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558.

На основу члана 48. став 1. Закона о ученичком и студентском 
стандарду (''Службени гласник РС'', број: 18/10), члана 36. став 1. 
тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине 
Војводине (''Службени гласник РС'', број: 99/09) 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 2. новембра 2011. го-
дине,   д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР У СУБОТИЦИ

I

Разрешавају се дужности чланови Управног одбора Установе 
Студентски центар у Суботици:

- представници оснивача:
1. Јожа Ибоља, дипломирани правник;
2. Балаж Пири Иштван, запослен у Основној музичкој шко-

ли; 
3. Лела Орчић, запослена у Школи за основно образовање 

одраслих при отвореном Универзитету у Суботици;
4. Петар Блажевић, запослен у Д.П. ''Тржница'' у Суботи-

ци;
5. Стипо Колак, дипломирани економиста;
6. мр Марица Станкић, запослена у Вишој школи за обра-

зовање васпитача у Суботици;
7. Маргита Папић Вуков, приватни предузетник;
8. Ержебет Киш, запослена у Општинској управи Суботица 

у Суботици;
9. Ненад Добриловић, приватни предузетник; 

- представници студената:
1. Славко Богдановић, Економски факултет у Суботици;
2. Ана Петровић, Економски факултет у Суботици;
3. Владимир Марковић, Грађевински факултет у Суботи-

ци;

- представници Универзитета у Новом Саду:
1. др Раде Поповић, Економски факултет у Суботици;
2. др Слободан Грковић, Грађевински факултет у Суботи-

ци;
3. мр Сања Маравић-Чисар, Висока Техничка школа у Су-

ботици;

- представници запослених у Установи:
1. Атила Чикош, електроинсталатер;
2. Сања Товиловић, касир;
3. Силвија Прекајски, референт за основна средства и си-

тан инвентар.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-546/2011
Нови Сад, 2. новембар 2011. године

 Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

559.

На основу члана 48. став 1. и члана 50.  став 1. Закона о ученич-
ком и студентском стандарду (''Службени гласник РС'', број: 18/10), 
члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Ауто-
номне Покрајине Војводине (''Службени гласник РС'', број: 99/09) 
и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ау-
тономне Покрајине Војводине (''Службени лист АПВ'', број: 4/10), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 2. 
новембра 2011. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР  У СУБОТИЦИ

I

У Управни одбор Установе Студентски центар у Суботици, име-
нују се:

- представници оснивача:
- председник
- Иван Вучинац, економиста, запослен у D.O.O ’’Blue sport 

time’’ у Суботици;

- чланови:
1. Драган Андрић, дипломирани правник, адвокат, Суботи-

ца;
2. Станислав Дудаш, аутоелектричар, запослен у ЈП „Субо-

тица-транс'' у Суботици;
3. Јанош Дирнер, наставник информатике, запослен у 

Средњој медицинској школи у Суботици;

- представници студената:
1. Игор Тркуља, Економски факултет у Суботици;
2. Милош Шувак, Грађевински факултет у Суботици;

- представници Универзитета у Новом Саду:
1. проф.др Срђан Колаковић, Грађевински факултет у Су-

ботици;
- представници запослених у Установи:
2. Ана Стипић, кувар - вођа смене;
3. Јована Костић, дипломирани инжењер грађевине, шеф 

Службе за одржавање.
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II

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

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-547/2011
Нови Сад, 2. новембар 2011. године

 Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

560.

На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити ("Служ-
бени гласник РС", број 24/2011), тачке I Одлуке о преузимању права 
и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај 
корисника Дом за децу и омладину ометену у развоју Ветерник 
("Службени лист АПВ", број 7/02) и члана 30. став 1. тачка 11. и 
члан 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 2. но-
вембра 2011. године,  д о н е л а    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

 ЗОРАН ОРЕШЧАНИН, електротехничар из Новог Сада, разре-
шава се дужности члана Управног одбора Дома за децу и омладину 
ометену у развоју Ветерник, из реда представника законских за-
ступника корисника, на коју је именован Решењем Извршног већа 
Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00496/2009 од 23. сеп-
тембра 2009. године.

