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478.

На основу члана 54. Пословника Скупштине Аутономне 
Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ“, број:11/10),

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на 
29.седници одржаној 08.септембра 2011.године, донео је 

ОДЛУКУ
О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ

 ФОНДУ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ И ПОДСТИЦАЊЕ
 НАПРЕДОВАЊА ДАРОВИТИХ СТУДЕНАТА

 И МЛАДИХ НАУЧНИХ РАДНИКА И УМЕТНИКА
 УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

Члан 1 

Овом Одлуком утврђује се број стипендија које ће Скупштина 
Аутономне Покрајине Војводине као Спонзор доделити дарови-
тим студентима и младим научним радницима и уметницима у 
школској 2011/2012.години, на основу претходно спроведеног кон-
курса од стране Фонда за стипендирање и подстицање напредо-
вања даровитих студената и младих научних радника и уметника 
у Новом Саду (у даљем тексту: Фонд).

Члан 2 

Фонду ће се обезбедити  средства за стипендирање три  сту-
дента Универзитета у Новом Саду.

Одлуку о висини стипендије за школску 2011/2012.годину до-
носи Савет Фонда.

Члан 3 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, као Спонзор и  
Универзитет у Новом Саду, као оснивач Фонда, закључиће Уго-
вор о сарадњи за школску 2011/2012.годину, којим ће се регули-
сати међусобна права и обавезе које настају у реализацији ове 
одлуке. 

Члан 4 

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

11 Број:10-3/11
Нови Сад, 08.септембар 2011.године

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА,
Проф. др Светлана Лукић-Петровић,с.р.

 479.

На основу члана 30. тачка 5. и члана 34. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени 
лист АПВ’’, број: 4/10) и члана 6. став 3. Покрајинске скупштин-
ске одлуке  о покрајинским службеницима (“Службени лист 
АПВ”, број: 09/09-пречишћен текст, 18/09 - промена назива акта 
и 09/11) и члана 69. став 1.  Покрајинске скупштинске одлуке о 

Скупштини Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист 
АПВ“, број: 05/10), 

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
21. септембра 2011. године,  д о н е л a   је

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ 
О ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ 
О  ПЛАТАМА  ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА И

ПОКРАЈИНСКИХ СЛУЖБЕНИКА
 НА РУКОВОДЕЋИМ РАДНИМ МЕСТИМА

Члан 1.

 У Покрајинској уредби о платама постављених лица и 
покрајинских службеника на руководећим радним местима 
(‘’Службени лист АПВ“, број:  07/2010, 09/2010, 12/2010, 19/2010 
и 01/2011) у члану 11. у платној групи V иза алеинеје 2.  додају се 
алинеје 3. и 4. које гласе:

‘’- помоћник директора покрајинске посебне управне органи-
зације;

- помоћник директора службе и управе коју оснива Влада Ау-
тономне Покрајине Војводине.’’. 

Члан 2.

Ова покрајинска уредба ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у ‘’Службеном листу Аутономне Покрајине  Војво-
дине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 120-74/2011 
Нови Сад, 21. септембар 2011. године 

ПОТПРЕДСЕДНИЦА
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова

480.

На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводинe 
(„Службени лист АПВ“, број: 4/10), члана 14. став 1. тачка 1. и 
члана 16. став 2. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом од-
говорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк 
Палић“, Палић од 30. априла 2008. године,

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
14. септембра 2011. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм о измени и допуни Програма 
пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање 
развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2011. годину.
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II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-47/2011 
Нови Сад, 14. септембар 2011. године 

ПОТПРЕДСЕДНИК
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић

481.

На основу члана 15. тачка 1. Закона о утврђивању надлеж-
ности Aутономне покрајине Војводине (“Службени гласник РС”, 
број 99/09), члана 30. тачка 7. и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(“Службени лист АПВ”, брoj: 4/10),

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

 Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим решењем утврђују се Измене Дугорочног програма мера 
за спровођење  одгајивачког програма у Аутономној Покрајини 
Војводини за период 2010-2014. године (‘’Службени лист АПВ’’, 
број: 12/10).   

