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439.
На основу члана 62. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинским службеницима ("Службени лист АПВ", број:
09/09-пречишћен текст и 18/09-назив акта) и чл. 33. и 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине ("Службени лист АПВ", број: 04/2010), решавајући по
предлогу покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 20. јула 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПОКРАЈИНСКОГ
СЕКРЕТАРА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ
I
НАДА РАДОВАНОВИЋ поставља се за помоћника покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине, на период
од четири године.
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Овим Решењем утврђују се Измене и допуне Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2011. години („Службени
лист АПВ“ број: 3/11), обим средстава за спровођење овог Програма, као и начин њиховог распоређивања и коришћења.
II
Програм из тачке I овог решења, чини његов саставни део.
III
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 320-3/2011
Нови Сад, 20. јул 2011. године

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

II
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-50/2011
Нови Сад, 20. јул 2011. године

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

440.
На основу члана 14. став 4. Закона о пољопривредном земљишту
(''Службени гласник РС'', број: 62/06, 65/08 и 41/09), члана 30. тачка 7. 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 7. Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину
(„Службени лист АПВ“, број: 23/10 и 8/11- ребаланс буџета), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 20. јула
2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2011. ГОДИНИ
I
У Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2011.
години („Службени лист АП Војводине“, број 3/2011) тачка I мeња
се и гласи:
„Средства за финансирање Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне
Покрајине Војводине у 2011. години, планирана су Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину (
„Службени лист АПВ” број: 23/10 и 8/11-ребаланс буџета) у укупном износу од 2.000.000.000,00 динара из средстава остварених
од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
односно пољопривредних објеката у државној својини и то из:
- сопствених прихода буџетских корисника у износу од
1.710.480.667,94 динара и
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна
средства у износу од 289.519.332,06 динара.“
Тачка II мења се и гласи:
Планирана средства користиће се за следеће активности:

Р.бр

1. Уређење пољопривредног земљишта

И З Н О С( динара )

Очекивани
обим радова

1.1.
1.2.
1.3.

Одводњавање
Мелиорација пашњака и ливада
Уређење атарских путева

295.000.000,00
25.000.000,00
250.000.000,00

540 км
10.000 ха
120 км

Учешће
буџета АП
Војводине
макс. (%)
100
100
100

Учешће
корисника
средстава
мин. (%)
0
0
0
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1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
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Одводњавање на посебно угроженом подручју
Средњег Баната (град Зрењанин, општине Нова
Црња, Нови Бечеј, Житиште и Сечањ)
Одводњавање на посебно угроженом подручју Северног Баната (општине: Кикинда, Нови Кнежевац
и Чока)
Одводњавање на осталим угроженим подручјима на
територији АП Вовјодине

194.000.000,00

360 км

100

0

70.000.000,00

130 км

100

0

150.260.840.86

280 км

100

0

20.000.000,00

5 месних
заједница

55

45

90.000.000,00

50.000 ха

55

45

43.000.000,00

80 км

55

45

37.000.000,00

15 км

55

45

40.000.000,00

25 правних
лица

100

0

И З Н О С( динара )

Очекивани
обим радова

Учешће
буџета АП
Војводине
макс. (%)

Учешће
корисника
средстава
мин. (%)

50.000.000,00

28.409 узорака

100

0

85.000.000,00

цела територија АП
Војводине

100

0

210.480.667,94

800 км

100

0

Oпремање или ангажовање пољочуварске службе

80.000.000,00

35 градова и
општина са
територије
АП Војводине

60

40

Укупно „заштита пољопривредног земљишта“

425.480.667,94

Одпочињање нових поступака комасације

Реализација започетих поступака комасације (Градови Зрењанин и Панчево и Општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вршац, Ириг и Опово)
Одводњавање у поступку комасације (Општине
1.9.
Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа и Вршац)
Уређење атарских путева у поступку комасације
1.10.
(Општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа
и Вршац)
Демонстрација интензивног гајења пољопривредних
култура у условима наводњавања на отвореном и у
заштићеном простору уз могућу употребу алтер1.11.
нативних извора енергије на парцелама средњих
пољопривредних школа, казнено васпитних и
социјалних установа
Укупно „уређење пољопривредног земљишта“
1.8.

Р.бр

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Р.бр

3.1.

3.2.
3.3.

2. Заштита пољопривредног земљишта

Контрола плодности обрадивог пољопривредног
земљишта
Систематско праћење болести и штеточина,
превенција контаминације, испитивање и праћење
опасних и штетних материја у пољопривредном
земљишту, води и муљу у мелиоративним каналима
Изградња, реконструкција, санација и одржавање
насипа за одбрану од поплава

3. Коришћење пољопривредног земљишта
Средства намењена као подстицај за издавање
пољопривредног земљишта регистрованих
пољопривредних газдинстава чији су носиоци
старији од 65 година или инвалиди
Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта – за пољопривредну производњу
– рибарство
Подизање огледа интезивног гајења пољопривредних култура
Укупно „коришћење пољопривредног земљишта“

Р.бр

4. Остало

4.1.

Израда техничке документације везане за заштиту,
уређење и коришћење пољопривредног земљишта

Израда Пројекта за мапирање и сузбијање инвазивних и алергених корова на територији АП Војводине за период 2011-2014 године''
Укупно „Остало“
УКУПНО
Тачка III брише се.
4.2.

1. август 2011.

1.214.260.840,86

И З Н О С( динара )

Очекивани
обим радова

Учешће
буџета АП
Војводине
макс. (%)

Учешће
корисника
средстава
мин. (%)

101.258.491,20

2000 физичких лица

100

0

139.000.000,00

500 ха

100

0

100.000.000,00

13 правних
лица

100

0

Очекивани
обим радова

Учешће
буџета АП
Војводине
макс. (%)

Учешће
корисника
средстава
мин. (%)

70

30

95

5

340.258.491,20
И З Н О С( динара )