II

 БИСЕРКА ЖИВАЉЕВИЋ, пензионерка из Новог Сада, именује 
се за члана Управног одбора Дома за децу и омладину ометену у 
развоју Ветерник, из реда представника законских заступника ко-
рисника.

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-549/2011
Нови Сад, 2. новембар 2011. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

561.

На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити 
("Службени гласник РС", број 24/2011), тачке I Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за 
смештај корисника Геронтолошки центар у Зрењанину ("Службени 
лист АПВ", број 7/02) и члана 30. став 1. тачка 11. и члан 35. став 

4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине ("Службени лист АПВ", број 4/2010), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 2. новембра 2011. годи-
не,  д о н е л а    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

СЛАВИЦА МИХИЋ, социјални радник из Зрењанина, разре-
шава се дужности члана Управног одбора Геронтолошког центра у 
Зрењанину, из реда представника запослених у установи, на коју је 
именована Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине Војво-
дине, број: 022-00478/2009 од 7. октобра 2009. године.

II

  МИРЈАНА КЕСИЋ, социјални радник из Зрењанина, именује се 
за члана Управног одбора Геронтолошког центра у Зрењанину, као 
представник запослених у установи.

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-258/2011
Нови Сад, 2. новембар 2011. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова

562.

На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити ("Служ-
бени гласник РС", број 24/2011), тачке I Одлуке о преузимању права 
и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај 
корисника Геронтолошки центар у Вршцу ("Службени лист АПВ", 
број 7/02) и члана 30. став 1. тачка 11. и члан 35. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
("Службени лист АПВ", број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 2. новембра 2011. године,  д о н е 
л а    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

 МЛАДЕНКО КОЈИЋ, медицински техничар из Вршца, разре-
шава се дужности члана Управног одбора Геронтолошког центра 
у Вршцу, из реда представника запослених у установи, на коју је 
именован Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине Војводи-
не, број: 022-00487/2009 од 23. септембра 2009. године.

II

 НИКОЛА ЗЕЛЕНКОВ, набављач из Вршца, именује се за члана 
Управног одбора Геронтолошког центра у Вршцу, из реда представ-
ника запослених у установи.

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-535/2011
Нови Сад, 2. новембар 2011. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова
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563.

На основу члана 5. став 1. Одлуке о установљењу годишњег при-
знања у области равноправности полова («Службени лист АПВ», 
број 4/05) 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 одр-
жаној 2. новембра 2011. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Годишње признање у области равноправности полова за 2010. 
годину,  у категорији организација, додељује се Комисији за родну 
равноправност Скупштине општине Житиште, а у категорији поје-
динац/ка Ружици Рудић Вранић из Суботице.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 021-10/2011
Нови Сад, 2. новембар 2011. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова

564.

На основу члана 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војво-
дине („Службени лист АПВ“, број: 13/09 и 2/10) 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 2. новембра 2011. го-
дине,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Фон-
да „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине за 2011. 
годину, које је усвојио Управни одбор Фонда, на седници одржаној 
28.10.2011. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-151/2011
Нови Сад, 2. новембар 2011. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова

565.

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 57/2011), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању 
Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица, услед 
поделе здравственог центра Сремска Митровица („Службени лист 
АПВ“, број: 1/08 и 21/10) и на основу члана 35. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), Владa Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 2. новембра 2011. године,  д о н 
е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Прим. др ДРАГАН МАЛОБАБИЋ, доктор медицине, специјали-
ста гинекологије и акушерства, именује се за заменика директора 
Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица, на пе-
риод од четири године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-538/2011
Нови Сад, 2. новембар 2011. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова

566.