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: 320-13/2011 
Нови Сад, 28. септембар 2011. године 

ПОТПРЕДСЕДНИЦА
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова

ИЗМЕНЕ ДУГОРОЧНОГ ПРОГРАМА МЕРА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У 

АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 
2010 – 2014. ГОДИНЕ

I

У Дугорочном програму мера за спровођење одгајивачког про-
грама у Аутономној Покрајини  Војводини за период 2010-2014. 
године (‘’Службени лист АПВ’’, број: 12/10), у тачки II МЕРЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА, у заглављу табе-
ла 1, 2, 3, 4, 5. и 6. у колони 3 речи: “Планирани максимални број 
грла под контролом до 2014. године’’, замењују се речима: ‘’Пла-
нирани максимални годишњи обим до 2014. године’’.

II

У осталом делу Дугорочни програм остаје непромењен. 

482.

На основу члaна 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 1. алинеја 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права 
над установама културе које је основала Аутономна Покрајина 
Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број 18/10), 

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
21. септембра 2011. године,   д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на План и Програм рада Музеја савремене 
уметности Војводине за 2011. годину, који је усвојио Управни од-
бор Музеја савремене уметности Војводине, на 10. седници одр-
жаној 18. августа 2011. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-479/2011 
Нови Сад, 21. септембар 2011. године 

ПОТПРЕДСЕДНИЦА
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова

483.

На основу члaна 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 са чланом 1. али-
неја 4. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивач-
ких права 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 
21. септембра 2011. године,   д о н е л а   је

      
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Музеја савремене 
уметности Војводине за 2011. годину, који је усвојио Управни од-
бор Музеја савремене уметности Војводине, на 10. седници одр-
жаној 18. августа 2011. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-148/2011 
Нови Сад, 21. септембар 2011. године 

ПОТПРЕДСЕДНИЦА
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова

484.

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, 99/10 и 57/11) и тачке II Одлуке 
преузимању права и обавеза оснивача над здравственим уста-
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новама које на подручју АП Војводине пружају болничку, спе-
цијалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту 
(„Службени лист АПВ“, број: 8/02 и 11/02),

Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
21. септембра 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 
Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрења-
нин, коју је донео Управни одбор Специјалне болнице за плућ-
не болести „Др Васа Савић“ Зрењанин, на седници одржаној 24. 
фебруара 2011. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-478/2011 
Нови Сад, 21. септембар 2011. године 

ПОТПРЕДСЕДНИЦА
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова

485.

На основу члана 38. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинскoj управи (“Службени лист АПВ”, број: 4/10 и 4/11), 
члана 35. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинским служ-
беницима (‘’Службени лист АПВ’’, број: 09/09-пречишћен текст 
и 18/09-промена назива акта) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(“Службени лист АПВ”, број: 04/2010), 

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

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОДСЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКОГ 
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ 

СИРОВИНЕ

I

Мр ВЕРОСЛАВ ЈАНКОВИЋ поставља се за подсекретара 
Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, 
на период од четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-150/2011 
Нови Сад, 28. септембар 2011. године 

ПОТПРЕДСЕДНИЦА
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова

486.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(“Службени гласник РС”, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10 и 57/11), тачке II Одлуке о преузимању права и обавеза осни-
вача над здравственим установама које на подручју АП Војводи-
не пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку 

здравствену заштиту (“Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02) и 
члана 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 
14. септембра 2011. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др МИРЈАНА АЛБОТ, доктор медицине, специјалиста физи-
калне медицине и рехабилитације, разрешава се дужности ди-
ректора Специјалне  болнице за неуролошка обољења и посттра-
уматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен, на коју је 
именованa Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине Војво-
дине, број: 022-00010/2002-30 од 6. новембра  2002. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-473/2011 
Нови Сад, 14. септембар 2011. године 