17.000.000,00

3.000.000,00
20.000.000,00
2.000.000.000,00

30 градова и
општина са
територије
АП Војводине
цела територија АП
Војводине

1. август 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Тачка IV постаје тачка III и гласи:
„Корисници средстава из тачке II подтачка 1.1. су месне заједнице са територије Аутономне Покрајине Војводине које приступају
уређењу отворене каналске мреже која је у функцији одводњавања пољопривредног земљишта. Активност из тачке II подтачка
1.1. финансираће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине до
100% средстава, по спроведеном конкурсу.
У циљу побољшања квалитета пашњака реализује се активност из тачке II подтачка 1.2. преко 12 пољопривредних стручних
служби са територије АП Војводине, сразмерно учешћу површина
пашњака на подручју које покрива свака од 12 пољопривредних
стручних служби. Пољопривредна стручна служба врши набавку
потребног материјала за мелиорацију пашњака и ливада, даје
препоруку и прати реализацију ове мере. Мера се спроводи на
пашњацима који се користе за испашу стоке. Активност из тачке
II подтачка 1.2. финансираће се у целости из буџета Аутономне
Покрајине Војводине, а пољопривредним стручним службама за
спровођење ове активности припада накнада у износу од 10.200
динара по третираном пашњаку са урачунатим порезом на додату
вредност.
Корисници средстава из тачке II подтачка 1.3. су месне заједнице са територије Аутономне Покрајине Војводине које приступају уређењу атарских путева на територији своје катастарске
општине. Активност из тачке II подтачка 1.3. финансираће се из
буџета Аутономне Покрајине Војводине до 100% по спроведеном
конкурсу.
Активност из тачке II подтачка 1.4. усмериће се ЈВП „Воде
Војводине“ Нови Сад и реализоваће се на основу програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2011. годину на који Влада
АП Војводине да сагласност, са циљем реализације радова на
одводњавању посебно угроженог подручја Средњег Баната (територије: града Зрењанина и општина Нова Црња, Нови Бечеј,
Житиште и Сечањ). Активност из тачке II подтачка 1.4. финансираће се у целости средствима из буџета Аутономне Покрајине
Војводине.
Активност из тачке II подтачка 1.5. усмериће се ЈВП „Воде
Војводине“ Нови Сад и реализоваће се на основу програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2011. годину на који Влада
АП Војводине да сагласност, са циљем реализације радова на
одводњавању посебно угроженог подручја Северног Баната (територије општина: Кикинда, Нови Кнежевац и Чока). Активност
из тачке II подтачка 1.5. финансираће се у целости средствима из
буџета Аутономне Покрајине Војводине.
Активност из тачке II подтачка 1.6. усмериће се ЈВП „Воде
Војводине“ Нови Сад и реализоваће се на основу програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2011. годину на који Влада АП
Војводине да сагласност, са циљем реализације радова на одводњавању осталог угроженог подручја на територији Аутономне
Покрајине Војводине (без подручја Средњег Баната и Северног
Баната). Активност из тачке II подтачка 1.6. финансираће се у
целости средствима из буџета Аутономне Покрајине Војводине.
Корисници средстава из тачке II подтачка 1.7. су градови и
општине са територије Аутономне Покрајине Војводине који су
својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта предвидели реализацију поступка
комасације и који су у том циљу донели Одлуку о спровођењу
комасације. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке II подтачка 1.7. финансираће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине до 55%, преостала средства треба да
обезбеде корисници средстава.
Корисници средстава из тачке II подтачка 1.8. су градови и
општине са територије Аутономне Покрајине Војводине (Зрењанин, Панчево, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вршац,
Ириг и Опово), који су својим годишњим програмима заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта предвидели
реализацију поступка комасације и код којих је поступак комасације у току. Активност из тачке II подтачка 1.8. финансираће се из
буџета Аутономне Покрајине Војводине до 55%, преостала средства треба да обезбеде корисници средстава.
Корисници средстава из тачке II подтачка 1.9. су општине са
територије Аутономне Покрајине Војводине код којих је поступак комасације у току (Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа и Вршац) и које су својим годишњим програмима заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта предвиделе из-
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градњу или уређење каналске мреже у атару. Активност из тачке
II подтачка 1.9. финансираће се из буџета Аутономне Покрајине
Војводине до 55%, преостала средства треба да обезбеде корисници средстава.
Корисници средстава из тачке II подтачка 1.10. су општине са
територије Аутономне Покрајине Војводине код којих је поступак комасације у току (Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа и Вршац) и које су својим годишњим програмима заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта предвиделе
уређење атарских путева. Активност из тачке II подтачка 1.10.
финансираће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине до
55%, преостала средства треба да обезбеде корисници средстава.
Корисници средстава из тачке II подтачка 1.11. су средње
пољопривредне школе, казнено-васпитне и социјалне установе,
који организују пољопривредну производњу са циљем демонстрације интезивног гајења пољопривредних култура у условима
наводњавања на отвореном и у затвореном простору уз могућу
употребу алтернативних извора енергије. Активност из тачке II
подтачка 1.11. финансираће се из буџета Аутономне Покрајине
Војводине до 100% средстава, по спроведеном конкурсу.
Активност из тачке II подтачка 2.1. реализује се преко 12
пољопривредних стручних служби са територије АП Војводине,
Института за ратарство и повртарство из Новог Сада у укупном
износу до 46.480.000,00 динара и Пољопривредног факултета из
Новог Сада у износу до 3.520.000,00 динара, који имају овлашћење
од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије за обављање те делатности. Активност
из тачке II подтачка 2.1. вршиће се у укупном обиму од 28.409
узорака на земљишту од I до V катастарске класе, на територији
Аутономне Покрајине Војводине на парцелама чији је власник
односно корисник физичко лице. Активности из тачке II подтачка 2.1. финансираће се у целости из буџета Аутономне Покрајине
Војводине у износу од 1.760,00 динара по узорку са урачунатим
порезом на додату вредност.
Реализацијом активности из тачке II подтачка 2.2. створиће се
услови за систематско праћење болести и штеточина на пољопривредним културама у оквиру прогнозно извештајне делатности,
као и претпоставке за превенцију контаминације земљишта,
испитивање и праћење опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту, води и муљу у мелиоративниим каналима
на целој територији Аутономне Покрајине Војводине. Корисници средстава ће бити 12 пољопривредних стручних служби са
територије Аутономне Покрајине Војводине. Активност из тачке
II подтачка 2.2. реализоваће се из буџета Аутономне Покрајине
Војводине до 100%.
Активност из тачке II подтачка 2.3. усмериће се ЈВП „Воде
Војводине“ Нови Сад и реализоваће се на основу програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2011. годину на који Влада АП
Војводине да сагласност, са циљем реализације радова на изградњи, реконструкцији, санацији и одржавању насипа који су
у функцији одбране од поплава. Активност из тачке II подтачка
2.3. финансираће се у целости средствима из буџета Аутономне
Покрајине Војводине.
Корисници средстава из тачке II подтачка 2.4. су градови и
општине са територије Аутономне Покрајине Војводине који су
својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта предвидели опремање или ангажовање пољочуварске службе, који су донели одлуку којом се предвиђа оснивање или ангажовање пољочуварске службе. Активност
из тачке II подтачка 2.4. финансираће се по спроведеном конкурсу, из буџета Аутономне Покрајине Војводине до 60%. Преостала
средства треба да обезбеде корисници средстава.
Корисници средстава из тачке II подтачка 3.1. су: 1) физичка
лица старија од 65 година и 2) корисници инвалидске пензије који
су то право стекли као осигураници пољопривредници; који су
власници обрадивог пољопривредног земљишта и носиоци или
чланови регистрованог пољопривредног газдинства, уписаног у
Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником
о начину и условима уписа и вођења Регистра пољопривредних
газдинстава а која су своје обрадиво пољопривредно земљиште
издала у закуп. Средства се додељују корисницима на основу
спроведеног јавног огласа. Активност из тачке II подтачка 3.1. ће
се финансирати у целости из буџета Аутономне Покрајине Војводине. Део средстава у износу од 1.258.491,20 динара користиће се
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за исплату Нереализованог дела Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне
Покрајине Војводине у 2010. години (''Сл. Лист АП Војводине''
бр. 12/10, 21/10 и 22/10), у даљем тексту ''Програм 2010.г.'', и то
за следеће кориснике којима су средства одобрена по Конкурсу
за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво
пољопривредно земљиште дато у закуп у 2010. години:

години (''Сл. Лист АП Војводине'' бр. 12/10, 21/10 и 22/10), у даљем
тексту ''Програм 2010.г.'', и то за следеће кориснике:
редни
број

Корисник

Место

Одобрен износ
(динара)

1

Задруга за рибарство
''Арсенић''

Стапар

1.500.000,00

2

''Опека НБН'' д.о.о.,

Нови Сад

1.500.000,00

3

''Рибњак Ђерам'' д.о.о.,

Вршац

2.000.000,00

4

''Алас'' д.о.о.,

Сомбор

1.500.000,00

ЗЗ ''Агро-Клек''

Клек

10.000,000,00

редни
број

Носилац р.п.г.
(име и презиме)

Место

1

Антал Ердељи

Мале Пијаце

15.205,80

5

2

Карољ Кермеци

Ором

25.949,40

6

ОЗЗ ''Тера Нова''

Турија

2.500.000,00

3

Ференц Бајус

Ада

27.208,80

7

''Moto cross'', d.o.o.,

Бачка Топола

1.500.000,00

4

Марин Лерић

Бачки Брег

16.777,20

8

''Гумел'', д.о.о.,

Хајдуково

1.500.000,00

5

Дарка Олушки

Санад

20.814,00

6

Ђока Ћирић

Црепаја

44.348,40

''ABC Food'' ad,

Руски
Крстур

2.000.000,00

7

Меланија Ковач

Руски Крстур

26.859,00

8

Срђан Котарац

Нови Сланкамен

60.000,00

9

Србислав Ненадовић

Јамена

31.286,40

10

Драгица Ненадовић

Јамена

12.928,80

11

Јелица Бабин

Силбаш

29.284,20

12

Владимир Ћирин

Ђурђево

44.342,40

13

Зора Јовановић

Адашевци

40.351,20

14

Терезија Матарић

Сомбор

29.170,60

15

Јелена Тонковић

Биково

66.536,00

16

Мирослав Павлов

Жабаљ

44.377,80

17

Стеван Јухас

Чонопља

56.127,60

18

Јоса Станчу

Вршац

55.111,80

19

Ана Станчу

Вршац

17.356,80

20

Никола Живку

Владимировац

45.979,20

21

Бони Талош

Чантавир

22.799,40

22

Јанош Берењи

Торда

35.616,60

23

Борбала Хордоши

Бездан

22.288,80

24

Анђелка Лаћарац

Бешеново

36.600,60

25

Весeлин Секулић

Кумане

60.000,00

26

Ерне Хорват

Михајлово

60.000,00

27

Душан Илић

Гајдобра

25.656,60

28

Ката Видаковић

Суботица

70.055,60

29

Илона Анђан

Чантавир

25.120,20

30

Амалија Антуновић

Суботица

23.299,80

31

Јаким Хербут

Руски Крстур

14.889,60

32

Имре Вида

Суботица

47.764,80

33

Риста Унгур

Јанков Мост

44.383,80

34

Виорел Борач

Ритишево

60.000,00

УКУПНО

Одобрен износ
(динара)

1. август 2011.

1.258.491,20

Активност из тачке II подтачка 3.2. финансираће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине до 100% по спроведеном
конкурсу за привођење култури необрадивог пољопривредног
земљишта - реконструкција рибњака и подизање нових рибњака
на територији Аутономне Покрајине Војводине. Корисници средстава су правна лица са територије АП Војводине која су регистрована за обављање делатности мрешћења и узгоја рибе у рибњацима или слатководне аквакултуре. Део средстава у износу
од 24.000.000,00 динара користиће се за исплату Нереализованог
дела Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2010.

9

УКУПНО

24.000.000,00

Корисници средстава из тачке II подтачка 3.3. су пољопривредне стручне службе са територије Аутономне Покрајине Војводине у висини до 90.000.000,00 динара и Пољопривредни факултет
из Новог Сада у висини до 10.000.000,00 динара, који приступају
постављању огледа интезивног гајења пољопривредних култура.
Активност из тачке II подтачка 3.3. реализоваће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине до 100%.
Корисници средстава из тачке II подтачка 4.1. су градови и
општине са територије Аутономне Покрајине Војводине који су
својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта предвидели израду техничке документације везане за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта. Активност из тачке II подтачка 4.1. финансираће се по спроведеном конкурсу, из буџета Аутономне Покрајине
Војводине до 70%. Преостала средства треба да обезбеде корисници средстава.
Активност из тачке II подтачка 4.2. биће реализована суфинансирањем дела трошкова на изради Пројекта за мапирање и сузбијање инвазивних и алергених корова на територији АП Војводине за период 2011-2014 година. Активност из тачке II подтачка
4.2. реализује се у сарадњи са Пољопривредним факултетом из
Новог Сада и финансираће се из буџета Аутономне Покрајине
Војводине до 95 %. Преостала средства треба да обезбеди корисник средстава.“
Тачка V постаје тачка IV и гласи:
„Активности из тачке II реализоваће се у складу са приливом
средстава у буџет АП Војводине, а рок за реализацију радова по
додељеним средствима је годину дана од дана преноса средстава
корисницима.
Тачка VI постаје тачка V.
II
У осталом делу Програм остаје непромењен.

441.
На основу члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра
за пословну стандардизацију и сертификацију («Службени лист
АПВ«, број 14/09) 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 20. јула 2011. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији

1. август 2011.
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радних места Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, број: I-UO-05/2011, који је донео директор
Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, 10. јуна 2011. године.

се за директора Опште болнице Кикинда, Кикинда, на период од
четири године.

II

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

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 021-42/2011
Нови Сад, 20. јул 2011. године

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

442.
На основу члана 130. став 3. 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 Опште
болнице Кидинда, Кикинда услед поделе Здравственог центра
„Коста Средојев Шљука“ Кикинда ("Службени лист АПВ", број:
2/08, 8/08 и 21/10) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист
АПВ", број 4/10),Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 20. јула 2011. године, д о н е л а је

II

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-427/2011
Нови Сад, 20. јула 2011. године

444.
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 Кикинда, Кикинда, услед
поделе Здравственог центра „Коста Средојев Шљука“, Кикинда
(„Службени лист АПВ“, број: 2/08, 8/08 и 21/10), Владa Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 20. јула 2011. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊE

РЕШЕЊЕ

I

I
Мр сци. мед. др ДУШАН Н. КОЛАРОВИЋ, доктор медицине,
специјалиста педијатрије, субспецијалиста кардиологије, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Опште болнице Кикинда, Кикинда, на коју је именован Одлуком о оснивању
Опште болнице Кикинда, Кикинда, услед поделе Здравственог
центра „Коста Средојев Шљука“, Кикинда, број: 022-00082/2008
од 13. фебруара 2008. године.
II
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-426/2011
Нови Сад, 20. јула 2011. године

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

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

443.
На основу члана 130. став 3. 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 Опште
болнице Кидинда, Кикинда услед поделе Здравственог центра
„Коста Средојев Шљука“ Кикинда ("Службени лист АПВ", број:
2/08, 8/08 и 21/10) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист
АПВ", број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 20. јула 2011. године, д о н е л а је

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута
Опште болнице Кикинда, Кикинда, коју је донео Управни одбор
Опште болнице Кикинда, Кикинда, на седници одржаној 28. фебруара 2011. године.
II
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-424/2011
Нови Сад, 20. јул 2011. године

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

445.
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 „Ђорђе Јоановић“
Зрењанин услед поделе Здравственог центра Зрењанин („Службени лист АПВ“, број: 21/07 и 21/10), Владa Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 20. јула 2011. године, д о н е л
а је
РЕШЕЊE

РЕШЕЊЕ

I

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута
Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, коју је донео Управни одбор Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, на седници одржаној 01. марта. 2011. године.