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 о 
преузимању права и обавеза оснивача над здравственим установама 
које на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку 
и високоспецијалистичку здравствену заштиту („Службени лист 
АПВ“, број: 8/02 и 11/02), Владa Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 9. новембра 2011. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Института 
за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, коју је донео 
Управни одбор Института за здравствену заштиту деце и омладине 
Војводине, на седници одржаној 30. новембра 2010. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-556/2011
Нови Сад, 9. новембар 2011. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова



Страна 772 - Број 18 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 17. новембар 2011.

567.

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 4/2010), а у вези са чланом 1. 
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 18/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 9. новембра 2011. године,   д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Завода 
за културу Војводине за 2011. годину, који је усвојио Управни од-
бор Завода за културу Војводине, на седници одржаној 25. октобра 
2011. године. 

II

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

Владa Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-558/2011
Нови Сад, 9. новембар 2011. године

 Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

568.

На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајин-
ске 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 у вези са чланом 
1. став 2. Одлуке о оснивању Опште болнице Сремска Митровица, 
Сремска Митровица, услед поделе Здравственог центра Сремска 
Митровица („Службени лист АПВ“, број: 1/08 и 21/10), Владa Ау-
тономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 9. новембра 
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 болни-
це Сремска Митровица, Сремска Митровица, коју је донео Управни 
одбор Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица, 
на седници одржаној 21. децембра 2010. године. 

II

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

Владa Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-559/2011
Нови Сад, 9. новембар 2011. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

569.

На основу члана 12. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању јавног предузећа за газдовање водама на територији Ау-
тономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 7/02 и 
2/10) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Вла-
ди Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 
4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
9. новембра 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 за 
2011. годину у ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, којe је донео Уп-
равни одбор ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, на седници одржа-
ној 28.10.2011. године.

II

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

Владa Аутономне Покрајине Војводине

Број: 325-915/2011
Нови Сад, 9. новембар 2011. године

 Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

570.

На основу члана 33. став 1. тачка 22. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине ( ''Службени гласник 
РС'', број 99/09), члана 102. став 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 
21. и члана 24. Закона о уџбеницима и другим наставним средстви-
ма („Службени гласник РС“ број 72/09.), члана 14. став 1. Закона о 
националним саветима националних мањина („Службени гласник 
РС“ број 72/2009.), члана 53 став 3. Покрајинске скупштинске од-
луке о изменама и допунама покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ број 4/2011), покрајин-
ски секретар за образовање, управу и националне заједнице д о н 
е о    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДОБРАВАЊУ  УЏБЕНИКА  ВЕРОНАУКА
  ЗА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, 

НА РУСИНСКОМ  ЈЕЗИКУ, АУТОРА  ЈУЛИЈАНА РАЦА

I

 ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИК  ВЕ-
РОНАУКА за први и други разред основне школе, на русинском 
језику, аутора Јулијана Раца и рецензената о. др  Романа Миза, др 
Јакова Кишјухаса и Ксеније Бесермињи, издавача ЈП «Завод за уџ-
бенике», Београд, као уџбеника за наставни предмет Веронаука за 
први и други разред основне школе на русинском језику, од школс-
ке 2012/2013. године.

II

 Ово решење ће се објавити у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице.

Број:  106-61-306/2010-01
Дана:  09. 11.  2011. године

Заменик
покрајинског секретара

Др Јегеш Золтан,с.р.
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571.

На основу члана 33. став 1. тачка 22. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине ( ''Службени гласник 
РС'', број 99/09), члана 102. став 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 
21. и члана 24. Закона о уџбеницима и другим наставним средстви-
ма („Службени гласник РС“ број 72/09.), члана 14. став 1. Закона о 
националним саветима националних мањина („Службени гласник 
РС“ број 72/2009.), члана 53 став 3. Покрајинске скупштинске од-
луке о изменама и допунама покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ број 4/2011), покрајин-
ски секретар за образовање, управу и националне заједнице д о н 
е о    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДОБРАВАЊУ  УЏБЕНИКА  МУЗИЧКА КУЛТУРА
  ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ,

 НА РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ,
 АУТОРА  ЛИДИЈЕ ПАШО

I

  ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИК  МУ-
ЗИЧКА КУЛТУРА за шести разред основне школе, на русинском 
језику, аутора  Лидије Пашо и рецензената Ирине Олејар, профе-
сора музике, Татиане Барна, професора музичке културе и Саше 
Грунчића, професора оргуља,  издавача ЈП «Завод за уџбенике», Бе-
оград, као уџбеника за наставни предмет Музичка култура за шести 
разред основне школе на русинском језику, од школске 2012/2013. 
године.

