад, 22. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић

368.

На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 4/2010), а у вези члана 1. алинеје 5. 
Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких пра-
ва над установама културе које је основала Аутономна Покрајина 
Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине («Службени 
лист АПВ», број 18/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 22. јуна 2011. године,   д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се   с а г л а с н о с т   на  Статут Музеја Војводине, који је 
донео Управни одбор Музеја Војводине, на седници одржаној 05. 
маја 2011. године.  

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-283/2011
Нови Сад, 22. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић

369.

На основу члана 190. став 1. Закона о водама (“Службени гла-
сник РС”, број: 30/10), члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’ 
Службени лист АПВ’’, брoj: 04/10), члана 4. Одлуке о образовању 
Буџетског фонда за воде Аутономне Покрајине Војводине (“Служ-
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бени лист АПВ”, брoj: 22/10), а у вези са чланом 7. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Буџету Аутономне Покрајине Војводине 
за 2011. годину (“Службени лист АПВ”, број: 23/10 и 08/11-реба-
ланс), Влада Аутономне Покрајине Војводине на седници одржа-
ној 22. јуна 2011. године,  д о н е л a   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Овим решењем утврђује се Годишњи програм коришћења сред-
става из Буџетског фонда за воде Аутономне Покрајине Војводи-
не за 2011. годину, обим средстава за спровођење овог Програма, 
као и начин њиховог распоређивања.

II

 Годишњи програм из тачке I овог решења, чини његов саставни 
део.

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 401-501/2011
Нови Сад, 22. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА 

ЗА ВОДЕ  АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
ЗА 2011. ГОДИНУ

I

 Средства за реализацију Годишњег програма коришћења 
средстава из Буџетског фонда за воде АП Војводине за 2011. 
годину  (у даљем тексту: Програм) обезбеђују се из прихода од 
водних накнада. 
 Средства за реализацију Програма планирана су Покрајинском 
скупштинском одлуком о Буџету Аутономне Покрајине 
Војводине за 2011. годину (‘’Службени лист АПВ’’, бр. 23/10 и 
08/11- ребаланс), у укупном износу од 3.435.953.000,00  динара.
 Распоред средстава из планираних водних накнада извршен је 
у складу са њиховом наменом утврђеном члановима 150.-184. и 
188.-190. Закона о водама (‘’Службени гласник РС’’ бр.30/10). 

II

  Коришћење средстава од водних накнада

Приходи од водних накнада за 2011. годину планирани су у 
укупном износу од 3.435.953.000,00 динара (извор финансирања: 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника ) користиће се за 
финансирање радова, и то за:

1. Изградњу и реконструкцију водних објеката у јавној 
својини 

    246.700.000,00 динара246.700.000,00 динара

2. Финансирање израде и ревизије инвестиционо-техничке 
документације из области уређења водотока и заштите 
од штетног дејства вода, уређења и коришћења вода и 
заштите вода од загађивања

      50.000.000,00 динара

Део средстава из подтачке 2. у износу од 37.700.000,00 динара 
предвиђен је за расподелу по  јавном конкурсу који ће се спро-
вести у 2011.години, а део средстава у износу од  12.300.000,00 

динара распоређује се по спроведеном конкурсу из 2010. године и 
одлуци конкурсне комисије следећим корисницима и у следећим 
износима: 

Број Уговора Назив корисника 
средстава

Место корисника 
средстава  Општина -Град Одобрен 

износ

104-401-
2369/2010-II-30 МЗ Банатски Двор  Банатски Двор Житиште 2.000.000,00

104-401-
2369/2010-II-34 МЗ Крајишник  Крајишник Сечањ 2.000.000,00

104-401-
2369/2010-II-46 МЗ Торда Торда Житиште 1.300.000,00

104-401-
2369/2010-II-50 МЗ Стајићево Стајићево Зрењанин 3.000.000,00

104-401-
2369/2010-II-53 Општина Кањижа  Кањижа  Кањижа 2.000.000,00

104-401-
2369/2010-II-54 МЗ Сечањ Сечањ Сечањ 2.000.000,00

УКУПНО 12.300.000,00

3. Услуга утврђивања количина извађеног материјала  из  во-
дотока.
    4.000.000,00 динара

4. Услуга за издавање обрачуна водних накнада
    4.000.000,00 динара

5. Радови и активности по Програму пословања ЈВП „Воде Војво-
дине“  за  2011. годину
    3.118.953.000,00 динара
                 УКУПНО: (1- 5)         3.435.935.000,00  динара

III

Распоред средстава из тачке II подтачке 1. и 2. утврдиће 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство на основу спроведених јавних конкурса а усмериће се 
општинама и градовима на територији АП Војводине.

Права и обавезе у коришћењу средстава утврдиће се уговором 
између корисника средстава и Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство.

370.

На основу члана 88. став 4. Закона о шумама (“Службени гла-
сник РС”, број: 30/10), члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ’’, брoj: 04/10), члана 4. Одлуке о обра-
зовању Буџетског фонда за шуме Аутономне Покрајине Војво-
дине (“Службени лист АПВ”, брoj: 21/10), а у вези са чланом 7. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне Покрајине 
Војводине за 2011. годину (“Службени лист АПВ”, број: 23/10 и 
08/11-ребаланс), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на сед-
ници одржаној 29. јуна 2011. године,  д о н е л a   је

Р Е Ш Е Њ Е 

I 
  
Овим Решењем утврђује се Годишњи програм коришћења сред-

става из Буџетског фонда за шуме Аутономне Покрајине Војводи-
не за 2011. годину, обим средстава за спровођење овог програма, 
као и начин њиховог распоређивања.

II

Годишњи програм из тачке I овог Решења, чини његов сас-
тавни део.

III

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

Број: 401-1509/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

 ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ
 ЗА 2011. ГОДИНУ

I

Средства за реализацију Годишњег програма коришћења сред-
става из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2011. годину (у 
даљем тексту: Програм) планирана су Покрајинском скупштин-
ском одлуком о Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. 
годину („Службени лист АПВ“, бр. 23/10 и 8/11-ребаланс), у укуп-
ном износу од 381.000.000,00 динара.

Распоред средстава из планираних прихода извршен је у 
складу са Законом о шумама („Службени гласник РС“ бр. 30/10) 
и Правилником о ближим условима, као и начину доделе и ко-
ришћења средстава из Годишњег програма коришћења средстава 
Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за 
шуме Аутономне Покрајине („Службени гласник РС“ бр. 32/11), у 
даљем тексту: (Правилник).

II

Средства Буџетског фонда за шуме Аутономне Покрајине 
Војводине планирани у укупном износу од 381.000.000,00 динара 
користиће се за финансирање следећих послова:

1. Пошумљавање
а) Подизање нових шума на земљишту у државној својини 

у износу    66.000.000,00 динара.

Средства ће се користити за пошумљавање шумског земљишта 
у државној својини, пољопривредног земљишта у складу са Зако-
ном о пољопривредном земљишту и осталог земљишта на којем 
је дозвољено пошумљавање, на укупној површини 600,00 хекта-
ра са јединичном ценом 110.000,00 динара по хектару (са мерама 
неге до пет година).

Средства се додељују са динамиком исплате у износу 70% на-
кон потписивања уговора, а 30% по пријему радова након једног 
вегетационог периода.

Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шу-
мама.

б) Подизање нових шума у приватној својини (подизање 
шума садњом на земљишту у власништву физичких 
лица)

- тврди  и племенити лишћари у износу       3.000.000,00 динара,
- меки лишћари у износу                     5.100.000,00 динара,
- багрем у износу                                 3.600.000,00 динара.

Средства ће се користити за пошумљавање - подизање нових 
шума у приватној својини на површини 150,00 хектара са сле-
дећим јединичним ценама и површинама:

- за тврде и племените лишћаре 100.000,00 динара по хек-
тару, на површини 30,00 хектара,

- за меке лишћаре 85.000,00 динара по хектару, на повр-
шини 60,00 хектара,

- за багрем 60.000,00 динара по хектару, на површини 
60,00 хектара, (све са мерама неге до пет година).

Средства се додељују са динамиком исплате наведене једини-
чне цене умањене за 40.000 динара произвођачу садница и то 50% 
након потписивања уговора, 50% након извршеног пошумља-
вања, а преосталих 40.000 динара власнику земљишта током пет 
година спровођења мера неге.

Корисници средстава су правна и физичка лица власници шум-
ског земљишта према Закону о шумама.

2. Мелиорација деградираних шума и шикара у износу  
44.000.000,00 динара.

Средства ће се користити за пошумљавање површина добије-
них чистим сечама извршеним ради мелиорације на површини 
400,00 хектара са јединичном ценом 110.000,00 динара по хектару 
(са мерама неге до пет година).

Средства се додељују са динамиком исплате у износу 70% на-
кон потписивања уговора, а 30% по пријему радова након једног 
вегетационог периода.

Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шу-
мама и правна лица сопственици шума.

3. Конверзија изданачких шума у виши узгојни облик у износу 
23.750.000,00 динара.

Средства ће се користити за превођење изданачких шума у ви-
соке путем мера неге – проредом на површини 950,00 хектара са 
јединичном ценом 25.000,00 динара по хектару.

Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шу-
мама и правна лица сопственици шума.

4. Нега и одржавање шумских засада (младе природне састоји-
не и вештачки подигнути засади)

- Чишћење у шумским засадима старости 6-20 година у 
износу    6.000.000,00 динара,

- Нега природних младих састојина до 10 цм прсног преч-
ника у износу   12.000.000,00 динара,

- Прве прореде у шумским засадима у износу   
   600.000,00 динара.

Средства ће се користити за спровођење мера неге на површини 
1.120,00 хектара са следећим јединичним ценама и површинама:

- за чишћење у шумским засадима старости 6-20 година 
20.000,00 динара по хектару, на површини 300,00 хекта-
ра,

- за негу природних младих састојина до 10 цм прсног 
пречника 15.000,00 динара по хектару, на површини 
800,00 хектара,

- за прве прореде у шумским засадима 30.000,00 по хекта-
ру, на површини 20,00 хектара.

Средства се додељују након извршених радова.

Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шу-
мама и правна лица сопственици шума.

5. Производња шумског семена

а) сакупљање семена лужњака и осталих храстова
- селекционисано семе у износу         6.105.000,00 динара,
- семе познатог порекла у износу             5.000,00 динара,

б) сакупљање семена шумских воћкарица у износу  
    6.000,00 динара,

ц) сакупљање семена осталих лишћара у износу 
    125.000,00 динара.

Средства ће се користити за финансирање сакупљања шумског 
семена у количини 113.715 килограма са следећим јединичним 
ценама и количинама:

- за селекционисано семе храста 55,00 динара по килогра-
му, за укупну количину 111.000 килограма,

- за семе храста познатог порекла 25,00 динара по кило-
граму, за укупну количину 200 килограма,

- за семе шумских воћкарица 400,00 динара по килограму, 
за укупну количину 15 килограма,

- за семе осталих лишћара 50,00 динара по килограму, за 
укупну количину 2.500 килограма.
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Средства се додељују након извршеног сакупљања.

Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шу-
мама и друга правна лица која имају регистроване шумске расад-
нике сходно Правилнику.