Мр сци. мед. др ДУШАН Н. КОЛАРОВИЋ, доктор медицине,
специјалиста педијатрије, субспецијалиста кардиологије, именује
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Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-425/2011
Нови Сад, 20. јул 2011. године

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

446.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ” број 23/10
и 08/11-ребаланс), Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2011. години, („Службени лист АПВ“ број 03/11)
и Решења о утврђивању Измена и допуна Програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији
Аутономне Покрајине Војводине у 2011. години, које је Влада АП
Војводине донела на 105. седници одржаној 20.07.2011. године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,ВОДОП
РИВРЕДУ И ШУМАРСТВО, расписује
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ОДОБРАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБРАДИВО
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ДАТО У ЗАКУП
ЗА 2011. ГОДИНУ
Средства подстицаја за издавање обрадивог пољопривредног
земљишта у закуп износе до 100.000.000,00 динара. Средства за
реализацију наведених активности обезбеђена су у буџету АП
Војводине.
Право учешћа на јавном огласу имају физичка лица (пољопривредници), носиоци и чланови регистрованог пољопривредног
газдинства који су власници пољопривредног земљишта које је
уписано у Регистар пољопривредног газдинства и то:
1) д
 а има пребивалиште на територији АП Војводине, да је
старији од 65 година, да даје у закуп обрадиво земљиште од
најмање 0,5 до највише 10 хектара на период од најмање 5
година, од дана закључења уговора.
2) д
 а није корисник пензије по основу права пензијског и инвалидског осигурања запослених или самосталних делатности, осим корисника пензије по основу права пољопривредног осигураника и корисника инвалидске пензије који су
то право стекли као осигураници пољопривредници.(Услов
у погледу година живота не односи се на кориснике инвалидске пензије)
3) да је Уговор о дугорочном закупу закључен у 2011. години
(односно 2009. или 2010. године под условом да су већ корисници ових средства подстицаја), и да исти не може бити
закључен између чланова истог регистрованог пољопривредног газдинства.
4) да већ не користи подстицајна средства за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп од стране Министарства
пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије.
Подносилац захтева, који испуњава наведене услове, има право
на коришћење средстава у висини:
1. д
 о 6.000,00 динара по хектару годишње, ако изда у закуп
земљиште закупцу, који је носилац Регистрованог пољопривредног газдинства са пребивалиштем на територији АП
Војводине, под условом да закупац није старији од 60 година.
2. до 8.000,00 динара ако изда у закуп земљиште закупцу који је
носилац регистрованог пољопривредног газдинства, са пребивалиштем на територији АП Војводине, а старији је од 40
година и власник је обрадивог пољопривредног земљишта
које се граничи са земљиштем које се даје у закуп.
3. до 10.000,00 динара ако изда у закуп земљиште закупцу који
је носилац Регистрованог пољопривредног газдинства са
пребивалиштем на територији АП Војводине, а није старији
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од 40 година и власник је пољопривредног земљишта које се
граничи са земљиштем које се даје у закуп.
Будући корисник подстицајних средстава за обрадиво
пољопривредно земљиште дато у закуп мора поднети следећу
документацију и то:
1) О
 бразац захтева који мора бити потписан и читко попуњен
штампаним словима.
2) Доказ о власништву обрадивог земљишта које се даје у закуп
у току 2011. године (закуподавац), издат од стране надлежног
органа (поседовни лист непокретности из катастра не старији од 30 дана),.
3) Уговор о закупу обрадивог пољопривредног земљишта, са
подацима о броју парцеле, потесу, површини и цени закупа,
прописно овереног од стране надлежног органа.
4) Извод из регистра пољопривредног газдинства, које издаје
управа за трезор, за лице које даје обрадиво пољопривредно
земљиште у закуп (закуподавац), прва страна извода РПГ са
основним подацима и друга страна извода са подацима о површинама и производњом.
5) Извод из регистра пољопривредног газдинства, које издаје
управа за трезор за лице које узима обрадиво пољопривредно земљиште у закуп (закупац), прва страна извода РПГ са
основним подацима и друга страна извода са подацима о површинама и производњом.
6) Доказ о отвореном текућем рачуну у банци (закуподавац).
7) Потврда-уверење надлежог органа да подносилац захтева
није корисник пензије по основу пензијског и инвалидског
осигурања запослених или самосталних делатности, а за кориснике пензије пољопривредника и корисника инвалидске
пензије који су то право стекли као осигураници пољопривредници фотокопија исечка примљене пензије.
8) Доказ о власништву над парцелама обрадивог пољопривредног земљишта, издат од стране надлежног органа за лице
које узима обрадиво пољопривредно земљиште у закуп у
случају кад се његове парцеле граниче са земљиштем које
се даје у закуп.
9) Копија плана предметних парцела у случају кад се парцеле
обрадивог пољопривредног земљишта закуподавца и закупопримца граниче.
10) А ко је члан газдинства дао земљиште у закуп доставља
изјаву са којом потврђује да је сагласан да се средства подстицаја пребацују на рачун носиоца РПГ.
11) Фотокопија личне карте подносиоца захтева
Носиоци и чланови регистрованог пољопривредног газдинства, који су користили средства подстицаја за закуп земљишта
у 2009. и 2010. години, на основу потписаних уговора, подносе
документацију за коришћење подстицајних средстава у 2011. години и прилажу следећу документацију:
1) ч
 итко попуњен образац захтева, са назнаком да већ користе
наведена средства по уговору (навести број уговора и датум
склапања уговора)
2) поседовни лист непокретности катастра не старији од 30
дана, са којим се доказује да је предметно земљиште и даље
у власништву закуподавца.
3) Извод из РПГ, које издаје управа за трезор за лице које је
узело обрадиво пољопривредно земљиште у закуп (закупац), прва страна извода РПГ са основним подацима и друга
страна извода са подацима о површинама и производњом,
са којим се доказује да је предметно земљиште и даље у коришћењу код закупца.
Обраду документације врши комисија Секретаријата, одмах
по приспећу захтева. Након утврђивања испуњености услова за
коришћење подстицајних средстава по јавном огласу, вршиће се
исплата средстава у складу са приливом средстава у буџет АП
Војводине, одређеним за ове намене.
Захтев за одобравање и коришћење средстава за обрадиво
пољопривредно земљиште дато у закуп у 2011. години, са свом
потребном документацијом, доставити до 30.09.2011. године
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, у затвореној коверти са назнаком „Јавни оглас за закуп земљишта“
Образац захтева за доделу средстава, може се преузети на
интернет страни Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs или у
просторијама Секретаријата, канцеларија број 44а први спрат.
Неблаговремени и некомплетни захтеви неће бити разматрани.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/456-973.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО

ЗАХТЕВ
За коришћење средстава према програму коришћења средстава за обрадиво
пољопривредно земљиште дато у закуп у 2011. години.
ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ СРЕДСТАВА – ЗАКУПОДАВЦУ ЗЕМЉИШТА
Презиме и име подносиоца захтева
ЈМБГ
Место становања, улица и број
Општина
Број рег. пољопривредног газдинства
Пословна банка
Број рачуна корисника
Број телефона и мобилног телефона
ПОДАЦИ О ЗАКУПЦУ ЗЕМЉИШТА
Презиме и име
ЈМБГ
Место становања, улица и број
Општина
Број рег.пољопривредног газдинства
УГОВОР О ЗАКУПУ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Датум закључења уговора о закупу
.......................
Број и датум овере Уговора о закупу
..................
Рок закупа од- до (дан,месец,година)
................................
Катастарска
Потес
Број
Култура
Класа
Површина
општина
парцеле
ха/ари/м2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. УКУПНО
Ха/ари/м2
11. Новчани износ који се тражи од Секретаријата ( дин.)
Граничне парцеле закупца (ако се граниче са предходним)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ако већ користите подстицајна средства у 2009. и 2010. години – наведите:
Број уговора о коришћењу средстава у 2009. год. ...............................................
Датум уговора о коришћењу средстава у 2009. год. ............................................
Број уговора о коришћењу средстава у 2010. год. ...............................................
Датум уговора о коришћењу средстава у 2010. год. ............................................
Дана.............................;