II

 Ово решење ће се објавити у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице.

Број:  128-61-102/2011-06
Дана:  01.  11.  2011. године

Заменик
покрајинског секретара
Др ЈЕГЕШ Золтан,с.р.

572.

На основу члана 33. став 1. тачка 20. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине ( ''Службени гласник 
РС'', број 99/09), члана 102. став 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 
21. став 1. тачка 1. и члана 16. став 5. Закона о уџбеницима и дру-
гим наставним средствима („Службени гласник РС“ број 72/09.), 
чланом 14. став 1. Закона о националним саветима националних 
мањина („Службени гласник РС“ број 72/2009.), члана 53 став 3. 
Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама покрајин-
ске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ број 4/2011), покрајински секретар за образовање, управу и 
националне заједнице д о н е о    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДОБРАВАЊУ  УЏБЕНИКА  ЧЕШКИ ЈЕЗИК СА 
ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ  – УЏБЕНИКА

 ЗА НЕГОВАЊЕ ЈЕЗИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА 
НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, АУТОРА  ВАЛЕНТИНЕ 

СИМИЏИЈЕ – ХОЦ И ТЕРЕЗЕ СТАМЕНКОВИЋ

I

  ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИК  
ЧЕШКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ  
– уџбеник за неговање језика са елементима националне културе за 

први разред основне школе, аутора  Валентине Симиџије – Хоц и 
Терезе Стаменковић и рецензената мр Сузане Мунћан, Марије Хо-
шић и Зоре Зубац Хавловић, као уџбеник за наставни предмет Чеш-
ки језик са елементима националне културе за први разред основне 
школе, од школске 2011/2012. године.

II

 Ово решење ће се објавити у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице.

Број:  128-61-166/2011-01
Дана:  07.  11.  2011. године

Заменик
покрајинског секретара

 ДР ЈЕГЕШ Золтан,с.р.

573.

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 Ауто-
номне Покрајине Војводине", број 4/2010 и 4/2011) а у вези члана 
124. став 8. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Репу-
блике Србије", број 24/2011) и овлашћења покрајинског секретара 
(Решење број: 129-031-129/2011-02-1 од 16. јуна 2011. године), у 
поступку давања сагласности за именовање директора Центра за 
социјални рад општине Врбас, Покрајински секретар за здравство, 
социјалну политику и демографију   д о н о с и

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање НАДЕ БАТРИЋЕВИЋ, 
дипломираног социјалног радника из Врбаса, на дужност директо-
ра Центра за социјални рад општине Врбас.

II

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

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију

Број: 129-022-553/2011
Нови Сад, 11. новембар 2011. године

Покрајински секретар
Новка Мојић,с.р.

574.

На основу члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2011. годину ("Службени лист АПВ", број 23/2010 и 
08/2011-ребаланс), и Решења Владе Аутономне Покрајине Војводине 
број: 401-2316/2011 од 16. новембра 2011. године,  којим је утврђен 
Програм распореда и коришћења средстава за реализацију пројекта 
"Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде 
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(ТПВ) и остале потребе грејања  у специјалним болницама за 
продужену рехабилитацију на територији АП Војводине, чији 
је оснивач Аутономна Покрајина Војводина односно Влада АП 
Војводине'', Покрајински секретаријат за енергетику и минералне 
сировине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16, расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

 ПРОЈЕКТА "КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ (ТПВ) 

И ОСТАЛЕ ПОТРЕБЕ  ГРЕЈАЊА  У СПЕЦИЈАЛНИМ
  БОЛНИЦАМА ЗА ПРОДУЖЕНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ,

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА  ОДНОСНО ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ'' 

 
Средства за Програм распореда и коришћења средстава за 

реализацију наведеног пројекта планирана су Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине 
за 2011. годину ("Службени лист АП Војводине", број 23/2010 и 
08/2011-ребаланс) у износу од 14.300.000,00 динара.