6. Производња шумског садног материјала 

а) Саднице  тврдих лишћара у износу 
    4.557.000,00 динара,

б) Саднице племенитих лишћара и воћкарица у износу   
     2.250.000,00 динара,

ц) Тестиране саднице меких лишћара у износу 
    10.000.000,00 динара,
д) саднице четинара у износу  265.000.00 динара.

Средства ће се користити за финансирање расадничке произ-
водње у количини 1.496.000 комада са следећим јединичним це-
нама и количинама:

- за селекционисане саднице тврдих лишћара 17,00 дина-
ра по комаду, за укупну количину 81.000 комада,

- за саднице тврдих лишћара познатог порекла 15,00 дина-
ра по комаду, за укупну количину 212.000 комада,

- за саднице племенитих лишћара и воћкарица 15,00 дина-
ра по комаду, за укупну количину 150.000 комада

- за тестиране саднице меких лишћара 10,00 динара по ко-
маду, за укупну количину 1.000.000 комада

- за саднице четинара 5,00 динара по комаду, за укупну ко-
личину 53.000 комада.

Средства се додељују са динамиком исплате у износу 50% на-
кон заснивања производње уз записник инспектора као доказ , а 
50% након једног вегетационог периода.

Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шу-
мама и друга правна лица која имају регистроване шумске расад-
нике сходно Правилнику.

7. Заштита шума и шумских засада у износу ........35.000.000,00 
динара.

Средства ће се користити за финансирање мера заштите шума 
по указаним потребама.

Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шу-
мама и правна лица сопственици шума.

8. Заштита шума од пожара

а) изградња противпожарних пруга у износу
    3.000.000,00 динара,

б) одржавање противпожарних пруга у износу
    2.400.000,00 динара,
ц) изградња противпожарних осматрачница у износу   

     1.000.000,00 динара,
д) изградња и одржавање водозахвата у функцији заштите 

шума од пожара у износу      
     1.000.000,00 динара.

е) Набавка опреме у фунцкији заштите шума од пожара у износу 
    8.000.000,00 динара.

Средства ће се користити за финансирање изградње и одржа-
вања противпожарних пруга, изградње противпожарних осма-
трачница, изградње и одржавања водозахвата и набавку опреме 
у функцији заштите шума од пожара са следећим јединичним 
ценама и количинама:

- за изградњу противпожарних пруга 150.000,00 динара по 
километру, за укупну дужину 20 километара,

- за одржавање противпожарних пруга 10.000,00 динара 
по километру, за укупну дужину 240 километара,

- за изградњу противпожарних осматрачница 250.000,00 
динара по комаду, за укупну количину 4 комада,

- за изградњу и одржавање водозахвата 200.000,00 динара 
по комаду, за укупну количину 5 комада,

- за набавку опреме 8.000.000,00 динара укупно.

Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шу-
мама и правна лица сопственици шума.

9. Изградња шумских путева у износу     66.000.000,00 динара.

Средства ће се користити за финансирање тврдих камионских 
шумских путева (I и II друга фаза) у дужини 22 километара, са 
јединичном ценом 3.000.000,00 динара по километру.

Средства се додељују са динамиком исплате у износу 70% на-
кон потписивања уговора, а 30% по пријему радова.

Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шу-
мама.

10. Израда планских докумената у износу  5.000.000,00 динара.

Средства ће се користити за израду Плана развоја шума у 
Националном парку Фрушка гора за период 2012-2021 и израду 
Програма газдовања шумама сопственика чија је појединачна по-
вршина мања од 100 хектара у Националном парку Фрушка гора 
за период 2011-2020.

Корисници средстава могу бити правна лица и предузетници 
који испуњавају услове за израду планске документације према 
члану 26. Закона о шумама.

11. Научно-истраживачки рад

а) Примена хербицида у обнављању природних састојина храста 
китњака на подручју Националног парка Фрушка гора у износу 
     800.000,00 динара,

б) Очување генетичких ресурса и унапређење гајења дивљих 
воћних врста у АП Војводини у износу

    2.000.000,00 динара,
ц) Испитивање адаптивности различитих европских про-

венијенција букве у међународном провенијеничном тесту на 
Фрушкој гори  у износу

     400.000,00 динара,
д) Испитивање утицаја нивоа подземних вода на појаву сушења 

шума  у износу
     800.000,00 динара,
е) Израда нових запреминских таблица за поједине
     врсте дрвећа у Војводини  у износу 
    2.000.000,00 динара.

Средства ће се користити за финансирање пројеката научно-
истраживачког рада у шумарству у пет пројеката наведих у про-
граму.

Корисници средстава могу бити научне и образовне установе.

12. Санирање последица више силе у износу
     55.237.000,00 динара.

Средства ће се користити се за санирања последица насталих 
дејством више силе.

Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шу-
мама и правна лица сопственици шума.

13. Израда Програма развоја шумарства на територији АП 
Војводине у износу 

    2.000.000,00 динара.

Средства ће се користити за израду Програма развоја шумар-
ства на територији АП Војводине у складу са чланом 19. Закона 
о шумама.

Корисници средстава могу бити правна лица која задовољавају 
одредбе Закона о шумама.
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14. Мониторинг шума у износу 
    6.000.000,00 динара.

Средства ће се користити за мониторинг шума на територији 
АП Војводине у складу са чланом 15. Закона о шумама.

Корисник средстава ће бити организација која добије овла-
шћење за обављање мониторинга шума на територији АП Војво-
дине, у складу са чланом 15. Закона о шумама.

15. Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима 
шума за које се доноси програм у износу 

    3.000.000,00 динара.

Средства ће се користити за пружање стручне и саветодавне 
подршке сопственицима шума за које се доноси програм, а у 
складу са чланом 71. Закона о шумама.

Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шу-
мама и удружења сопственика шума из члана 73. Закона о шума-
ма, а наведени износ се распоређује пропорционално површина-
ма шума евидентираним у програмима газдовања по шумским 
подручјима, на подручју националног парка и површини шума 
којима газдују удружења сопственика шума. 

III

Средства из тачке II, подтачака 1-13., додељују се путем кон-
курса, у складу са Правилником.

Средства из тачке II, подтачака 14. и 15., додељују се директно 
у складу са Законом о шумама.

Права и обавезе у коришћењу средстава регулисаће се угово-
ром између корисника средстава и Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство.

371.

На основу члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војво-
дине („Службени лист АПВ”, број 4/10), члана 13. став 4. Зако-
на о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број 99/09), члана 27. Закона о обављању 
саветодавних и стручних полсова у области пољопривре-
де („Службени гласник РС”, број 30/10), а у вези са чланом 7. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине 
Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ”, број: 23/10 и 
8/11 - Ребаланс), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на сед-
ници одржаној 29. јуна 2011. године  д о н е л а   ј е

РЕШЕЊЕ

I

Овим Решењем утврђује се Програм мера за унапређење 
пољопривреде путем саветодавног рада пољопривредних струч-
них служби Аутономне Покрајине Војводине у 2011. години, 
обим средстава за спровођење овог програма и начин њиховог 
коришћења.

II

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

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 320-11/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

ПРОГРАМ МЕРА 
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ

 ПУТЕМ САВЕТОДАВНОГ РАДА ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
СТРУЧНИХ СЛУЖБИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ У 2011. ГОДИНИ

I

Програмом мера за унапређење пољопривреде путем саве-
тодавног рада пољопривредних стручних служби Аутономне 
Покрајине Војводине у 2011. години утврђују се саветодавни 
послови у пољопривреди уз помоћ којих се пољопривредним 
произвођачима омогућује да на основу различитих информација 
и савета донесу правилне одлуке на основу којих ће остварити 
боље приносе у пољопривредној производњи и боље управљати 
својим газдинством. Све наведено ће допринети повећању квали-
тета и висини приноса, уз очување животне средине и природних 
ресурса, на основу чега се стварају бољи услови за живот и рад 
на селу. 

II

Носиоци послова са подручјем деловања, у оквиру Програма 
мера из тачке I, су следећи:

1. „ПСС Пољопривредна станица” д.о.о. Нови Сад, под-
ручје деловања општине: Нови Сад, Бач, Бачка Паланка, 
Бачки Петровац, Беочин, Сремски Карловци, Темерин, 
Тител и Жабаљ;

2. „ПСС Вршац” д.о.о. Вршац, подручје деловања општи-
не: Вршац, Бела Црква, Пландиште и Ковин;

3. „ПСС Бачка Топола” д.о.о. Бачка Топола, подручје дело-
вања општине: Бачка Топола и Мали Иђош;

4. „ПСС Рума” д.о.о. Рума, подручје деловања општине: 
Рума, Ириг и Инђија;

5. „ПСС Сомбор” д.о.о. Сомбор, подручје деловања општи-
не: Сомбор, Апатин и Оџаци;

6. ПДС Институт „Тамиш” Панчево, подручје деловања 
општине: Панчево, Алибунар, Ковачица и Опово;

7. „ПСС Сента” д.о.о. Сента, подручје деловања општине: 
Сента, Ада, Кањижа и Чока;

8. „ПСС Суботица” ад Суботица, подручје деловања општи-
на: Суботица;

9. „ПСС Врбас” д.о.о. Врбас, подручје деловања: Врбас, 
Кула, Србобран и Бечеј;

10.  „ПСС Зрењанин” д.о.о. Зрењанин, подручје деловања 
општине: Зрењанин, Житиште, Сечањ, Нова Црња и 
Нови Бечеј;

11.  „Пољопривредна станица” д.о.о. Кикинда, подручје де-
ловања општине: Кикинда и Нови Кнежевац;

12.  „ПСС Сремска Митровица” д.о.о. Сремска Митровица, 
подручје деловања општине: Сремска Митровица, Шид, 
Пећинци и Стара Пазова, и

13.  „�нолошка станица” д.о.о. Вршац.

Подручја деловања саветодавних сектора пољопривредних 
стручних служби, која су дефинисана у ставу 1. тачке II, могу 
се мењати у складу са одлуком Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство.

III

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ”, 
број: 23/10 и 8/11 - Ребаланс), за реализацију Програма мера за 
унапређење пољопривреде путем саветодавног рада пољопри-
вредних стручних служби АП Војводине у 2011. години планира-
на су средства у износу од 100.000.000,00 динара (извор финанси-
рања 01 00 - Приходи из буџета).

IV

Програм мера за унапређење пољопривреде путем саветода-
вног рада пољопривредних стручних служби АП Војводине у 
2011. години састоји се из основног и посебних програма.
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V

Основни програм према Закону о обављању саветодавних и 
стручних послова у области пољопривреде („Службени гласник 
РС”, број: 30/10), обухвата саветодавне послове у пољопривреди, 
који имају за циљ да помогну пољопривредним произвођачима 
у подизању општег нивоа знања и информисаности, повећању 
конкурентности и модернизације пољопривредне производње, 
повећању квалитета производа и профитабилности производње, 
подстицање интересног удруживања пољопривредних произвођа-
ча, очувања природних ресурса, увођење добре пољопривредне 
праксе и производње здравствено безбедне хране, заштите жи-
вотне средине и побољшање услова живота и културе живљења 
на селу, а самим тим се доприноси и остварењу руралног развоја 
у целини. За реализацију основног програма планирана  су сред-
ства у износу од 87.500.000,00 динара. 