Подносилац захтева
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На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник РС", број: 99/09), члана 22. и члана 36. став 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Сл. лист АПВ”,
бр. 4/2010) и члана 7. раздео 09 и члана 22. став 1. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за
2011. годину ("Службени лист АПВ", број: 23/10 и 8/2011) и члана
6. Правилника за суфинансирање пројеката подстицања јавног
информисања у дијаспори, Број: 651-1/2011, Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање расписује:
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У ДИЈАСПОРИ
Укупан износ средстава који се расподељује је 2.000.000 динара.
Конкурсом за суфинансирање пројеката јавног информисања
у дијаспори одобравају се средства за реализацију пројеката информисања на матерњем језику припадника српског народа који
живе у суседним државама Аутономне Покрајине Војводине, и то:
Хрватској, Мађарској и Румунији (у даљем тексту: дијаспора).
Средства се одобравају у циљу: увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у регистрованим јавним гласилима, развоја јавних гласила, унапређења програмских садржаја
јавних гласила, подршке остваривања права српског народа у
дијаспори на информисање на сопственом језику, развојa образовања и неговањa сопствене културе и идентитета, развоја језичке
културе.
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансира пројекте највише до 75% вредности пројекта.
ПРЕДМЕТ, ЦИЉ И КРИТЕРИЈУМИ
Предмет конкурса jе суфинансирање нових или обновљених
садржаjа jавних гласила значаjних за остваривање jавног интереса српског народа у дијаспори у области информисања.
Циљ конкурса jе суфинансирање производње нових и обновљених програмских садржаjа jавних гласила у дијаспори значаjних
за остваривање интереса припадника српског народа који живи у
дијаспори, што подразумева увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским јавним гласилима који се посебно односе на економску, друштвену
и културну проблематику, питања из области социјалне заштите,
друштвене бриге о деци, положаја младих или старијих грађана,
родну равноправност, мањинске друштвене групе, заштиту животне средине.
Критериjуми за оцењивање проjеката су: значаj проjекта за
остваривање права на jавно информисање српског народа, значаj
проjекта за унапређење права на информисање и jезичког и културног идентитета припадника српског народа, квалитет, актуелност, креативност, експеримент у жанру, финансиjска конструкциjа коjа гарантуjе изводљивост и одрживост проjекта. Предност
имају пројекти који су доступни већем броjу корисника.
УСЛОВИ, ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Предложени проjекат се мора реализовати преко регистрованог jавног гласила чије се седиште налази на територији државе
из које конкурише предлагач пројекта.
Уколико је учесник на конкурсу регистрован за продукцију,
али не и за емитовање, мора имати потписан уговор са регистрованим јавним гласилом које ће емитовати медијски производ.
Право учешћа на конкурсу имаjу регистровани оснивачи јавних гласила и правна лица регистрована за аудио и видео продукције на језику и писму припадника српског народа у наведеним
земљама.
ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА, ОДЛУЧИВАЊЕ И РОКОВИ
Поднете пријаве разматра комисија коју именује покрајински
секретар за културу и јавно информисање.
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Уз попуњен образац пријаве, оснивач јавног гласила мора доставити:
- уверење о регистрацији оснивача јавног гласила,
- уверење о регистрацији јавног гласила,
- у говор о уступању медијског производа за емитовање са регистрованим јавним гласилом (уколико је учесник регистрован за продукцију, али не и за емитовање),
- потврду о броју жиро рачуна,
- потврду о матичном броју,
- потврду о пореском идентификационом броју.
Конкурсна комисија неће разматрати:
- п ријаве оснивача јавних гласила који не испуњавају услове по
конкурсу, односно немају право учешћа на конкурсу,
- неблаговремено поднете приjаве,
- п ројекте који нису у складу са утврђеним предметом конкурса,
- непотпуне пријаве,
- п ријаве оснивача јавних гласила који су већ добијали средства од Секретаријата, а нису поднели комплетан извештај,
- п ријаве које нису поднете на обрасцу Секретаријата уз пратећу документацију.
Коначно решење о расподели средстава доноси покрајински
секретар на предлог конкурсне комисије, и против тог решења не
може се употребити правно средство. Решење о расподели средстава је акт располагања против којег се не може водити управни
спор.
Резултати конкурса биће обjављени на интернет страници
Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање
www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Подносиоци пријава ће писменим путем бити обавештени о
резултатима конкурса, при чему Покрајински секретаријат за
културу и јавно информисање није обавезан да образложи своје
одлуке.
Суфинансирање ће бити одобрено у складу са могућностима
Буџета Владе Аутономне Покрајине Војводине.
Средства се користе искључиво за намене за која су додељена,
а Корисник средстава је дужан да пројекат реализује до 31. децембра 2011. године и да Покрајинском секретаријату за културу и
јавно информисање достави извештај о наменском утрошку средстава, најкасније 15 дана након реализације пројекта, на формуларима који се могу наћи на сајту Покрајинског секретаријата за
културу и јавно информисање: www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Конкурс jе отворен до 15. септембра 2011. године.
VI ПРИЈАВЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА КОНКУРСОМ
Приjаве на конкурс, уз пратећу документациjу, подносе се на
формуларима коjи се могу наћи на саjту: www.kultura.vojvodina.
gov.rs.
Приjаве се обавезно подносе на следећи начин:
1. Д ва примерка путем поште на адресу:
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање,
Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком за Конкурс за
суфинансирање пројеката јавног информисања у дијаспори.
2. Један примерак путем електронске поште на:
e-mail: mediji.psinf@gmail.com
са назнаком за Конкурс за суфинансирање пројеката јавног информисања у дијаспори
Додатне информациjе се могу добити на телефон
021/487 42 74.
Покрајински секретар за културу и јавно информисање
Покрајински секретар
Милорад Ђурић,с.р.
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На основу члана 36. став 2. и члана 55. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 4/10 и
4/11) и члана 20. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину („Сл. лист АПВ“,
број 23/10 и 8/11) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ,
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2011.
ГОДИНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ ЈЕДИНИЦА
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА:
I С
 у/финансирање израде просторних планова јединица локалне самоуправе, планова генералне регулације за насељена
места до 30.000 становника и пројектно-техничке документације инфраструктурних објеката локалних самоуправа са
територије Аутономне Покрајине Војводине у укупном износу од 40.000.000,00 динара, у циљу подстицања планског
уређења простора и стварања квалитетних предуслова за реализацију инвестиција у области грађевинарства, пољопривреде, индустрије и других привредних грана на територији
Аутономне Покрајине Војводине.
II Су/финансирање пројеката из области заштите животне средине (решавање проблема неадекватног одлагања отпада,
санација, рекултивација постојећих депонија и подизање
заштитних зелених појасева) као и набавка опреме и уређаја
за очување животне средине капиталног карактера (средства су опредељена за набавку опреме и уређаја који служе
унапређењу система управљања отпадом) у укупном износу
од 1.900.000,00 динара, у циљу испуњења обавеза јединица
локалних самоуправа у складу са чланом 97. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10)
и циљева Националне стратегије управљања отпадом за период 2010-2019. године („Службени гласник РС“, број 29/10)
у погледу повећања броја становника обухваћених системом
сакупљања отпада и развијања система примарне селекције
отпада.
Право за учешће на конкурсу:
Право на доделу средстава имају јединице локалне самоуправе
(општине и градови) са територије Аутономне Покрајине Војводине.
Потребна документација:
Пријаву на јавни конкурс подносе јединице локалне самоуправе у писменој форми на јединственом обрасцу. Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да достави:
- ЗА ТАЧКУ I: одлуку о изради планског документа који је
предмет конкурса донету, у складу са Законом о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка,
64/10-одлука УС и 24/11), од стране Скупштине јединице локалне самоуправе или предлог одлуке о изради планског документа,
који је предмет конкурса, утврђен од стране општинског/градског
већа јединице локалне самоуправе уколико до дана подношења
пријаве није донета одлука о изради тог планског документа, односно изјаву председника општине/града о степену приоритета
инвестиције према стратегији развоја јединице локалне самоуправе или неком другом важећем документу за израду пројектнотехничке документације,