Циљ доделе средстава за реализацију овог пројекта  је коришћење 
соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) и 
остале потребе грејања  у специјалним болницама за продужену 
рехабилитацију у којима се обезбеђује продужена рехабилитација 
као континуирани продужетак лечења и рехабилитације за 
неуролошка обољења, реуматска обољења и повреде и обољења 
локомоторног система на територији Аутономне Покрајине 
Војводине, чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина 
односно Влада АП Војводине,  који би били пилот пројекти, и добар 
пример за све сличне пројекте као што су: болнице општег типа, 
остале специјалистичке болнице, ученички и студентски домови, 
геронтолошки центри итд..

Средства по овом Конкурсу додељују се за суфинансирање:
-набавке и монтаже нових постројења за припрему топле 

потрошне воде и остале потребе   грејања   путем соларних 
колектора, са пратећим инсталацијама (цевоводи, арматура, 
бојлери, циркулационе пумпе, експанзиони судови и остала пратећа 
машинска и електро опрема) 

-адаптације/санације постојећег система за загревање топле 
потрошне воде и  остале потребе грејања  (који може бити топлотна 
енергија из фосилног горива-земни гас, мазут, лако уље, електрична 
енергија, угаљ, дрво или сл.) системом са соларним колекторима.

 У цену улазе неопходни машински и пратећи електро радови 
за аутоматизован рад соларног постројења, соларно постројење 
и адаптација/санација бојлера, како би се омогућио комбиновани 
рад.

 Пратећи грађевински радови нису предмет овог Конкурса.

УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Право учешћа на Конкурсу имају Специјалне болнице  за 
продужену рехабилитацију за неуролошка обољења, реуматска 
обољења и повреде и повреде локомоторног система на територији 
АП Војводине, чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина 
односно Влада АП Војводине, које  планирају да користе соларну 
енергију за припрему топле потрошне воду и остале  потребе 
грејања болнице у циљу смањења потрошње топлотне и електричне 
енергије и смањења емисије гасова стаклене баште.

2. Средства по овом Конкурсу додељиваће се бесповратно, до 
80% вредности инвестиције за наведену намену према приложеној 
пројектној документацији, с тим да се одобрена средства искључиво 
користе за:

-набавку и монтажу нових постројења за припрему топле 
потрошне воде и остале  потребе грејања   путем солар-
них колектора, са пратећим инсталацијама (цевоводи, ар-
матура, бојлери, циркулационе пумпе, експанзиони су-
дови и остала пратећа машинска и електро опрема) 

-адаптацију/санацију постојећег система за загревање то-
пле потрошне и остале потребе  грејања системом са со-
ларним колекторима додавањем комбиноване инстала-
ције са соларним колекторима. Преостали износ вред-
ности инвестиције за наведену намену обезбеђују сами 
учесници Конкурса.

3. Максимални износ за доделу средстава по учеснику Конкурса 
је до 3.000.000,00 динара (словима:тримилионадинара). Ако се 
на Конкурс пријави мањи број учесника који испуњавају услове 
Конкурса, наведени износ за доделу средстава ће се повећати. 
Средства по овом Конкурсу морају бити наменски утрошена 
најкасније до 15.10.2012. године.