Пољопривредну саветодавну службу АП Војводине чине са-
ветодавни сектори 12 пољопривредних стручних служби и �но-
лошке станице. Послове пољопривредног саветодавства ће током 
2011. године на терену спроводити 93 саветодавца, запослена у 
овим предузећима.

Основни програм предвиђа реализацију следећих послова:
· Пружање савета пољопривредним произвођачима веза-

но за све области биљне и сточарске производње, које се 
континуирано спроводе током целе године, у складу са 
потребама пољопривредних произвођача. Сваки савето-
давац је у обавези да са пољопривредним произвођачима 
током 2011. године оствари минимум 300 сати саветода-
вног рада. 

· Пружање савета и рад са одабраним домаћинствима на 
имплементирању одређених програма и унапређењу 
производње. Сваки саветодавац сарађује са 50 одабра-
них газдинстава и у обавези је да у току 2011. године оба-
ви минимум 2 обиласка сваког газдинства које прати као 
одабрано, пружа савете и води евиденцију у картону газ-
динства.

· �дукацију пољопривредних произвођача путем преда-
вања, зимских школа, радионица о актуелним темама, 
везаним за пољопривредну производњу, аграрну поли-
тику, заштиту животне средине, унапређење живота на 
селу и друго. Сваки саветодавац је у обавези да током 
2011. године одржи најмање минимум 10 предавања (по 
насељеним местима или у оквиру своје службе), на коме 
ће присуствовати већи број пољопривредних произвођа-
ча и то документује на одговарајући начин (списак при-
сутних, фотографије, слајдови и друго).

· Извођење демонстрационих („демо”) огледа везаних 
за пољопривредну производњу, ради провере научних 
чињеница у пракси и увођења иновација и нових техно-
логија у пољопривредну праксу. Свака пољопривредна 
стручна служба има обавезу организовања једног дана 
поља у току календарске године.

· Саопштавање информација од значаја за произвођаче и 
пољопривредну производњу коришћењем масовних ме-
дија – локалних радио и тв станица, локалних новина, 
Портала Пољопривредне саветодавне службе АПВ и 
друго. Ова активност се спроводи континуирано током 
целе године у складу са потребама пољопривредних про-
извођача, на нивоу сваке пољопривредне стручне служ-
бе. Сваки пољопривредни саветодавац је у обавези да у 
току календарске године објави минимум четири савета, 
односно препорука, од значаја за пољопривредне произ-
вођаче на Порталу Пољопривредне саветодавне службе 
АПВ, у складу са захтевима Секретаријата и координа-
тора Портала.

· Израда билтена, флајера и брошура везаних за појашња-
вање и боље разумевање одређених сегмената пољопри-
вредне производње, аграрне политике, заштите животне 
средине, превенције болести биљака и животиња и дру-
гих области од интереса за пољопривредне произвођа-
че и популацију, која живи и ради на селу. Сваки саве-
тодавац је у обавези да припреми један текст, који ће 
бити објављен у оквиру билтена пољопривредне струч-
не службе или на флајеру. 

· Коришћење података и размена информација о кретању 
штетних организама на терену са, стручњацима за заш-
титу биља који су ангажовани на прогнозно – извештај-
ним пословима. 

· Пружање савета везано за безбедну примену пестици-
да и коришћење прскалица, код заштите усева и зашти-
те природне околине од загађења. Ова активност ће се 
спроводити континуирано током године у виду радиони-
ца за одабрана газдинстава и остала газдинства која ис-
поље интерес, а спроводиће их саветодавци из ове обла-
сти.

· Информисање и обука пољопривредних произвођача 
о значају следљивости пољопривредне производње и 
вођењу „књиге поља“ по, принципима добре пољопри-
вредне праксе и увођење стандарда, за подизање квали-
тета пољопривредних производа ради бољег пласмана 
производа. Ова активност ће се спроводити континуира-
но током године у виду радионица за одабрана газдин-
става и остала газдинства која испоље интерес, а спрово-
диће их саветодавци из ове области.

· Подстицање стварања нових удружења, рад са удру-
жењима и другим друштвеним групама, које живе и раде 
на селу.

· Прикупљање параметара са терена ради сагледавања рас-
положивих потенцијала села и унапређења производње 
ради успостављања база података, у складу са потребама 
и захтевима Секретаријата.

· Пружање савета везано за органску и интегралну 
пољопривредну производњу, очување животне средине 
и друго што доприноси унапређењу руралног развоја и 
живота на селу. Ове активности ће континуирано спро-
водити саветодавци Сектора за интегралну и органску 
производњу.

· Рад са удружењима жена на очувању традиције и подсти-
цање укључивања жена у агробиотуризам. 

VI

Посебни програми имају улогу да обезбеде: 
· едукацију и усавршавање саветодаваца и пољопривред-

них произвођача путем семинара, курсева, радионица, 
стручних посета, конференција и слично (V Семинар са-
ветодаваца и V Конференција саветодаваца ПСС АПВ),

· мониторинг и евалуацију рада саветодаваца Пољопри-
вредне саветодавне службе АП Војводине,

· медијску промоцију резултата саветодавног рада путем 
унапређење рада Портала Пољопривредне саветодавне 
службе АП Војводине и израду: пропагандних и едука-
тивних брошура, флајера, упутстава, плаката и других 
материјала,

· реализацију пројеката од интереса и значаја за Војво-
дину, којима се доприноси унапређењу саветодавног 
рада, успостављању сарадње и размене искустава у об-
ласти руралног развоја, подршка пројектима истражи-
вања и иновација на локалном и  регионалном нивоу ве-
зано за одређене области производње, увођење следљи-
вости производње, наставак реализације започетих ис-
траживања, реализација пројеката којима ће се едуко-
вати пољопривредни произвођачи и остварити побољ-
шање квалитета производа и применити научна сазнања 
у очувању животне средине и очувања одређених специ-
фичности пољопривредне производње на подручју АП 
Војводине и друго,

· учешће Пољопривредне саветодавне службе АП Војво-
дине на сајмовима у земљи и иностранству.

За реализацију посебних програма планирана су средства у из-
носу од 12.500.000,00 динара.

VII

За посебне програме, под редним бројем 2.2. Мониторинг и 
анализа података из Система информација у пољопривредном 
саветодавству Војводине и 2.3. �валуација рада саветодаваца, но-
силац послова биће Департман за економику и социологију села 
Пољопривредног факултета из Новог Сада.
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Реализацијом ова два програма знатно се доприноси побољ-
шању рада и развоју пољопривредног саветодавства, и ови про-
грами се континуирано спроводе.

VIII

Преглед посебних програма са носиоцем послова – корисни-
ком средстава и износом средстава по сваком програму, је дат у 
табели:

Р.б. ПОС�БНИ ПРОГРАМИ Укупан износ
(динара)

2.1.

�дукација пољопривредних саветодаваца
2.1.1. Организовање V Семинара саветодаваца

2.1.2. Организовање V Конференције саветодаваца ПСС 
АПВ

Носилац послова-корисник средстава: Покрајински 
центар за усавршавање пољопривредних саветодаваца 

и пољопривредних произвођача (ПСС „Пољопривредна 
станица” д.о.о. Нови Сад)

∑1.300.000,00
1.200.000,00
100.000,00

2.2.

Мониторинг и анализа података из Система информација 
у пољопривредном саветодавству Војводине

Носилацпослова-корисник средстава: Пољопривредни 
факултет, Нови Сад, Департман за економику 

пољопривреде и социологију села

1.000.000,00

2.3.

�валуација рада пољопривредних саветодаваца
Носилац послова-корисник средстава: Пољопривредни 

факултет, Нови Сад,
Департман за економику пољопривреде и социологију 

села

1.500.000,00

2.4.

Медијска презентација рада Пољопривредне саветодавне 
службе АП Војводине:  одржавање Портала ПСС АПВ и 

израда брошура, флајера, приручника
Носилац послова-корисник послова: ПДС Институт 

“Тамиш” Панчево

500.000,00

2.5.

Пројекти од значаја за Војводину 
Подршка пројектима истраживања и иновација на 

локалном, регионалном и међународном нивоу:

2.5.1. “Развој органског сточарства - говедарства у региону 
Срема”

Носилац послова-корисник средстава: “ПСС Ср. 
Митровица” д.о.о. Ср. Митровица

2.5.2. “Побољшање услова рада у ПСС Вршац д.о.о. “
Носилац послова-корисник средстава: “ПСС Вршац” 

д.о.о. Вршац

2.5.3. “Успостављање система за унапређење руралног 
развоја на основу потреба и потенцијала развоја локалних 

сеоских заједница у Војводини”
Носилац послова-корисник средстава: ПСС 
“Пољопривредна станица” д.о.о. Нови Сад

2.5.4. “Испитивање и увођење у праксу, модела ђубрења 
усева уважавајући примену правила добре пољопривредне 

праксе”
Носилац послова-корисник средстава: “ПСС Врбас” д.о.о. 

Врбас (наставак пројекта)

2.5.5. “Адаптација лабораторије за испитивање остатака 
пестицида и тешких метала у земљишту, води и 

намирницама”
Носилац послова-корисник средстава: “ПСС Зрењанин” 

д.о.о. Зрењанин

2.5.6. “Побољшање услова рада, опремање лабораторија и 
набавка механизације”

Носилац послова-корисник средстава: Пољопривредне 
стручне службе са подручја АП Војводине (у складу са 
одлуком комисије Секретаријата, а на основу поднетих 

захтева) 

∑7.700.000,00

1.400.000,00

1.500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2.300.000,00

2.6.

Учешће Пољопривредне саветодавне службе АПВ на 78. 
Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду 

Носилац послова-корисник средстава: ПСС 
“Пољопривредна станица” д.о.о. Нови Сад 500.000,00

УКУПНО: 12.500.000,00

IX

Начин коришћења средстава регулисаће се уговорима између 
Носиоца послова-корисника средстава и Покрајинског секретари-
јата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Исплату средстава за реализацију овог Програма вршиће 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство, у складу са одредбама закљученог уговора и ликвидним 
могућностима буџета.

Х

У случају недовољне ликвидности буџета АП Војводине 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство ће одредити приоритете у реализацији основних и посеб-
них програма предвиђених програмом за 2011. годину.

372.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању �дукативног 
центра за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови 
Сад («Службени лист АПВ«, број: 13/2010 и 5/2011) и чл. 33. и 
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне 
Покрајине Војводине («Службени лист АПВ«, број 4/2010), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. јуна 
2011. године,  д о н е л a  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т   на Измене и допуне Програма 
рада  �дукативног центра за обуку у професионалним и радним 
вештинама, Нови Сад, за 2011. годину, које је усвојио Управни 
одбор �дукативног центра за обуку у професионалним и радним 
вештинама, Нови Сад, на седници одржаној 06.06.2011. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-352/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

373.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању �дукативног 
центра за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови 
Сад («Службени лист АПВ«, број: 13/2010 и 5/2011) и чл. 33. и 
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне 
Покрајине Војводине («Службени лист АПВ«, број 4/2010), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. јуна 
2011. године,  д о н е л a  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
�дукативног центра за обуку у професионалним и радним вешти-
нама Нови Сад за 2011. годину, број: 52/2011 од 06.06.2011. годи-
не, који је усвојио Управни одбор �дукативног центра за обуку у 
професионалним и радним вештинама, Нови Сад, на седници од 
06.06.2011. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-112/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.
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374.