- ЗА ТАЧКУ I: информацију о локацији или локацијску дозволу
за израду пројектно-техничке документације, у складу са чланом
53. или 54. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС и 24/11),
- ЗА ТАЧКУ II: одлуку о изради планског документа који је
предмет конкурса донету од стране Скупштине јединице локалне
самоуправе, односно предлог одлуке о изради планског документа, који је предмет конкурса, утврђен од стране општинског/градског већа јединице локалне самоуправе уколико до дана подношења пријаве није донета одлука о изради тог планског документа,
- ЗА ТАЧКУ II: потребан број посуда за сакупљање комуналног
отпада у складу са донетим Локалним планом управљања отпадом,
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- ЗА ТАЧКУ I и II: фотокопију ПИБ обрасца,
- ЗА ТАЧКУ I и II: фотокопију картона депонованих потписа,
- ЗА ТАЧКУ I и II: изјаву да су подаци наведени у пријави тачни,
- ЗА ТАЧКУ I и II: изјаву да је уговор о изради планске или
пројектно - техничке документације, односно набавку опреме
или уређаја потписан након спроведеног поступка прописаног
Законом о јавним набавкама (уколико је већ уговорена израда
планске или пројектно-техничке документације).
У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
Критеријуми за доделу средстава:
Приликом одлучивања о додели средстава примењиваће се
следећи критеријуми:
- број насељених места и површина обухвата плана, односно
број становника у насељеним местима за које се израђује
пројектно-техничка документација за инфраструктурне
објекте,
- степен развијености јединице локалне самоуправе према важећој Покрајинској одлуци о утврђивању неразвијених и недовољно развијених општина у Аутономној Покрајини Војводини,
- степен завршености-усклађености планског документа по Закону о планирању и изградњи,
- висина средстава које је јединица локалне самоуправе определила на име сопственог учешћа у суфинансирању израде
планске или пројектно-техничке документације, односно набавке опреме или уређаја,
- оправданост претходно наменски додељених средстава од
стране Секретаријата до дана затварања конкурса.
Рокови за спровођење конкурса:
Основни рокови за спровођење јавног конкурса су:
- достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу
„Дневник“ до 01.11.2011. године,
- доношење одлуке о додели средстава: 15.09, 14.10. и 15.11.2011.
године,
- рок извршења уговорене обавезе: 6 месеци од дана потписивања уговора,
- објављивање резултата јавног конкурса на сајту Секретаријата: 21.11.2011. године.
Начин доношења одлуке о додели средстава:
Средства се додељују путем јавног конкурса за доделу средстава који објављује Секретаријат у „Службеном листу АПВ“, у
дневном листу „Дневник“ и на интернет сајту Секретаријата.
Јавни конкурс ће спровести Комисије за спровођење јавног
конкурса, које ће бити образоване посебним решењем.
О поднетим пријавама на конкурс одлучује Покрајинска секретарка за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине на
предлог Комисија за спровођење јавног конкурса, које разматрају
пристигле пријаве на конкурс и утврђују предлог одлуке.
Након донете одлуке којом се одобравају средства за су/финансирање израде планске или пројектно-техничке документације и
пројеката из области заштите животне средине, односно набавку
опреме или уређаја подносилац пријаве се позива да потпише
уговор са Секретаријатом, којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних страна.
Након реализације уговорених обавеза јединица локалне самоуправе је у обавези да приложи детаљан извештај о реализацији
активности и финансијски извештај о коришћењу средстава са
спецификацијом трошкова како би оправдала наменско и законито коришћење средстава.
Начин подношења пријаве на конкурс:
Пријаве на конкурс достављају се Секретаријату на обрасцима
који су објављени на интернет сајту Секретаријата (www.arhiurb.
vojvodina.gov.rs и www.eko.vojvodina.gov.rs).
Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адресу:
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Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови
Сад са назнаком „За конкурс – Су/финансирање активности јединица локалне самоуправе са територије Аутономне Покрајине
Војводине“ или непосредно на писарници покрајинских органа
(контакт особа за пријаве из тачке I ове одлуке је Ђорђе Видицки
на телефон: 021/487-4529, а контакт особа за пријаве из тачке II
ове одлуке је Светлана Марушић на телефон: 021/487-4735).
Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, послате путем факса или електронске поште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати.
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На основу члана 36. став 2. и члана 55. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 4/10 и
4/11) и члана 20. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину („Сл. лист АПВ“,
број 23/10 и 8/11) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2011. ГОДИНИ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ
САВЕЗА СТУДЕНАТА, СТРУКОВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2011. ГОДИНИ, А ИЗ ОБЛАСТИ
АРХИТЕКТУРЕ, УРБАНИЗМА И ГРАДИТЕЉСТВА И
ПРОЈЕКАТА КОЈИ ЋЕ ПРОМОВИСАТИ ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КОНКРЕТНЕ АКТИВНОСТИ
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ,
ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БИОДИВЕРЗИТЕТА, КАО
И ПРОГРАМЕ ЕДУКАЦИЈЕ И ПОДИЗАЊА СВЕСТИ
ЈАВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ.
Право за учешће на конкурсу:
1. На конкурсу за су/финансирање пројеката могу да учествују
регистровани савези студената, струковне организације и удружења грађана са територије АП Војводине са једним пројектом.
Потребна документација:
2. Пројекти се подносе на пријавном обрасцу који се налази на
web сајтовима Секретаријата: www.eko.vojvodina.gov.rs. и www.
arhiurb.vojvodina.gov.rs. Приликом конкурисања поднети и Решење о упису савеза, организације или удружења у Регистар.
3. Пријава треба да садржи све релевантне информације, а посебно следеће податке: назив и седиште носиоца пројекта; контакт особу; број жиро рачуна, матични и ПИБ број; врста, циљеви
и обим послова; време реализације пројекта; пројектне фазе; план
употребе средстава; очекиване резултате; временски план употребе средстава; суфинансирање пројекта из сопствених средстава и из других извора.
4. Пројекти који не садрже потпуну документацију неће се узимати у разматрање.
5. Уколико је за извођење пројеката потребно учешће или суфинансирање из других извора, уз пријаву на конкурс прилаже се
и потврда (изјава) тих субјеката да прихватају учешће у реализацији пројекта.
Критеријуми за доделу средстава:
6. Трошкови појединачних пројеката које су/финансира Секретаријат не могу прелазити износ од 200.000,00 динара.
7. Укупан износ предвиђених средстава за доделу по овом јавном конкурсу за пројекте из области архитектуре, урбанизма и
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градитељства износи 1.000.000,00 динара, а за пројекте који ће
промовисати заштиту животне средине и конкретне активности
у области заштите природних вредности, очувања и унапређења
биодиверзитета, као и програме едукације и подизања свести јавности на територији АП Војводине износи 1.930.000,00 динара.
8. Средства се додељују путем јавног конкурса који Секретаријат објављује у „Службеном листу АПВ“, у дневном листу „Дневник“ и на интернет сајту Секретаријата.
9. Приликом одређивања висине дотације примењују се следећи критеријуми:
- нова и креативна решења проблема у области архитектуре,
урбанизма, градитељства и заштите животне средине, посебно биодиверзитета;
- д угорочни утицај и одрживост након завршетка финансијске
подршке;
- број учесника носиоца пројекта;
- висина сопственог учешћа;
- п роценат учешћа или суфинансирања из других извора - уколико је за
извођење пројеката потребно учешће или суфинансирање из других извора и
- оправданост претходно наменски додељених средстава од
стране Секретаријата до дана затварања конкурса.
Рокови за спровођење конкурса:
10. Основни рокови за спровођење јавног конкурса су:
- достављање пријава: од дана објављивања у дневном лист
„Дневник“ до 30.08.2011. године,
- доношење одлуке о додели средстава: 12.09.2011. године,
- рок извршења уговорене обавезе: 30.12.2011. године,
- рок достављања извештаја о утрошку средстава: 15.01.2012.
године,
- објављивање коначних резултата јавног конкурса на сајту Секретаријата: 19.09.2011. године.
Начин доношења одлуке о додели средстава:
11. Јавни конкурс ће спровести Комисијa за спровођење јавног
конкурса, којa ће бити образованa посебним решењем.
12. О поднетим захтевима одлучује Покрајинска секретарка за
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине на предлог
Комисије за спровођење јавног конкурса, која разматра пристигле пријаве и утврђује предлог одлуке.
13. Након реализације пројекта потребно је приложити детаљан извештај о реализацији активности и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како
би се оправдало наменско и законито коришћење средстава.
14. Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор којим
се обавезно утврђује: назив и седиште носиоца пројекта; врста