ПОТПРЕДСЕДНИК
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић

487.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(“Службени гласник РС”, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10 и 57/11), тачке II Одлуке о преузимању права и обавеза осни-
вача над здравственим установама које на подручју АП Војводи-
не пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку 
здравствену заштиту (“Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02) и 
члана 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 
14. септембра 2011. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др МИРЈАНА АЛБОТ, доктор медицине, специјалиста фи-
зикалне медицине и рехабилитације, именује се  за директора 
Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска 
стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен, на период од че-
тири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-474/2011 
Нови Сад, 14. септембар 2011. године 

ПОТПРЕДСЕДНИК
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић

488.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војво-
дине за 2011.годину (‘’Службени лист АПВ’’ број 23/10 И 8/11-
ребаланс) и Решења о утврђивању Програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне 
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Покрајине Војводине у 2011.години, („Службени лист АПВ“, број 
3/11 и13/11) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕ
ДУ,ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО,Бул. Михајла Пупина 16, 
Нови Сад, расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

 ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ:

I. Одводњавање пољопривредног земљишта у укупном износу 
до 295.000.000,00 динара,  

II. Уређење атарских путева у укупном износу до 250.000.000,00 
динара; 

Средства за реализацију наведених активности обезбеђују се 
до 100% из буџета АП Војводине.

Право и услови за учешће на конкурсу:

I. Одводњавање пољопривредног земљишта
Право да конкуришу имају месне заједнице са територије АП 

Војводине које приступају уређењу отворене каналске мреже која 
је у функцији одводњавања пољопривредног земљишта. 

Потребна документација:
1. Пријава на конкурс;
2. Фотокопија ПИБ oбразца; 
3. Фотокопија картона депонованих потписа;
4. Одлука савета месне заједнице о уређењу отворене ка-

налске мреже у функцији одводњавања пољопривредног 
земљишта;

5. Сагласност града / општине; 
6. Елаборат уређења каналске мреже (обавезно треба да 

садржи: технички опис, ситуациони план са трасама ка-
нала који се раде, предмер и предрачун радова);

7. Начелна сагласност ЈВП „Воде Војводине“ на елаборат 
уређења каналске мреже.  

II.  Уређење атарских путева
Право да конкуришу имају месне заједнице са територије АП 

Војводине које приступају уређењу атарских путева, при чему 
приоритет имају пријаве за постављање тврде подлоге од туцани-
ка, шљунка или сличног материјала и израде отресишта.

Потребна документација:
1. Пријава на конкурс;
2. Фотокопија ПИБ образца; 
3. Фотокопија картона депонованих потписа;
4. Одлука савета месне заједнице о уређењу атарских путе-

ва;
5. Сагласност града / општине 
6. Елаборат уређења атарских путева (обавезно треба да 

садржи: технички опис, ситуациони план са деоницама 
атарских путева које се уређују, предмер и предрачун ра-
дова).

Учесницима на конкурсу са којима се закључи уговор о ко-
ришћењу средстава, документација поднета на конкурс се не 
враћа.

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подно-
сиоца пријаве  затражи додатну документацију.

Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује 
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство.

Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне 
документације и развијеност општине. 

Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секре-
тар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и оба-
везе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се 
уговором.

Дознака средстава ће се вршити преко уплатних рачуна градо-
ва / општина у складу са приливом средстава у буџет АП Војво-
дине.

Рок за завршетак радова по одабраним пријектима је годину 
дана од дана дознаке средстава. У изузетним ситуацијама, на 
захтев корисника средстава, рок за завршетак радова може бити 
продужен.

Начин подношења пријаве на конкурс:

Образац „Пријава на конкурс“ и образац „Сагласност града 
/ општине“ могу се преузети у Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, I. спрат канцеларија 
46А или са сајта Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs . Прија-
ва на конкурс са осталом потребном документацијом подноси се 
закључно са 17.10.2011. године, на адресу: Покрајински секрета-
ријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла 
Пупина 16, Нови Сад, са назнаком „за конкурс - одводњавање и 
уређење атарских путева“.