На основу члана 12. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању јавног предузећа за газдовање водама на територији 
Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 
7/02 и 2/10) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 29. јуна 2011. године,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма пословања 

ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад за 2011. годину, којe је донео Уп-
равни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на ХXVIII седници, одржаној 
06.06.2011. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-46/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

375.

На основу члана 14. Одлуке о оснивању Туристичке организа-
ције Војводине («Службени лист АПВ», број: 18/02 и 4/08) и чл. 
33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ауто-
номне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 4/2010),  
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. 
јуна 2011. године,  д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

Даје се сагласност на Завршни рачун Туристичке организације 
Војводине за 2010. годину, који је донео Управни одбор Туристич-
ке организације Војводине, на 13. седници одржаној 31. марта 
2011 године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-114/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

376.

На основу члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Педагошког 
завода Војводине («Службени лист АПВ», број 14/03), чл. 33. и 
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне 
Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 4/10), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 22. јуна  
2011. године,   д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Пе-
дагошког завода Војводине за 2011. годину, које је усвојио Управ-
ни одбор Педагошког завода Војводине, на седници одржаној 13. 
јуна  2011. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-113/2011
Нови Сад, 22. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић

377.

На основу члана 48. став 1. Закона о ученичком и студент-
ском стандарду (‘’Службени гласник РС’’, број: 18/2010), чл. 33. 
и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутоном-
не Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број: 4/2010) 
и члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности 
Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени гласник РС’’, број: 
99/09), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одр-
жаној 22. јуна 2011. године,   д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ 
СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У НОВОМ САДУ

I

Разрешавају се дужности чланови Управног одбора Установе 
Студентски културни центар у Новом Саду:

- представници оснивача:

1. Ибољка Шмит, запослена у Месној канцеларији Уд-
ружења грађана Јединства мађарске мањине у Новом 
Саду;

2. Андреа Јухас, запослена у Радиу Нови Сад, у Новом 
Саду;

3. Вељко Дубљевић, запослен на Факултету за правне и по-
словне студије у Новом Саду;

4. Јанко Фејди, из Новог Сада, студент;
5. Јелена Човић, студент Технолошког факултета у Новом 

Саду;
6. Драган Апић, запослен у ЈКП ‘’Градско зеленило’’ у Но-

вом Саду;
7. Душан �опичић, запослен у Туристичкој организацији 

Војводине у Новом Саду;
8. Владимир Гвоић, студент Факултета за предузетни ме-

наџмент ‘’Браћа Карић’’ у Новом Саду;
9. Немања Мирков, запослен у DOO NEKTAR – Бачка Па-

ланка у Новом Саду;

- представници студената:

1. Немања �ужанин, Правни факултет у Новом Саду;
2. Миња Пековић, Академија уметности у Новом Саду;
3. Миодраг Милинковић, �кономски факултет у Суботици, 

Одељење у Новом Саду;

- представници Универзитета у Новом Саду:

1. проф.др Милан Матавуљ, Природно-математички фа-
култет у Новом Саду;

2. мр Босиљка Зиројевић, Академија уметности у Новом 
Саду;

3. мр Јасмина Дражић, Филозофски факултет у Новом 
Саду;

- представници запослених у Установи:

1. Предраг Новковић, програмски продуцент;
2. Здравко Вулин, програмски продуцент;
3. Слађана Вучковић, технички секретар.
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II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-389/2011
Нови Сад, 22. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић

378.

На основу члана 48. став 1. и члана 50. став 3. Закона о уче-
ничком и студентском стандарду (‘’Службени гласник РС’’, број: 
18/2010), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, 
број: 4/2010) и члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени гласник 
РС’’, број: 99/09), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на сед-
ници одржаној 22. јуна 2011. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
 УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

У НОВОМ САДУ

I

У Управни одбор Установе Студентски културни центар у Но-
вом Саду, именују се:

- представници оснивача:

- председник 
 Јелена Балашевић, запослена на Академији уметности у 

Новом Саду;

- чланови:
1. Стеван Стакић, дипл. менаџер медија, Нови Сад;
2. Наташа Мицић, проф. српског језика и књижевности, 

Петроварадин;
3. Сандра Трифуновић Стојановић, дипломирани менаџер, 

Нови Сад;
- представници студената:

1. Горан Радић, Факултет техничких наука у Новом Саду;
2. Данило Чеман, Природно- математички факултет у Но-

вом Саду;
- представници Универзитета у Новом Саду:

1. проф. др Владислава Гордић-Петковић, Филозофски фа-
култет у Новом Саду;

- представници запослених у Установи:
1. Игор Тодоровић, дипломирани економиста, програмски 

продуцент;
2. Слађана Вучковић, средња стручна спрема, програмски 

продуцент.

II

Председник и чланови Управног одбора Установе Студентски 
културни центар у Новом Саду, именују се на период од четири 
године.

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-390/2011
Нови Сад, 22. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић

379.

На основу чл. 95, 96. и 98. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинским службеницима („Службени лист АПВ“, број: 
09/09-пречишћен текст и 18/09-назив акта) и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 04/2010), Влада Ауто-
номне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. јуна 2011. 
године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА

 НА РУКОВОДЕЋЕМ РАДНОМ МЕСТУ

I

МИ��НИ ВАСИЋ СТУПАР  п р е с т а ј е    р а д   на руко-
водећем радном месту помоћника покрајинског секретара за со-
цијалну политику и демографију.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-119/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

380.

На основу чл. 95, 96. и 98. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинским службеницима („Службени лист АПВ“, број: 
09/09-пречишћен текст и 18/09-назив акта) и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 04/2010), Влада Ауто-
номне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. јуна 2011. 
године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА 

НА РУКОВОДЕЋЕМ РАДНОМ МЕСТУ

I

БОРИСУ КОПИ�ОВИЋУ   п р е с т а ј е     р а д   на руководећем 
радном месту помоћника покрајинског секретара за здравство.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-118/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

381.

На основу чл. 95, 96. и 98. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинским службеницима (‘’Службени лист АПВ’’, број: 9/09 
и 18/09) и чл. 30. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, 
број: 4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 29. јуна 2011. године,   д о н е л а    ј е
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Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА

 НА РУКОВОДЕЋЕМ РАДНОМ МЕСТУ

I

СИНИШИ ИСАКОВУ престаје рад на руководећем радном 
месту помоћника покрајинског секретара за привреду.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-99/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

382.

На основу чл. 95. и 103. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинским службеницима („Службени лист АПВ”, број: 
09/09-пречишћен текст и 18/09-назив акта) и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 04/2010), доноси Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. јуна 
2011. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА

 НА РУКОВОДЕЋЕМ РАДНОМ МЕСТУ

I

�РЖ�Б�Т ШИНКОВИЋ  п р е с т а ј е   р а д  на руководећем 
радном месту помоћника покрајинског секретара локалну самоу-
праву и међуопштинску сарадњу.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-75/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

383.

На основу чл. 95, 96. и 98. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинским службеницима („Службени лист АПВ“, број: 
09/09-пречишћен текст и 18/09-назив акта) и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 04/2010), Влада Ауто-
номне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. јуна 2011. 
године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА 

НА РУКОВОДЕЋЕМ РАДНОМ МЕСТУ

I
МИ�АНУ А��КСИЋУ  п р е с т а ј е   р а д  на руководећем рад-

ном месту помоћника покрајинског секретара за прописе, управу 
и националне заједнице, даном доношења решења.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-102/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

384.

На основу чл. 95, 96. и 98. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинским службеницима („Службени лист АПВ“, број: 
09/09-пречишћен текст и 18/09-назив акта) и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 04/2010), Влада Ауто-
номне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. јуна 2011. 
године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА

 НА РУКОВОДЕЋЕМ РАДНОМ МЕСТУ

I

МАРИУСУ РОШУ  п р е с т а ј е   р а д  на руководећем радном 
месту помоћника покрајинског секретара за прописе, управу и 
националне заједнице - директора Службе за права националних 
заједница, даном доношења решења.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-106/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

385.

На основу члана 8. став 3. Одлуке о оснивању Фонда за капи-
тална улагања Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број: 19/06) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ”, број: 4/10),  Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 29. јуна 2011. године,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I

МОМЧИ�О МИ�ОВИЋ,  разрешава се дужности директора 
Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, са 
30. јуном 2011. године.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-44/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.



1. јул 2011. С�УЖБ�НИ �ИСТ АПВ Број 11 - Страна 589 С�УЖБ�НИ �ИСТ АПВ Број 11 - Страна 589С�УЖБ�НИ �ИСТ АПВ Број 11 - Страна 589 Број 11 - Страна 589 - Страна 589Страна 589

386.

На основу члана 8. став 3. Одлуке о оснивању Фонда за капи-
тална улагања Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број: 19/06) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ”, број: 4/10),  Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 29. јуна 2011. године,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Н�БОЈША МА��НКОВИЋ, именује се за вршиоца дужности 
директора Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине 
Војводине, са 1. јулом 2011. године.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-45/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

387.

На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 2. тачка 1. Закона 
о здравственој заштити  („Службени гласник РС“, број: 107/05, 
72/09-други закон, 88/10 и 99/10), а у вези са чланом 1. став 2. Од-
луке о оснивању Института за јавно здравље Војводине („Служ-
бени лист АПВ“, број: 11/06 и 13/10) и на основу члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Владa Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. јуна 2011. године,  
д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Проф. др МАРИЈА Ј�ВТИЋ, доктор медицине, специјалиста 
хигијене, разрешава се дужности директора Института за јавно 
здравље Војводине, на коју је именована Решењем Извршног већа 
Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00164/2008 од 20. мар-
та 2008. године, на лични захтев.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-398/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

388.

На основу чл. 95, 96. и 98. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинским службеницима („Службени лист АПВ“, број: 
09/09-пречишћен текст и 18/09-назив акта) и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 04/2010), Влада Ауто-
номне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. јуна 2011. 
године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА

 НА РУКОВОДЕЋЕМ РАДНОМ МЕСТУ

I

Доц. др В�АДИМИРУ П�ТРОВИЋУ   п р е с т а ј е    р а д   на 
руководећем радном месту помоћника покрајинског секретара за 
здравство, на лични захтев.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-120/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

389.

На основу члана 130. став 3. и члана 134. Закона о здравственој 
заштити  („Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 
88/10 и 99/10), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању Ин-
ститута за јавно здравље Војводине („Службени лист АПВ“, број: 
11/06 и 13/10) и на основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број 4/10),  Владa Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 29. јуна 2011. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Доц. др В�АДИМИР П�ТРОВИЋ, доктор медицине, специја-
листа епидемиолог, именује се за вршиоца дужности директора 
Института за јавно здравље Војводине, на период од шест месе-
ци. 

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-399/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

390.

На основу члана 38. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 04/10 и 04/11), 
члана 35. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
ским службеницима (‘’Службени лист АПВ’’, број: 09/09 - пре-
чишћен текст и 18/09 - промена назива акта) и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број: 04/10), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној  29. јуна 2011. године,   
д о н е л а  ј е   

Р Е Ш Е Њ Е

I

СМИЉА МАКСИМОВИЋ,  п о с т а в љ а  с е за помоћника 
покрајинског секретара за културу и јавно информисање, на пе-
риод од четири године.
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II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 

Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-98/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

391.