4. Пријаве на Конкурс са осталом потребном документацијом 
достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински 
секретаријат за енергетику и минералне сировине, 21000 Нови Сад, 
улица Булевар Михајла Пупина број 16, са обавезном назнаком 
на лицу коверте: Не отварати-пријава на Конкурс за пројекат 
– "Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне 
воде (ТПВ) и остале потребе грејања у специјалним болницама  
за продужену рехабилитацију на територији АП Војводине, чији 
је оснивач Аутономна Покрајина Војводина односно Влада АП 
Војводине'', поштом или лично преко писарнице покрајинских 
органа. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број 
телефона и факса подносиоца пријаве, као и име особе за контакт.

5. Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима, уз 
које се прилаже и остала неопходна документација.

Наведени обрасци могу се добити у Покрајинском секретаријату 
за енергетику и минералне сировине (II спрат, канцеларија 63, 
зграде Владе Аутономне Покрајине Војводине), улица Булевар 
Михајла Пупина број 16, Нови Сад, или се могу скинути са сајта 
Секретаријата, као и текст Конкурса на адреси: www.psemr.vojvo-
dina.gov.rs

6. Уз пријаву на Конкурс са припадајућом документацијом 
обавезно се прилаже и Идејни термо-машински и Идејни пратећи 
електро пројекат за наведену намену.

 Конкурсна документација се не враћа учесницима Конкурса.
7. Учесници Конкурса могу да конкуришу искључиво са једним 

пројектом за један објекат и наведене намене.
8. Пријава на Конкурс са осталом потребном документацијом 

подноси се закључно са 01. 12. 2011. године.
Поступак за оцену и избор најпогоднијег пројекта ће се 

спроводити у складу са критеријумима који су саставни део 
конкурсне документације.

О додели средстава одлучује покрајински секретар за енергетику 
и минералне сировине на предлог Комисије за спровођење 
Конкурса.

Корисник се обавезује да додељена средства употреби само за 
намене за које су додељена, а да неутрошена средства врати на рачун 
Буџетa АП Војводине, Покрајински секретаријат за енергетику и 
минералне сировине.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине 
задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи 
додатну документацију или  информације, односно да за доделу 
средстава одреди испуњење додатних услова или изађе на лице 
места.

 Пријаве приспеле на Конкурс разматраће комисија за спровођење 
Конкурса коју образује покрајински секретар за енергетику и 
минералне сировине. Одлуку о додели средстава за суфинансирање 
донеће покрајински секретар за енергетику и минералне сировине, 
уз претходно прибављено мишљење комисије.   

 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине 
ће о резултатима Конкурса писмено обавестити подносиоце 
пријава. Секретаријат није дужан да образложи своју одлуку. На 
Одлуку Секретаријата не може се уложити жалба.

 Права и обавезе између Покрајинског секретаријата за енергетику 
и минералне сировине и корисника средстава регулисаће се 
уговором.

 Неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, 
пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица као и пријаве 
које нису предмет Конкурса, неће се узимати у разматрање, 

Додатне информације могу се добити у Покрајинском 
секретаријату за енергетику и минералне сировине на телефон 
021/487-47-93 ( Катица Драгутиновић) , 021/487-46-92 (Љиљана 
Волић), путем факса: 021/456-799 или електронском поштом на 
е-маил адресе: ljiljana.volic@vojvodina.gov.rs ( правне и опште 
природе) или katica.dragutinovic@vojvodina.gov.rs ( техничке 
природе-пројекти) 
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КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА КОЈИМ СЕ 

ДОПРИНОСИ РАЗВОЈУ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ

1. Право учешћа на конкурсу имају: 
 СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ са седиштем на терито-

рији АП Војводине које постоје најмање две године.

2. Пројекти који се финансирају: 
 Програми којима се доприноси развоју спорта, а посебно 

дечјег и омладинског, женског и спорта особа са инвали-
дитетом, као и програми набавке спортских реквизита и 
справа.

3. СРЕДСТВА ЗА РАСПОДЕЛУ
 За реализацију програма обезбеђена су средства у виси-

ни 3.908.000,00 динара.

4. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
 Рок за подношење пријава је до 20. децембра 2011. годи-

не.
 Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секрета-

ријат за спорт и омладину, Булевар Михајла Пупина 16, 
21000 Нови Сад.