  
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.

Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4405 . 

489.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП „Војводинашуме“, Управ-
ни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“,   донoси   

О Д Л У К У

ДА СЕ НЕ ВРШИ ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
 УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

OСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА ЗА ГЈ „MАЈУР“ 
 

1. Доноси се одлука да се за Основу газдовања шумама за ГЈ 
„Мајур“, Банатско шумско подручје, ШГ „Банат“ Панчево 
за период  01.01.2012-31.12.2021. године не врши израда 
стратешке процене утицаја на животну средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

● Општом основом газдовања шумама за Банатско 
шумско подручје за период 2008-2017. године, за 
коју је  урађен Извештај о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину, а на који сагласност даје 
Влада Републике Србије – Министарство животне 
средине и просторног планирања,  посебно су дефи-
нисани задаци и обавезе за планирање, коришћење, 
унапређење, заштиту и развој шума у газдинској је-
диници  „Мајур“.

● Истим планским документом утврђене се основне 
смернице и циљеви одрживог газдовања шумама, 
као и мере за унапређење стања и очување шума, од-
носно јачање општекорисних функција шума и заш-
тите шума. Пошто Општа основа обједињује смер-
нице и циљеве обрађене у свим основама газдовања 
шумама било би нерационално умножавање послова 
и обавеза. 

● Извештајем о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину Опште основе газдовања шумама за 
Банатско шумско подручје за период 2008-2017. го-
дине, између осталог, истакнута је неопходност за 
очувањем и унапређењем стања постојећих шум-
ских екосистема. Просторно угрожавање шумских 
екосистема и све већа присутност разних имисија у 
ваздуху, перманентно деградирају животну среди-
ну, због све већих проблема са кружењем угљеника 
у природи, односно прекомерним емисијама CO2 и 
умањеном производњом O2 од стране шумских еко-
система (Kyoto protocol). 

3. Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја на жи-
вотну средину утемељена је на критеријумима за одређи-
вање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних 
у Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину и то нарочито:

● Карактеристике плана и програма - значај плана и 
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програма за заштиту животне средине и одрживи раз-
вој; Овај критеријум је цењен у контексту постојања 
Опште основе газдовања шумама која у себи обје-
дињује циљеве, мере и смернице газдовања шума-
ма садржане у основама газдовања шумама које се 
односе на дато подручје, што упућује да су значај 
предметног планског документа и могући утицаји 
лимитирани специфичним оквирима (општа осно-
ва). Даље, неопходно је истаћи да основа газдовања 
шумама, по свом карактеру, представља оперативни 
плански документ газдовања шумама који се доноси 
за газдинску јединицу, а не стратешки или развојни 
плански документ којим се утврђују правци развоја 
шума и шумарства и за које би се израда стратешке 
процене утицаја подразумевала. 

● Карактеристике плана и програма-степен ути-
цаја плана и програма на друге планове и програ-
ме, укључујући и оне у различитим хијерархијским 
структурама; У смислу овог критеријума утврђен је 
положај посебне основе у структури планских до-
кумената са којима је у посредној или непосредној 
вези (просторни планови, општа основа, годишњи 
извођачки планови и др).

● Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензи-
тет, сложеност, реверзибилност утицаја, као и прос-
торна и временска димензија; Основна обележја ква-
литетног процеса стратешке процене, утврђена кроз 
велики број страних и домаћих упутстава и препору-
ка везаних за квалитет (Partidario 2003, ODPM 2003, 
ODPM 2005, GRDP 2006) подразумевају третирање 
стратешких, а не свих врста утицаја једног докумен-

та на животну средину, што укључује и одговарајућу 
прилагођеност врсти и нивоу документа за који се 
ради. Вреднујући горе наведене утицаје у контекс-
ту предложених карактеристика, може се закључи-
ти да су они локалног, а не стратешког карактера, и 
као такви, нису интересантни као предмет стратеш-
ке процене утицаја.