На основу члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 04/10, 04/11), 
члана 35. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
ским службеницима (‘’Службени лист АПВ’’, број: 09/09 - пре-
чишћен текст и 18/09 - промена назива акта, 09/11) и члана 35. 
став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне 
Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број: 04/10), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. јуна 
2011. године,  д о н е л а  ј е   

Р Е Ш Е Њ Е

I

МИ�АН ПОПОВИЋ п о с т а в љ а  с е за помоћника покрајин-
ског секретара за урбанизам, градитељство и заштиту животне 
средине, на период од четири године.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-97/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

392.

На основу чл. 95, 96. и 98. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинским службеницима („Службени лист АПВ“, број: 
09/09-пречишћен текст и 18/09-назив акта) и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 04/2010), Влада Ауто-
номне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. јуна 2011. 
године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА 

НА РУКОВОДЕЋЕМ РАДНОМ МЕСТУ

I

С�ОБОДАНКИ СТАНКОВИЋ-ДАВИДОВ  п р е с т а ј е   р а д  
на руководећем радном месту помоћника покрајинског секрета-
ра за прописе, управу и националне заједнице, даном доношења 
решења.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-107/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

393.

На основу члана 100. став 1. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинским службеницима („Службени лист АПВ”, број: 
09/09, 18/09-назив акта и 9/2011) и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број: 04/2010), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 29. јуна 2011. године,  д о н е 
л а    ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА 

ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
 УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

I

С�ОБОДАНКИ СТАНКОВИЋ-ДАВИДОВ, дипломирани пра-
вник, поставља се за помоћника покрајинског секретара за об-
разовање, управу и националне заједнице, до истека претходног 
мандата, односно до 09.09.2013. године.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-111/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

394.

На основу чл. 95, 96. и 98. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинским службеницима („Службени лист АПВ“, број: 
09/09-пречишћен текст и 18/09-назив акта) и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 04/2010), Влада Ауто-
номне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. јуна 2011. 
године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА

 НА РУКОВОДЕЋЕМ РАДНОМ МЕСТУ

I

ЈАНОШУ ОРОСУ  п р е с т а ј е   р а д  на руководећем радном 
месту помоћника покрајинског секретара - директора Службе за 
преводилачке послове, даном доношења решења.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-104/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.
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395.

На основу члана 100. став 1. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинским службеницима („Службени лист АПВ”, број: 
09/09, 18/09-назив акта и 9/2011) и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број: 04/2010), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 29. јуна 2011. године,  д о н е 
л а    ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА 

ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
 УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

I

JАНОШ ОРОС, дипломирани правник, поставља се за помоћ-
ника покрајинског секретара за образовање, управу и националне 
заједнице, до истека претходног мандата, односно до 22.12.2014. 
године.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-109/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

396.

На основу чл. 95, 96. и 98. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинским службеницима („Службени лист АПВ“, број: 
09/09-пречишћен текст и 18/09-назив акта) и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 04/2010), Влада Ауто-
номне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. јуна 2011. 
године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА 

НА РУКОВОДЕЋЕМ РАДНОМ МЕСТУ

I

МР ЈОЖ�ФУ КАБОКУ  п р е с т а ј е   р а д  на руководећем 
радном месту помоћника покрајинског секретара за образовање, 
даном доношења решења.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-105/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

397.

На основу члана 100. став 1. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинским службеницима („Службени лист АПВ”, број: 
09/09, 18/09-назив акта и 9/2011) и члана 35. став 4. Покрајинске 

скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број: 04/2010), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 29. јуна  2011. године,  д о н 
е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА 

ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА 
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,

 УПРАВУ  И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

I

МР ЈОЖ�Ф КАБОК, магистар економских наука, поставља се 
за помоћника покрајинског секретара за образовање, управу и на-
ционалне заједнице, до истека претходног мандата, односно до 
10.12.2012. године. 

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-110/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

398.

На основу чл. 95, 96. и 98. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинским службеницима („Службени лист АПВ“, број: 
09/09-пречишћен текст и 18/09-назив акта) и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 04/2010), Влада Ауто-
номне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. јуна 2011. 
године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА 

НА РУКОВОДЕЋЕМ РАДНОМ МЕСТУ

I

БРАНИМИРУ АНДРИЋУ  п р е с т а ј е   р а д  на руководећем 
радном месту помоћника покрајинског секретара за образовање, 
даном доношења решења.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-103/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

399.

На основу члана 100. став 1. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинским службеницима („Службени лист АПВ”, број: 
09/09, 18/09-назив акта и 9/2011) и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број: 04/2010), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 29. јуна 2011. године,  д о н е 
л а    ј е
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Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА

 ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА 
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 

УПРАВУ  И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

I

БРАНИМИР АНДРИЋ, дипломирани правник, поставља се за 
помоћника покрајинског секретара за образовање, управу и на-
ционалне заједнице, до истека претходног мандата, односно до 
10.12.2012. године. 

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-108/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

400.

На основу чл. 95, 96. и 98. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинским службеницима („Службени лист АПВ“, број: 
09/09-пречишћен текст и 18/09-назив акта) и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 04/2010),Влада Аутоном-
не Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. јуна 2011. годи-
не,   д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА НА РУКОВОДЕЋЕМ 

РАДНОМ МЕСТУ

I

Прим. др РАДОВАНУ �АТИНОВИЋУ   п р е с т а ј е    р а д   на 
руководећем радном месту помоћника покрајинског секретара за 
здравство.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-112/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

401.

На основу члана 100. став 1. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинским службеницима („Службени лист АПВ“, број: 
09/09-пречишћен текст и 18/09-назив акта) и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 04/2010),

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
29. јуна 2011. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА 

ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

I

Прим. др РАДОВАН �АТИНОВИЋ   п о с т а в љ а   се   за 
помоћника покрајинског секретара за здравство, социјалну по-
литику и демографију, до истека мандата на који је постављен 
Решењем Извршног већа АП Војводине, број: 02-00016/2009 од 14. 
јануара 2009. године.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-113/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

402.

На основу чл. 95, 96. и 98. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинским службеницима („Службени лист АПВ“, број: 
09/09-пречишћен текст и 18/09-назив акта) и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 04/2010), Влада Ауто-
номне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. јуна 2011. 
године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА НА РУКОВОДЕЋЕМ РАДНОМ 

МЕСТУ

I

МУХАР�МУ ХА�И�ОВИЋУ   п р е с т а ј е    р а д  на руко-
водећем радном месту помоћника покрајинског секретара за со-
цијалну политику и демографију.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-114/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

403.

На основу члана 100. став 1. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинским службеницима („Службени лист АПВ“, број: 
09/09-пречишћен текст и 18/09-назив акта) и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 04/2010), Влада Ауто-
номне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. јуна 2011. 
године,  д о н е л а   ј е
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Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА 

ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

I

МУХАР�М ХА�И�ОВИЋ  п о с т а в љ а   се   за помоћника 
покрајинског секретара за здравство, социјалну политику и де-
мографију, до истека мандата на који је постављен Решењем Из-
вршног већа АП Војводине, број: 02-00173/2008 од 24. децембра 
2008. године.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-115/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

404.

На основу чл. 95, 96. и 98. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинским службеницима („Службени лист АПВ“, број: 
09/09-пречишћен текст и 18/09-назив акта) и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 04/2010), Влада Ауто-
номне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. јуна 2011. 
године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА

 НА РУКОВОДЕЋЕМ РАДНОМ МЕСТУ

I

Мр ДРАГАНИ ЈОСИФОВИЋ   п р е с т а ј е    р а д  на руко-
водећем радном месту помоћника покрајинског секретара за со-
цијалну политику и демографију.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-116/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

405.

На основу члана 100. став 1. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинским службеницима („Службени лист АПВ“, број: 
09/09-пречишћен текст и 18/09-назив акта) и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 04/2010), Влада Ауто-
номне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. јуна 2011. 
године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА 

ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

I

Мр ДРАГАНА ЈОСИФОВИЋ   п о с т а в љ а   се   за помоћ-
ника покрајинског секретара за здравство, социјалну политику и 
демографију, до истека мандата на који је постављена Решењем 
Извршног већа АП Војводине, број: 02-00154/2009 од 11. новем-
бра 2009. године.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-117/2011
Нови Сад, 29. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

406.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
Републике Србије”, број 99/2009), чланова 21. и 51. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист Ау-
тономне Покрајине Војводине”, број 4/2010 и 4/2011) а у вези члана 
124. став 8. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Ре-
публике Србије”, број 24/2011) и овлашћења покрајинског секре-
тара (решење број 129-031-129/2011-02-1 од 16. јуна 2011. године), 
у поступку давања сагласности за именовање директора Центра 
за социјални рад „Дунав” Инђија,  Покрајински секретаријат за 
здравство, социјалну политику и демографију    д о н о с и

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈ� С� САГ�АСНОСТ за именовање ГРОЗДАН� РАД�Н-
КОВИЋ, дипломираног дефектолога-логопеда из Инђије на дуж-
ност директора Центра за социјални рад „Дунав” Инђија.

II

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

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију

Број: 129-022-357/2011
Нови Сад, 21. јуни 2011. године

Подсекретар
Новка Мојић,с.р.

407.

На основу члана 21. и 51. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 4/10 и 4/11), а у 
вези са чланом 13. став 1. тачка 4. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10 и 
99/10),покрајински секретар за здравство, социјалну политику и 
демографију доноси
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РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ РАДА КОМИСИЈЕ 

ЗА ПРАЋЕЊЕ УТИЦАЈА   ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧАЊА
 НА  ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ

 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

Престаје са радом  Комисија за праћење утицаја јонизујућег зра-
чења на здравље становника на територији Аутономне Покрајине 
Војводине образована Решењем покрајинског секретара за здрав-
ство број 02-36/2011 од 22.марта 2011. године.

II

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

Покрајински секретаријат за  здравство,социјалну
политику и демографију

Број: 02-36/2011                    
 Дана:29.06.2011.

Покрајински секретар
 Др Атила Ченгери
(Dr.Csengeri Attila)

408.

На основу члана 3. Одлуке о додели буџетских средстава 
Покрајинског секретаријата за прописе, управу и национал-
не мањине за дотације организацијама етничких заједница, 
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице расписује 

К О Н К У Р С
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

УСМЕРЕНИХ НА РЕАЛИЗАЦИЈУ АФИРМАТИВНИХ МЕРА 
И ПРОЦЕСА ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ РОМА ЗА НАСТАВАК 

„ДЕКАДЕ ИНКЛУЗИЈЕ РОМА“ У 2011. ГОДИНИ

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката усмерених 
на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију 
Рома за наставак „Декаде инклузије Рома“ у 2011. години.

I. РАСПОД��А СР�ДСТАВА

Конкурс се расписује на укупан износ од  2.000.000,00 динара.
 

II. УС�ОВИ КОНКУРСА

Рок за подношење пријава  1. август 2011. године.