и обим пројекта; време реализације пројекта; обим и врста додељених средстава; временски план употребе средстава; начин
надзора над наменским коришћењем средстава и одвијањем реализације пројекта и рок за доставу извештаја о наменском утрошку средстава.
Начин подношења пријаве на конкурс:
15. Пријаве на конкурс достављају се Секретаријату на обрасцима који су објављени на интернет сајту Секретаријата (www.
arhiurb.vojvodina.gov.rs и www.eko.vojvodina.gov.rs).
Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адресу:
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови
Сад са назнаком „Пријава на конкурс невладиних организација“
или непосредно на писарници покрајинских органа (контакт особа Оливиа Тешић на телефон 021/487-4486). Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом,
послате путем факса или електронске поште, непотписане или
неоверене пријаве, неће се разматрати.
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НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА
Оглашавају се неважећим изгубљена
документа, и то:
Вученовић Сузана, Ратарска 61., Ср.
Митровица, предузетник из Ср. Митровице „Култ” са седиштем Трг. Цире
Милекића 12., Вучелић Сузана оглашава неважећим менице, купљене у Банци
Интеса у Ср. Митровици.5422
Клинички Центар Војводине печат
округлог облика пречника 52 мм, у чијој
средини је мали грб Републике Србије са
кружним текстом, издат у Новом Саду.
5423
Марковић Марко, Нови Сад, Руменачка 125., сведочанства I, II, III i IV разреда
саобраћајне школе „Пинки” издата у Новом Саду. 5424
Саша Томић, Нови Сад, Пастерова
22/4., радна књижица издата у Новом
Саду. 5425
Чеке Золтан, Нови Сад, Мише Димитријевића 1., радна књижица издата у
Новом Саду. 5426
Јована Караћ, Нови Сад, Јанка Халкозовића 28., радна књижица издата у Новом Саду. 5427
Смиљковић Невена, Милеве Марић
38., Нови Сад, радна књижица издата у
Новом Саду. 5428
Смиљковић Наташа, Милеве Марић
38., Нови Сад, радна књижица издата у
Новом Саду. 5429
Труда Гулђена, Веселина Маслеше
144., Нови Сад, радна књижица издата у
Новом Саду. 5430
Миљевић Маја, Каћ, Партизанска 40.,
радна књижица издата у Каћу. 5431
Матовић Милош, Савке Суботић 18.,
Ветерник, радна књижица издата у Новом Саду. 5432
Илић Драган, Зелена 27., Ковиљ, сведочаснтвa VI и VII разреда ОШ „Лазе
Костић” издата у Ковиљу. 5433
Топољски Иван, Народне револуције
8., Бачки Петровац, индекс бр. Г13/10 издат у Новом Саду. 5434
Станков Љубица, Алексе Шантића 64.,
Нови Сад, саобраћајна дозвола за чамац
895А, издата у Новом Саду. 5435
Ћоровић Марина, Петра Коичића 96.,
Рума, индекс бр. Ћ303/09 издат у Новом
Саду. 5436
Шашњар Мариан, Николе Тесле 1., Беочин, радна књижица издата у Суботици. 5437
Милков Александар, Каменички пут
2/б., Петроварадин, радна књижица издата у Новом Саду. 5438
Јолдић Предраг, Карађорђева 54.,
Нови Сад, радна књижица издата у Новом Саду. 5439
Остојић Александра, Бул. Цара Лазара
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48., Нови Сад, сведочанство VI разреда
ОШ „Ђорђе Натошевић” издатo у Новом
Саду. 5440
Вучић Саша, Старине Новака 15.,
Нови Сад, радна књижица издата у Новом Саду. 5441
Миклоши Кристијан, Жичка 9., Нови
Сад, сведочанство V разреда ОШ „Јожеф
Атила”, издато у Новом Саду. 5442
Владимировић Љубомир, Лазе Нанчића 21., Нови Сад, уверење о положеном
испиту за управљаче моторног чамца бр.
15033/02 издато у Новом Саду. 5443
Драган Пауловић, Нови Сад, Гундулићева 1., сведочанство VII разреда ОШ
„Иван Гундулић”, издатo у Новом Саду.
5444
Фабрис Жана, Павла Јуришића Штурма 7., Петроварадин, радна књижица издата у Новом Саду. 5445
Јаковљевић Младен, Живојина Ћулума 41., Нови Сад, сведочанство VII разреда ОШ „Иван Гундулић” издатo у Новом
Саду. 5446
Бранислав Дробац, Јанка Чмелика 78.,
Нови Сад, радна књижица издата у Новом Саду. 5447
Јанкуловић Јелена, Виноградска 21.,
Петроварадин, радна књижица издата у
Новом Саду. 5448
Талић Мишовски Дејана, Филипа
Вишњића 2., Нови Сад, радна књижица
издата у Новом Саду. 5449
Бјеловић Ратко, 1300 каплара 12., Нови
Сад, радна књижица издата у Новом
Саду. 5450
Лазар Љубојев, Нови Сад, Јована Храниловића 67., овлашћење за морнара бр.
342-11-14/81-01 издатo у Новом Саду.
5451
Тасковић Љубица, Соње Маринковића
20., Футог, сведочанства I,II,III и IV разреда средње саобраћајне школе издата у
Новом Саду. 5452
Марић Светислав, Војске Југославије
61., Сомбор, сведочанство ОШ „Вук Каражић” издато у Новом Саду. 5453
Дрекслер Давид, Источна 2., Бездан,
сведочанство V разреда ОШ „Братство и
јединство” издатo у Бездану. 5454
Миклић Радмила, Бранка Ћопића 38.,
Нови Сад, радна књижица издата у Новом Саду. 5455
Деина Видаковић, Гагаринова 6/4.,
Нови Сад, радна књижица издата у Новом Саду. 5456
Зоран Микхаљевић, Грмечка 3., Сириг,
радна књижица издата у Суботици. 5457
Лаиновић Јана, Ференца Фехера 4.,
Нови Сад, сведочанствоVI разреда ОШ
„Ђорђе Натошевић” издатo у Новом
Саду. 5458
Гордић Небојша, Његошева 7., Ср. Карловци, радна књижица издата у Новом
Саду. 5459
Хостник Горан, Цара Душана А1., Бе-
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очин, возачка дозвола издата у Беочину.
5460
Шиљић Надежда, ЈНА 28., Сириг, диплома средње техничке школе „Милеве
Марић А.”, издата у Новом Саду. 5461
Петковић Александар, Јове Негушевића 62., Печинци, радна књижица издата у Пећинцима. 5462
Милан Колачевић, Париске комуне
13., Нови Сад, радна књижица издата у
Новом Саду. 5463
Кузмановић Горан, Бул. Слободана Јовановића 20., Нови Сад, саобраћајна дозвола за чамац НС-5903 издата у Новом
Саду. 5464
Михајловић Милош, Петроварадин,
Фрушкогорска 8., сведочанство VIIразреда ОШ „Јован Дучић” издатo у Петроварадину. 5464
Гавриловић Гавра, Браће Дроњак 16.,
Нови Сад, радна књижица издата у Новом Саду. 5465
Басара Бранко, Зеленгорска 20., Нови
Сад, радна књижица издата у Новом
Саду. 5466
Клајин Милан, Родољуба Чолаковића
12., Нови Сад, радна књижица издата у
Новом Саду. 5467
Зорић Мирјана, Петра Драпшина 55.,
Бегеч, радна књижица издата у Б. Паланци. 5468
Павић Костадинка, Јована Бошковића
2., Нови Сад, радна књижица издата у
Новом Саду. 5469
Дрмаку Хухлет, Михајла Пупина бб.,
Беочин, радна књижица издата у Беочину. 5470
Кузмановић Душан, Велики рит, Нови
Сад, сведочанство VII разреда ОШ „Иван
Гундулић”, издатo у Новом Саду. 5470
Ћеран Душица, Футог, Новосадска 8.,
сведочанство VII разреда ОШ „Мирослав Антић” издатo у Новом Саду. 5472
Богдан Ђурђевић, Нови Сад, Максима Горког 57., сведочанство VII резреда
ОШ „Ђорђе Натошевић” издатo у Новом
Саду. 5473
Писаров Милорад, Ветерник, Фрушкогорска 9., радна књижица издата у Новом Саду. 5474
Филиповић Иван, Вељка Петровића 5.,
Нови Сад, радна књижица издата у Новом Саду. 5475
Дмитров Јанош, Петра Драпшина 53.,
Ковиљ, сведочанствa VI и VII разреда ОШ „Лаза Костић” издата у Ковиљу.
5476
Чурушки Бојан, Нови Сад, Т. Тоза Јовановића 2., радна књижица издата у Новом Саду. 5477
Мирослав Качура, Ковиљ, Змај Јовина
43., сведочанствa VI и VII разреда ОШ
„Лаза Костић” издата у Ковиљу. 5478
Трајковић Саша, сведочанство о завршеној ОШ „Бора Станковић” издатo у
Кравукову. 5479
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ВЛАДА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
439. Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине
440. Решење о утврђивању Измена и допуна Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији Аутономне Покрајине Војводине у 2011. години
441. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места Информативног центра за
пословну стандардизацију и сертификацију
442. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Опште болнице Кикинда, Кикинда
443. Решење о именовању директора Опште болнице Кикинда, Кикинда
444. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и
допунама Статута Опште болнице Кикинда, Кикинда
445. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и
допунама Статута Опште болнице «Ђорђе Јоановић»
Зрењанин
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ
И ШУМАРСТВО
446. Јавни оглас за одобравање и коришћење подстицајних

Редни број

Предмет

Страна

средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у
закуп за 2011. годину
617

617
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
447. Конкурс за суфинансирање пројеката јавног информисања у дијаспори
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
448. Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2011. години за реализацију активности јединица локалне самоуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине
449. Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2011. години за реализацију пројектних активности савеза студената, струковних
организација и удружења грађана у 2011. години, а из области архитектуре, урбанизма и градитељства и пројеката
који ће промовисати заштиту животне средине и конкретне активности у области заштите природних вредности,
очувања и унапређења биодиверзитета, као и програме
едукације и подизања свести јавности на територији АП
Војводине
Оглашавање докумената неважећим

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,
Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад
Издавач:Покрајински секретаријат за 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
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