4. Основу газдовања шумама за „Мајур“ за период   2012-
2021. године  израдили су  стручњаци Шумског газдин-
ства „Банат“ Панчево .

5. За спровођење ове одлуке задужује се директор Преду-
зећа, који ће у складу са Законом прибавити неопходна 
мишљења, разрадити конкретне мере и одредити носиоце 
послова за реализацију ове Одлуке.

6. Одлуку доставити: Покрајинском секретаријату за ур-
банизам, градитељство и заштиту животне средине 
АП Војводине, Покрајинском секретаријату за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство АП Војводине, дирек-
тору и архиви Предузећа.

7. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводи-
не.

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

 Председник Управног Одбора

Ненад Чанак, дипломирани економиста,с.р.

Оглашавају се неважећим изгубљена 
документа, и то:

 Александра Милишић, Ср. Карловци, 
Ивана Филиповића 63., радна књижица из-
дата у Ср. Карловцима. 5475
 Цветковић Драгана, Нови Сад, Цанкарева 
24., радна књижица издата у Новом Саду.   
  5476
 Пилиповић Бојан, Нови Сад, Цвећарска 2/
а., сведочанство ОШ „Никола Тесла” издато 
у Новом Саду.  5477
 Кркљуш Мирослав, Нови Сад, Браће Ју-
вандића 17., саобраћајна дозвола бр. НС-
7006 за чамац, возачка дозвола бр. 9324/97 
за моторни чамац, издати у Новом Саду.   
  5478
 Рацков Ђорђе, Темерин, Прве пролетерс-
ке дивизије 45., индекс бр. Е12245 издат у 
Новом Саду.  5479
 Павел Бажик, Б. Петровац, Јаношикоа 11., 
радна књижица издата у Бачком Петровцу.  
  5480
 Ђурица (Новаковић) Гордана, Нови Сад, 
Сувоборска 15., сведочанство 2. године са-
обраћајне школе „Пинки” издато у Новом 
Саду.  5481
 Каровић Срђан, Нови Сад, Народног 
фронта 66., индекс бр. К021/05 издат у Но-
вом Саду.  5482
 Борислав Јанковић, Ветерник, Жртава фа-
шизма 36., радна књижица издата у Новом 
Саду.  5483

 Лазар Кривокапић, Кула, Петефи Шандо-
ра 59., сведочанство 1. разреда ОШ „Ђорђе 
Натошеви”, издат у Новом Саду.   
  5484
 Нинковић Пуниша, Херцег Нови, све-
дочанство 1., 2., 3. и 4. године и диплома 
ЈУСМШ „Иван горан Ковачић” издати у 
Херцег Новом.  5485
 Козарев (Шовљански) Јелена, Нови Сад, 
Никола Марковића 2., сведочанства 1. и 2. 
године СШ „Милеве М. Ајнштајн”, издата 
у Новом Саду.  5486
 Гужвица Александар, Ветерник, Иве Лоле 
Рибара 22., радна књижица издата у Новом 
Саду.  5487
 Немет Роланд, Темерин, Никола Пашића 
107., сведочанство 6. разреда ОШ „Кокаи 
Имре” издато у Темерину.  5488
 Пушкас Андреј, Нови Сад, Лукијана Му-
шицког 43., индекс бр. 577/09 издат у Но-
вом Саду.  5489
 Надежда Ковачевић, Нови Сад, Трг. Репу-
блике 11., чекови бр. 34709360, 34709378 
Банке Интесе издати у Новом Саду.  
  5490
 Олгица Црепуља, Футог, 4. јула 15/б., 
диплома II степена Пeдагошке академија 
за образовање васпитача, издата у Новом 
Саду.  5491
 Бркљач Јелена, Нови Сад, Пушкинова 16., 
индекс бр. Б051/09 издат у Новом Саду.   
  5492
 Милановић Бранислава, Ђорђе Табако-
вића 19., Нови Сад, радна књижица издата 
у Новом Саду.  5493