1. На конкурс се могу пријавити искључиво регистрована 
правна лица – организације и удружења ромске нацио-
налне заједнице са седиштем на територији Аутономне 
Покрајине Војводине, чија се делатност заснива на очу-
вању и неговању националног и културног идентитета 
или организације чија је делатност  усмерена  на реа-
лизацију афирмативних мера и процеса за интеграцију 
Рома за наставак „Декаде инклузије Рома“ у 2011. годи-
ни.

2. Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непо-
тпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које 
нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве 
које нису предмет Конкурса. 

3. Неће се узимати у разматрање пријаве од стране апли-
каната којима су додељена средства по основу претход-
них конкурса Секретаријата, а нису измирили преузете 
обавезе по тим конкурсима или нису благовремено, а до 
истека рока за пријаву по овом конкурсу, затражили од 
Секретаријата продужење рока за реализацију средстава 
добијених по основу ранијих конкурса Секретаријата.

4. Покрајински секретаријат за образовање, управу и на-
ционалне заједнице задржава право да од подносиоца 
пријаве по потреби затражи додатну документацију и 
информације или изађе на лице места, односно да за до-
делу средстава одреди испуњење додатних услова;

5. Секретаријат није обавезан да образложи своје одлуке;
6. Против ових одлука Секретаријата не може се уложити 

правни лек;
7. Пријаве и приложена документација се подносиоцима не 

враћају.

III. НАЧИН АП�ИЦИРАЊА

1. Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасци-
ма Секретаријата. Комплетна конкурсна документација 
са упутствима и правилима може се преузети од 1. јула 
2011. године у просторијама Секретаријата или на web 
адреси www.puma.vojvodina.gov.rs

2. Уз пријаву се обавезно подноси :
3. Званичан доказ о регистрацији организације;
4. Потврда о пореском идентификационом броју;
5. Званичан доказ о отвореном рачуну у банци.

6. Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на 
језику националне мањине који је у службеној употреби 
у Аутономној Покрајини Војводини;

7. Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајин-
ских органа управе у Новом Саду (зграда Владе АПВ) 
или се упућују поштом на адресу: 

Покрајински секретаријат за образовање, 
управу и националне заједнице

21000 Нови Сад
Булевар Михаила Пупина 16. 

ЗА КОНКУРС „Д�КАДА РОМА 2011.“

Резултати конкурса се објављују на званичној web адреси Се-
кретаријата.

Покрајински секретар
                                                                   Mgr. Deli Andor,s.r.  

                                                                         (мр Андор Дели)

409.

На основу члана 41. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
Републике Србије”, број 99/2009), члана 11. Закона о култури 
(„Службени гласник Републике Србије”, број 72/2009), члана 7., 
18., 19. и 20. став 1. и став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину („Служ-
бени лист Аутономне Покрајине Војводине”, број: 23/2010 и 
08/2011-ребаланс) и члана 36. Покрајинске скупштинске  одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине”, број 04/2010 и 04/2011) покрајински секретар за кул-
туру и јавно информисање  д о н о с и:

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПРОГРАМА ИЗ 

ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НА СРПСКОМ 
ЈЕЗИКУ И  ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У 

АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ  ВОЈВОДИНИ:

(1) Конкурс за емитере ТВ програма - приватна предузећа  и
(2) Конкурс за невладине организације - емитере ТВ програ-

ма у 2011.години

Члан 1.

Овом одлуком покреће се поступак доделе средстава из буџета 
Аутономне Покрајине Војводине за подстицање производње теле-
визијских програма из области културе и уметности на српском 
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језику и језицима националних заједница у Аутономној Покраји-
ни Војводини путем Конкурса за подстицање производње теле-
визијских програма из области културе и уметности на српском 
језику и језицима националних заједница у Аутономној Покраји-
ни Војводини: (1) Конкурс за емитере ТВ програма - приватна 
предузећа и (2) Конкурс за невладине организације - емитере ТВ 
програма у 2011. години (у даљем тексту: Конкурс).

Члан 2.

Ова одлука доноси се у складу са Покрајинском скупштинском 
одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годи-
ну и тачком 8. Финансијског плана Покрајинског секретаријата 
за културу и јавно информисање за 2011. годину на који је Влада 
Аутономне Покрајине Војводине дала сагласност.

За реализацију Конкурса обезбеђена су средства у укупном из-
носу од 7.000.000,00 динара, на следећи начин:

А. (1) за Конкурс за емитере ТВ програма - приватна преду-
зећа, средства у укупном износу од 5.000.000,00 динара, 
на економској класификацији 4541 - текуће субвенције 
приватним предузећима и

Б. (2) за Конкурс за невладине организације - емитере ТВ 
програма, средстава у укупном износу од 2.000.000,00 
динара, на  економској класификацији 4819 - дотације 
осталим непрофитним организацијама.

Члан 3.

На наведени Конкурс могу се јавити искључиво приватна пре-
дузећа - емитери ТВ програма и невладине организације - емите-
ри ТВ програма са седиштем на територији Аутономне Покрајине 
Војводине који су регистровани за ову врсту делатности и који 
поседују дозволу за емитовање ТВ програма, а коју је издала Ре-
публичка радиодифузна агенција (РРА).

Члан 4.

Конкурс мора да садржи обавезне елементе јавног конкурса 
прописане одредбама члана 24. Покрајинске скупштинске од-
луке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину 
(„Службени лист Аутономне Покрајине Војводине”, број  23/2010 
и 08/2011-ребаланс).

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Број:132-451-3063/2011-02
Нови Сад,  02.06.2011. године

Покрајински секретар
 Милорад Ђурић,с.р.
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На основу члана 41. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гла-
сник Републике Србије“ број 99/2009) 7., 8., 20. став 4., 23. и 24. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине 
Војводине за 2011. годину („Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине”, број 23/2010 и 08/2011 - ребаланс), члана 36. Покрајин-
ске скупштинске  одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине”, број 04/2010 и 04/2011), Одлуке 
расписивању Конкурса за подстицање производње телевизијских 
програма из области културе и уметности на српском језику и 
језицима националних заједница у Аутономној Покрајини Војво-
дини (1) Конкурс за емитере ТВ програма – приватна предузећа 
и (2) Конкурс за невладине организације – емитере ТВ програма 
у 2011. години, број 132-451-3063/2011-02 од 02. јуна  2011. године, 
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање   р а 
с п и с у ј е:

К О Н К У Р С
ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ 

ПРОГРАМА 
 ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НА СРПСКОМ 

ЈЕЗИКУ И ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА
  У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ: 

(1) КОНКУРС ЗА ЕМИТЕРЕ ТВ ПРОГРАМА – ПРИВАТНА 
ПРЕДУЗЕЋА И

(2) КОНКУРС ЗА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ – 
ЕМИТЕРЕ ТВ ПРОГРАМА У

2011. ГОДИНИ

Конкурс се расписује у циљу подстицања производње програм-
ских садржаја из области културе и уметности, као и праћења до-
гађаја и објављивања информација, мишљења и идеја о појавама 
и личностима у области културе и уметности о којима јавност 
има оправдан интерес да буде информисана. Телевизијске ста-
нице, у оквиру својих програмских садржаја, креираће емисије у 
којима ће обухватити културу и уметност.

I РАСПОД��А СР�ДСТАВА

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање су-
финансираће у 2011. години  производњу програмских садржаја у 
области културе и уметности на српском језику и  језицима наци-
оналних заједница у Аутономној Покрајини Војводини средстви-
ма у укупном износу од 7.000.000,00 динара (словима: седамми-
лионадинара) и то за: Конкурс за емитере ТВ програма - приватна 
предузећа у укупном износу од 5.000.000,00 динара (словима: 
петмилионадинара), по економској класификацији расхода 4541 
– текуће субвенције приватним предузећима и за Конкурс за нев-
ладине организације – емитере ТВ програма у укупном износу од  
2.000.000,00 динара (словима: двамилионадинара), по економској 
класификацији расхода 4819 – дотације осталим непрофитним 
организацијама.

II ОПШТИ УС�ОВИ КОНКУРСА

1. Право учешћа на конкурсу имају искључиво емитери теле-
визијског програма који  имају дозволу за емитовање програма  
- приватна предузећа и невладине организације, са седиштем на 
територији Аутономне Покрајине Војводине.

2. Један емитер може поднети конкурсну документацију само 
за један програмски садржај.

3. Пријава  на  конкурс подноси се искључиво на обрасцу 
пријаве који је саставни део конкурса и уз који се прилаже оста-
ла потребна документација. Образац пријаве може се преузети 
у просторијама Покрајинског   секретаријата за културу и јавно 
информисање, Булевар Михајла Пупина 16, 3. спрат, канцеларија 
бр. 50 или на web адреси: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

4. Рок за подношење пријава траје од 01. до 18. јула 2011. го-
дине. 

5.  Пријаве на конкурс подносе се на српском језику или на је-
зику националне заједнице који је у службеној употреби у Ауто-
номној Покрајини Војводини.

6. Пријаве за конкурс се подносе у два примерка са назнаком: 
ЗА КОНКУРС, Покрајински секретаријат за културу и јавно ин-
формисање, Булевар Михајла Пупина 16, 21 000 Нови Сад или 
лично предајом пријаве Писарници покрајинских органа управе 
у згради Владе Аутономне Покрајине Војводине.

Уз пријаву на конкурс подносилац пријаве доставља докумен-
те: потврду о регистрацији делатности, дозволу за емитовање 
телевизијског програма коју је издала Републичка радиодифузна 
агенција (РРА) и фотокопију потврде о пореском идентификаци-
оном броју.

7. Пријаве које се доставе после наведеног рока, пријаве са 
непотпуном документацијом, као и пријаве послате факсом или 
електронском поштом, као и непотписане и неоверене пријаве 
неће се узети у разматрање. 

Такође, пријаве корисника којима је Покрајински секретаријат 
за културу током 2010. године доделио средства за суфинанси-
рање производње телевизијских програма у области културе и 
уметности, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији 
неће се узимати у разматрање. 

8. Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање 
задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи 
додатну докуменацију и информације, или изађе на лице места, 
односно да за доделу средстава одреди испуњење додатних ус-
лова.
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9. Пријаве и приложена документација не враћају се подноси-
оцима.

III КРИТ�РИЈУМИ ЗА ДОД��У СР�ДСТАВА

Средства се одобравају емитеру телевизијског програма чије је 
седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине и то за 
подстицање производње и објављивања програмских садржаја у 
области културе и уметности, а првенствено:

А. ради праћења догађаја и објављивања информација, 
мишљења и идеја о појавама и личностима у области 
културе и уметности о којима јавност има оправдан ин-
терес да буде информисана. Телевизијске станице у ок-
виру својих програмских структура креираће емисије у 
којима ће обухватити културу и уметност. Регионални и 
локални електронски емитери креираће посебне емисије 
из области културе и уметности, односно 20   посебних  
емисија   у   наведеној области у најмањем трајању од 25 
минута по емисији;

Б. средства су директно усмерена на стварање ТВ 
програма  од културног значаја, који треба да испуњава 
следеће услове:

а) да буде усмерен на пружање подршке култури Ре-
публике Србије,

б) да промовише културно наслеђе Републике Србије 
или европског економског подручја и

ц) да јеусмерен на привлачење талената;
В. програмски садржаји - емисије у области културе и умет-

ности емитују се утврђеном програмском шемом теле-
визијске  станице (једном недељно) до 1.маја 2012. годи-
не;

Г. режисеру је дозвољено да потроши ван територије Репу-
блике Србије 20% буџета продукције ТВ програма;

Д. висина додељених средстава не сме бити виша од 50% 
буџета продукције;

Ђ. средства се могу додељивати само за трошкове који су 
повезани са развојем и продукцијом ТВ програма, а не и 
за посебне активности, као што је постпродукција.

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање ће 
о резултатима конкурса писмено обавестити подносиоце пријаве. 
Резултати конкурса биће објављени и на официјелном web сајту 
Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање: 
www.kultura.vojvodina.gov.rs 

Решење о додели средстава доноси покрајински секретар за 
културу и јавно информисање, уз претходно добијено мишљење 
Комисије за доделу средстава. Секретаријат није обавезан да об-
разложи своје одлуке. Решење покрајинског секретара је коначно.

Корисник средстава обавезује се да додељена средства употре-
би само за намене за које су додељена, а да неутрошена средства 
врати уплатом на рачун Буџета Аутономне Покрајине Војводине.

Корисник средства обавезује се да извештај о реализацији 
пројекта и утрошеним средствима, са одговарајућом докумен-
тацијом, достави Покрајинском секретаријату за културу и јавно 
информисање у року од 15 дана по завршетку пројекта, а најкас-
није до истека календарске године.

Корисник средстава обавезује се да до 5. у месецу достави сни-
мљен и емитован материјал из претходног месеца у АVI форма-
ту.

Покрајински секретар
Милорад Ђурић,с.р.

411.

   На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о Буџету АП 
Војводине за 2011.годину (‘’Службени лист АПВ’’ број 23/10 и 
08/11) и Решења о утврђивању Годишњег програма коришћења 
средстава из Буџетског фонда за воде АП Војводине за 2011. го-
дину, које је Влада АП Војводине донела на 97. седници одржаној 
22. јуна 2011. године,  Покрајински секретаријат за пољопривре-
ду, водопривреду и шумарство, Нови Сад расписује

К О Н К У Р С 
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

 ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊЕ 
ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА

 У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) учествоваће у 2011. 
години бесповратним средствима у финансирању изградње и ре-
конструкције водних  објеката у јавној својини, у укупном износу 
до 246.700.000,00 динара. 

Под објектима у смислу овог конкурса подразумевају се водо-
захватни објекти, објекти и опрема за поправку квалитета воде, 
црпне станице и електромашинска опрема, резервоари и главни 
магистрални доводници воде до насеља. Под  снабдевањем во-
дом у смислу овог конкурса подразумева се снабдевање водом за 
пиће.

Средства са којима ће  Секретаријат учествовати  у финан-
сирању објеката одабраних на основу овог конкурса зависе од 
прилива средстава од накнаде за коришћење водног добра. Се-
кретаријат ће у финансирању објеката одабраних на основу овог  
конкурса учествoвати до износа од 10.000.000,00 динара од вред-
ности радова или објеката са опремом. Право учешћа на конкурсу 
имају сви инвеститори основних  објеката за водоснабдевање  ( 
Градови, Општине, а Jавна предузећа, Јавна комунална преду-
зећа, привредна друштва која врше поверене послове из области 
комуналне-водопривредне делатности и Месне заједнице) уз 
сагласност матичне Општине/Града, изузев инвеститора индус-
тријских објеката.

Сматра се да је инвеститор испунио услове за учешће на кон-
курсу уколико је:

- Секретаријату измирио обавезу за водну накнаду за ко-
ришћење водног добра, а закључно са мартом 2011. го-
дине; Уколико инвеститор није обвезник накнаде, доста-
вити оверену изјаву да није задуживан по том основу;

- Доставио Секретаријату комплетан Извештај о утрошку 
средстава по претходним конкурсима где су пристигли  
рокови правдања средстава (ако је био корисник средста-
ва);

- Обезбедио инвестиционо-техничку документацију на 
нивоу главних извођачких  пројеката и извештај овла-
шћене организације о извршеној техничкој контроли те 
документације; 

-  Прибавио доказе о обезбеђености средстава за изградњу 
објеката укључујући и одлуке надлежних органа и ин-
ституција које учествују у финансирању изградње обје-
ката о одобрењу средстава за  ту намену, са износом и из-
вором тих средстава;

- Прибавио уверење надлежног органа локалне самоупра-
ве (Општина)  да изградњу објеката  са којим инвести-
тор учествује на конкурсу подржава орган локалне само-
управе (Општина). 

- Прибавио претходне услове и сагласности за изградњу 
објекта од надлежних органа и институција.

УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ПОДНОСИ С�:

1. Назив објекта за који се тражи учешће Секретаријата у 
финансирању;

2. Одлука надлежног органа о изградњи објеката;
3. Извод из главног пројекта објекта са којим се учествује 

на конкурсу, који мора      да садржи кратак опис и при-
каз основних карактеристика објекта (технолошки део, 
хидротехнички део, грађевински део и део о заштити из-
вођача), предрачун радова, приказ објекта на ситуацији  
погодне размере, тако да се јасно види његов  положај у 
односу на остале објекте у систему за  снабдевање водом, 
основа и главни пресек објекта у  погодној размери (за 
главне доводнике уздужни профил);

4. Извештај организације која је извршила техничку кон-
тролу пројекта; 
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5. Одлука надлежног органа инвеститора о грађењу објекта 
и извору средстава (ако се  грађење финансира удруже-
ним средствима или из  кредита, приложити одлуку сва-
ког удружиоца о одобрењу средстава односно  кредита);  

6. Уверење надлежног органа локалне самоуправе да подр-
жава изградњу објекта;

7. Исходована �окацијска дозвола;
8. Фотокопија потврде о пореском идентификационом 

броју.
А. Сагласност Града/Општине.
Б. Изјава (за Месне заједнице)
В.  Понуда за извођење радова и/или набавку и 

уградњу опреме

НАЧИН ПОДНОШ�ЊА ПРИЈАВ� НА КОНКУРС:

 Пријаве на конкурс са осталом потребном документацијом 
слати путем поште на  адресу: Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Бул. 
Михајла Пупина број 16 или лично путем писарнице покрајин-
ских органа управе у згради Владе АП Војводине закључно са 
11.08.2011. године. Пријаве које се доставе након наведеног рока 
или са непотпуном документацијом, послате путем факса или 
електронске поште, непотписане или неоверене пријаве, неће се 
разматрати.

КРИТ�РИЈУМИ ЗА ОЦ�НУ ДОСП��ИХ ПРИЈАВА:

1. Да ли су објекти у саставу регионалних система за снаб-
девање водом;

2. Постојећа проблематика у снабдевању водом, стварне 
потребе и расположиве      количине воде у постојећем 
систему снабдевања водом;

3. Врста и број потрошача воде за које се обезбеђује вода;
4.  �кономске могућности инвеститора и органа локалне 

самоуправе;  

5. Степен обезбеђености властитих средстава;
6. Да ли је инвеститор већ користио средства из Буџета АП 

Војводине;
8. Стање припремљености инвестиционо-техничке доку-

ментације (истражни радови, поуздани подаци о ква-
литету сирове воде, технолошки поступак за припрему 
воде за пиће);

9. Квалитет поднете документације 
10. Остали специфични услови (развијеност општине...).

- Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју 
именује покрајински секретар за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство.

- Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински 
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 
Права и обавезе између Секретаријата и корисника сред-
става регулисаће се уговором.

- Учесницима на конкурсу, за које се донесе одлука о 
учешћу у финансирању, одобрена средства ће се уплаћи-
вати преко уплатних рачуна Градова/Општина по редо-
следу са листе приоритета и по динамици која буде омо-
гућена приходима од  водне накнаде за коришћење вод-
ног добра. 

Информације у вези са конкурсом могу се добити од Стручне 
службе Секретаријата на телефон 021/487-4430 или 064/274-22-73, 
063/113-73-62. Обрасце Пријаве на конкурс, Сагласности Града/
Општине и Изјаве преузети са сајта:

www.psp.vojvodina.gov.rs
Особа за контакт:  Вељко Комад, начелник-саветник покрајинског 

секретара
 
Одлука по овом конкурсу донеће се најкасније 30 дана по за-

тварању конкурса. 
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Оглашавају се неважећим изгубљена 
документа, и то:

 Живанов Снежана, Петроварадин, 
Прерадовићева 34/9/III., сведочанство 
VII. разреда ОШ „Јован Дучић”, издата у 
Петроварадину.  5366
 Миловановић–Зубић Соња, Нови Сад, 
Веселина Маслеше 132., сведочанствa од I 
- VIII Разреда ОШ „Доситељ Обрадовић”, 
издата у Новом Саду.  5367
 Јовановић Милош, Ђурђа Бранковића 
3., Нови Сад, сведочанство ОШ „Свети 
Сава” издатo у Новом Саду.  5368
 Милош Исаков Ковачевић, Милована 
Глишића 2., Нови Сад, индеx бр. 12015/08 
издат у Новом Саду.  5369
 Младеновић Маја, Раковачка 40., Ве-
терник, сведочанствa V и VI разреда ОШ 
„Јожеф Атила”, издата у Новом Саду. 5370
 Станковић Милица, Нишка 9., Нови 
Сад, сведочанствa VI и VII разреда ОШ 
„Јожеф Атиле” издата у Новом Саду. 5371
 Дреновчанин Љубомир, О. Рада 2., Нови 
Сад, дозвола за управљање моторним чам-
цем 3197/80 издатo у Н. Саду.  5372
 Бекић Александра, Ср. Карлови, Ивана 
Мажуранића 20., ђачка књижица ОШ „23. 
Октoбар”, издата у Ср. Карловцима.  5373
 Илић (Фаркаш) Снежана, Нови Сад, Го-
гољева 27., радна књижица издата у Новом 
Саду.  5374
 Иванов Игор, Радничка 35/б., Нови Сад, 
дозвола аз управљање моторним чамцем 
бр. 7263/90 издата у Н. Саду.  5375
 Мирко Најман, Ср. Карловци, Петро-
варадинска 75., пловидбена дозвола бр. 
1863/79 и регистрација за чамац НС-42-36 
издата у Новом Саду.  5376
 Греку Хасими, Нови Сад, Славка Родића 
7., ђачка књижица ОШ „Јожеф Атила” из-
дата у Новом Саду.  5377
 Анојчић Драган, Каћ, Краља Петра 
И. 18., радна књижица издата у Новом 
Саду.  5378
 Јанковић Небојша, Нови Сад, Ветерник, 
Светопољска 2., сведочанствa V-VII разре-
да ОШ „23. Октобар”, издата у Ср. Карлов-
цима.  5379
 Синиша Пајић, Нови Сад, Париске ко-
муне 15., сведочанствa VI  и VII разреда 
ОШ „Коста Трифковић” издата у Новом 
Саду.  5380
 Терзић Даниела, Нови Сад, Радничка 
28., сведочанство VII разреда ОШ „Ђ. На-
тошевић”, издата у Новом Саду.  5381
 Раденка Савић, Нови Сад, Бул. С. Јова-
новића 23., чек бр. 9000005832555 Банке 
Интесе, издата у Новом Саду.  5382
 Милош Радовић, Будисава, Војвођанска 
44., сведочанства V , VI и VII разреда ОШ 
„Иво Андрић” издата у Будисави.  5383