 Синиша Узелац, Б. Јарак, Радничка 27., 
радна књижица издата у Темерину.  
  5494

 Рајкић (Јовановић) Јована, Нови Сад, Зла-
таричћева 36/а., сведочанство 1. године са-
обраћајне школе „Пинки”, издато у Новом 
Саду.  5495

 Фатић Дарко, Нови Сад, Николе Тесле 9., 
сведочанство ОШ „Мирослав Антић” изда-
то у Футогу.  5496

 Дејан Копања, Нови Сад, Клисански пут 
7/6., радна књижица издата у Новом Саду.   
  5497

 Козомора Јелена, Београд, Ослобођења 
71., Рушањ, сведочанство ОШ „Јожеф Ати-
ла” издато у Новом Саду.   
  5498

 Шумски (Рајко) Ренато, Добрице Цесари-
ца 13., Вуковар, диплома медицинског фа-
култета бр. 4122/3025 издата у Новом Саду.  
  5499

 Сања Стјепановић, Петроварадин, Буко-
вачки пут 67., сведочанство саобраћајне 
школе „Пинки” издато у Новом Саду.  
  5500

 Радовановић Јован, Стражиловска 51., Ср, 
Карловци, сведочанство ОШ „23. октобар” 
издато у Ср. Карловцима.   
  5501

 Мелинда Миклош оглашава  невазећом 
возачку дозволу за управљење  моторног 
чамца издату од стране Лучке капетаније 
Сента, на име Мелинда Миклош, дана 26. 
07. 2008. са звањем руковаоц чамца као и са 
звањем управљач чамца.  5502

НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА
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ОДБОР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ, 
ОМЛАДИНУ И СПОРТ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

478. Одлука о финансијској подршци Фонду за стипен-
дирање и подстицање напредовања даровитих сту-
дената и младих научних радника и уметника Уни-
верзитета у Новом Саду

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

479. Покрајинска уредба о допунама Покрајинске уредбе 
о платама постављених лица и покрајинских служ-
беника на руководећим радним местима

480. Решење о давању сагласности на Програм о измени 
и допуни Програма пословања Друштва са огра-
ниченом одговорношћу за управљање развојем ту-
ристичког простора „Парк Палић“ за 2011. годину

481. Решење о утврђивању Измене Дугорочног програма 
мера за спровођење одгајивачког програма у Ауто-
номној Покрајини Војводини за период 2010-2014. 
година

482. Решење о давању сагласности на План и Програм 
рада Музеја савремене уметности Војводине за 
2011. годину

483. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Музеја савремене уметности Војводине за 2011. го-
дину

484. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама 

и допунама Статута Специјалне болнице за плућне 
болести „Др Васа Савић“ Зрењанин

485. Решење о постављењу подсекретара Покрајинског 
секретаријата за енергетику и минералне сировине

486. Решење о разрешењу дужности директора Спе-
цијалне болнице за неуролошка обољења и посттра-
уматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланка-
мен

487. Решење о именовању директора Специјалне болни-
це за неуролошка обољења и посттрауматска стања 
„Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

488. Конкурс за доделу бесповратних средстава за реали-
зацију активности:

 I Одводњавање пољопривредног земљишта 
 II Уређење атарских путева

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОЈВОДИНАШУМЕ“
   
489. Одлука да се не врши израда стратешке процене 

утицаја на животну средину 
 oснове газдовања шумама за ГЈ „Mајур“ 

 Оглашавање докумената неважећим

Редни број Предмет Страна

С А Д Р Ж А Ј

645

645

645

646

646

646

646

647

647

647

647

648

Редни број Предмет Страна

ОГЛАШАВАЊЕ  НЕВАЖЕЋИМ  ИЗГУБЉЕНИХ  ИСПРАВА:  250 динара
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