 Страхиња Слијепчевић, Нови Сад, 
Кисачка 31., сведочанство V разреда 
ОШ „Коста Трифковић”, издатo у Новом 
Саду.  5384
 Мелих Тијана, Нови Сад, С. Марковића 
70., диплома СШ „Милева Марић А.”, из-
дата у Новом Саду.  5385
 Мадацки (Крижан) Ана, Кисач, Ма-
сарикова 143., сведочанство III разре-
да гимназије „Јана Кола”, издатo у Б. 
Петровцу.  5386
 Мања Стефан, Мичуринова 32/12., Нови 
Сад, диплома гимназије „Исидора Секу-
лић”, издата у Новом Саду.  5387
 Велимировић Љиљана, Нови Сад, Б. 
Нушића 2б/5., сведочанствa B и VII раз-
реда ОШ „Б. Радичевић”, издата у Новом 
Саду.  5388
 Фрол Вилим, Нови Сад, Футошка 29., 
пловидбена дозвола НС-3717 издата у Но-
вом Саду.  5389
 Минира Хаљими, Нови Сад, Мајке Ју-
говића 45., радна књижица издата у Новом 
Саду.  5390
 Дорис Харамбашић, Нови Сад, А. Ос-
тровског 5., сведочанство VII разреда 
ОШ „Јован Дучић” издатo у Петровара-
дину.  5391
 Чалић Никола, Каменички пут 2/д., 
Петроварадин, сведочанствa V и VII раз-
реда ОШ „Ђорђе Натошевић” издата у Но-
вом Саду.  5392
 Вамповац Ксенија, Немачка, сведочан-
ство I разреда техничке школе „Милева 
Марић А.”, издатo у Новом Саду.  5393
 Сава Николић, Нови Сад, �укијана Му-
шицког 14., радна књижица издата у Но-
вом Саду.  5394
 Милан Коњевић, Нови Сад, Бул. Осло-
бођења 135., сведочанства III и IV разреда 
као и диплома ГШЦ „Јован Вукановић” 
издати у Новом Саду.  5395
 Милан Коњевић, Нови Сад, Бул. Осло-
бођења 135., сведочанствa I и II разреда СШ 
„Ђ. Зличић” издата у Новом Саду.  5396
 Тасковић (Шушковић) Љубица, Нови 
Сад, Соња Маринковића 20., диплона са-
обраћајне школе „Пинки”, издата у Новом 
Саду.  5397
 Верецкеи Геза, Ђурђа Бранковића 16., 
Нови Сад, радна књижица издата у Новом 
Саду.  5398
 Бошко Јокић, Нови Сад, Бул. Јована 
Дучића 3., сведочанствa  I, II и III разре-
да Гимназије „Исидора Секулић” издата у 
Новом Саду.  5399
 Наташа Молнар, Нови Сад, Мише Ди-
митријевића 70/5., сведочанствa I и II 
разреда СШ „Милеве Марић А.” издата у 
Новом Саду.  5400
 Ристовић Спасоје, Нови Сад, Кисачка 
36., сведочанство VII разреда ОШ „Косте 
Трифковић”, издатo у Новом Саду.  5401

 Милан Јовановић, Нови Сад, Јанка Чме-
лика 125., диплома и сведочанства I , II, III,  
и IV разреда СШ „Светозар Марковић”, из-
дата у Новом Саду.  5402
 Курунци Игор, Нови Сад, Олге Петров 4., 
радна књижица издата у Новом Саду.  5403
 Золтан Хорват, Б. Градиште, Светоза-
ра Милетића 66., радна књижица издата 
у Бечеју.  5404
 Николић Јовица, Бранимира Ћосића 
45., Нови Сад, сведочанствa I – VIII Раз-
реда ОШ „Петефи Шндор”, издата у Но-
вом Саду.  5405
 Дардић Ненад, Б. Радичевића 33., Сусек, 
сведочанство V разреда ОШ „Јован Попо-
вић”, издата у Сусеку.  5406
 Мишковић Драган, Светозара Савков-
ића 1/б., Нови Сад, радна књижица издата 
у Новом Саду.  5407
 Исић Химзо, Беочин, Радничка 45., здрав-
ствена књижица издата у Беочину.  5408
 Исић Химзо, Беочин, Радничка 45., рад-
на књижица издата у Беочину. 5409
 Нефисе Бајрами, Нови Сад, Футошка 42., 
радна књижица издата у Новом Саду.  5410
 Сарић Горица, Палмира Тољатина 18/4., 
Нови Београд, индеx бр. 5279 издат у Но-
вом Саду.  5411
 Познановић Милица, Владе Ћетковића 
3., Змајево, сведочанствa I, II и III разре-
ца гимназије „Исидора Секулић” издата у 
Новом Саду.  5412
 Дуња Томић, Нови Сад, Јанка Чмелика 
46/37., ђачка књижица ОШ „Соња Марин-
ковић”, издата у Новом Саду.  5413
 Дуња Томић, Нови Сад, Јанка Чмели-
ка 46/37., сведочанствa од V - VIII Раз-
реда, ОШ „Соња Маринковић”, издата у 
Новом Саду.  5414
 Даница Зрнић, Нови Сад, Мише Дими-
тријевића 71., ђачка књижица ОШ „Жарко 
Зрењанин”, издата у Новом Саду. 5415
 Слађана Тепавац, Бешка, Цара �азара 
119., диплома саобраћајне школе „Пинки” 
издата у Новом Саду.  5416
 Петровић Јелена, Нови Сад, Кеј Жртава 
рације 6., сведочанство III разреда Гимна-
зије „Исидора Секулић”, издатo у Новом 
Саду.  5417
 Дубовски Дејана, Ср. Карловци, Бал-
канска 33/б., ђачка књижица ОШ „23. Ок-
тобра”, издата у Ср. Карловцима.  5418
 Каназир Коста, Нови Сад, �мануела 
Јанковића 49., уверење о положеном испи-
ту за управљача чамцем бр. 4466/81, изда-
тo у Новом Саду.  5419
 Хорват Атила, Темерин, Молнар Ђуле 
5., сведочанствa III и IV разреда средње 
школе „Милеве Марић А.”, издата у Новом 
Саду.  5420
 Хорват Атила, Темерин, Молнар Ђуле 5., 
сведочанствa I и II разреда средње школе 
„�. Мушицки”, издата у Темерину.  5421

НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА
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ОГ�АШАВАЊ�  Н�ВАЖ�ЋИМ  ИЗГУБЉ�НИХ  ИСПРАВА:  250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со  Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

Текст огласа , са потврдом о уплати  /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад 

Издавач:Покрајински секретаријат за прописе,управу и националне мањине.Одговорни уредник: Ксенија Јовановић. Тел.021 487 40 00. 
Штампа: ДОО Мађар со Кфт.  Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад.  Телефони;  редакција 021 457 060,  

Служба претплате: 021 557 244 ,  Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

361. Одлука о образовању и именовању Покрајинског штаба 
за ванредне ситуације

362. Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину 
коришћења службених возила

363. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама 
Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сом-
бор, Сомбор

364. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама 
Статута Опште болнице Вршац, Вршац

365. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и 
допунама Статута Опште болнице Сента, Сента

366. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама 
Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Русан-
да“ Меленци

367. Решење о давању сагласности на Статут Завода за транс-
фузију крви Војводине

368. Решење о давању сагласности на Статут Музеја Војводине
369. Решење о утврђивању Годишњег програма коришћења 

средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне 
Покрајине Војводине за 2011. годину

370. Решење о утврђивању Годишњег програма коришћења 
средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне 
Покрајине Војводине за 2011. годину

371. Решење о утврђивању Програма мера за унапређење 
пољопривреде путем саветодавног рада пољопривред-
них стручних служби Аутономне Покрајине Војводине 
у 2011. години

372. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Про-
грама рада �дукативног центра за обуку у професионал-
ним и радним вештинама, Нови Сад за 2011. годину

373. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финан-
сијског плана �дукативног центра за обуку у професионал-
ним и радним вештинама, Нови Сад за 2011. годину

374. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Про-
грама пословања ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, за 
2011. годину

375. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Ту-
ристичке организације Војводине за 2010. годину

376. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Фи-
нансијског плана Педагошког завода Војводине за 2011. 
годину

377. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Установе 
Студентски културни центар у Новом Саду

378. Решење о именовању чланова Управног одбора Установе 
Студентски културни центар у Новом Саду

379. Решење о престанку рада на руководећем радном месту
380. Решење о престанку рада на руководећем радном месту
381. Решење о престанку рада на руководећем радном месту
382. Решење о престанку рада на руководећем радном месту
383. Решење о престанку рада на руководећем радном месту
384. Решење о престанку рада на руководећем радном месту
385. Решење о разрешењу директора Фонда за капитална ула-

гања Аутономне Покрајине Војводине
386. Решење о именовању за вршиоца дужности директо-

ра Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине 
Војводине

387. Решење о разрешењу директора Института за јавно здра-
вље Војводине

388. Решење о престанку рада на руководећем радном месту
389. Решење о именовању за вршиоца дужности директора 

Института за јавно здравље Војводине
390. Решење о постављењу за помоћника покрајинског секре-

тара за културу и јавно информисање

391. Решење о постављењу за помоћника покрајинског секре-
тара за урбанизам, градитељство и заштиту животне сре-
дине

392. Решење о престанку рада на руководећем радном месту
393. Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара 

за образовање, управу и националне заједнице
394. Решење о престанку рада на руководећем радном месту
395. Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара 

за образовање, управу и националне заједнице
396. Решење о престанку рада на руководећем радном месту
397. Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара 

за образовање, управу и националне заједнице
398. Решење о престанку рада на руководећем радном месту
399. Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара 

за образовање, управу и националне заједнице
400. Решење о престанку рада на руководећем радном месту
401. Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара 

за здравство, социјалну политику и демографију
402. Решење о престанку рада на руководећем радном месту
403. Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара 

за здравство, социјалну политику и демографију
404. Решење о престанку рада на руководећем радном месту
405. Решење о постављењу помоћника покрајинског секрета-

ра за здравство, социјалну политику и демографију

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

406. Решење о давању сагласности за именовање директора 
Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија

407. Решење о престанку рада Комисије за праћење утицаја 
јонизирајућег зрачења на здравље становника на тери-
торији Аутономне Покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

408. Конкурс за суфинансирање пројеката усмерених на ре-
ализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију 
Рома за наставак „Декаде инклузије Рома“ у 2011. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И 
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

409. Одлука о расписивању Конкурса за подстицање про-
изводње телевизијских програма из области културе и 
уметности на српском језику и језицима националних 
заједница у Аутономној Покрајини Војводини

410. Конкурс за подстицање производње телевизијских 
програма из области културе и уметности на српском 
језику и језицима националних заједница у Аутоном-
ној Покрајини Војводини:

(1) Конкурс за емитере ТВ програма-приватна предузећа и 
(2) Конкурс за невладине организације-емитере ТВ про-

грама у 2011. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

411. Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализа-
цију активности Финансирање изградње и реконструк-
ције водних објеката у јавној својини
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