 Пријаве се попуњавају на обрасцима који се налазе на 
Интернет страници Секретаријата: www.sio.vojvodina.
gov.rs 

На основу члана 7, раздео 12. члана 19. и 20. ст. 1. и 4. чл. 23. и 
24. ст. 2. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутоном-
не Покрајине Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ“, 
бр. 23/10 и 8/11) и члана 36. став 2. и 53. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 4/10 и 
4/11), Покрајински секретаријат за образовање, управу и нацио-
налне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат), објављује:

ИСПРАВКУ КОНКУРСА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У 

ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА 2011. ГОДИНУ, 
oбјављеног у „Службеном листу АПВ“, 

број 10/11 од  15. јуна 2011. године

У тексту Конкурса:

У тачки А) Установе високог образовања:

5. За програме и пројекте установа високог образовања, 
износ од "5.778.000,00 динара" замењује се износом од 
"6.426.690,00 динара".

У тачки Б) Невладине организације и удружења студената:

 1. За програме и пројекте невладиних организација и 
удружења студената на нивоу високог образовања, из-
нос од "1.878.690,00 динара" замењује се износом од 
"1.230.000,00 динара".

Oстали текст Конкурса остаје непромењен.

Покрајински секретар
mgr. Deli Andor

(мр Андор Дели)

576.

 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“, на XVII     седници 
одржаној 04.11.2011. године, донoси: 

О Д Л У К У

ДА СЕ НЕ ВРШИ ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

OСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА ЗА ГЈ „АПАТИНСКИ 
РИТ“ 

 
1. Доноси се одлука да се за Основу газдовања шумама за ГЈ 

„Апатински рит“, Севернобачко шумско подручје, ШГ „Сомбор“ 
Сомбор 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:

v Општом основом газдовања шумама за Севернобачко 
шумско подручје за период 2005-2014. године, за коју је  
урађен Извештај о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину, а на који сагласност даје Влада Републи-
ке Србије – Министарство животне средине и простор-
ног планирања,  посебно су дефинисани задаци и обаве-
зе за планирање, коришћење, унапређење, заштиту и раз-
вој шума у газдинској јединици  „Апатински рит“.

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

v Извештајем о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину Опште основе газдовања шумама за Север-
нобачко шумско подручје за период 2005-2014. године, 
између осталог, истакнута је неопходност за очувањем 
и унапређењем стања постојећих шумских екосисте-
ма. Просторно угрожавање шумских екосистема и све 
већа присутност разних имисија у ваздуху, перманентно 
деградирају животну средину, због све већих проблема 
са кружењем угљеника у природи, односно прекомерним 
емисијама CO2 и умањеном производњом O2 од стране 
шумских екосистема (Kyoto protocol). 

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

v Карактеристике плана и програма - значај плана и про-
грама за заштиту животне средине и одрживи развој; 
Овај критеријум је цењен у контексту постојања Опште 
основе газдовања шумама која у себи обједињује циље-
ве, мере и смернице газдовања шумама садржане у осно-
вама газдовања шумама које се односе на дато подручје, 
што упућује да су значај предметног планског докумен-
та и могући утицаји лимитирани специфичним оквири-
ма (општа основа). Даље, неопходно је истаћи да основа 
газдовања шумама, по свом карактеру, представља опе-
ративни плански документ газдовања шумама који се до-
носи за газдинску јединицу, а не стратешки или развој-
ни плански документ којим се утврђују правци развоја 
шума и шумарства и за које би се израда стратешке про-
цене утицаја подразумевала. 

v Карактеристике плана и програма-степен утицаја плана 
и програма на друге планове и програме, укључујући и 
оне у различитим хијерархијским структурама; У сми-
слу овог критеријума утврђен је положај посебне основе 
у структури планских докумената са којима је у посред-
ној или непосредној вези (просторни планови, општа ос-
нова, годишњи извођачки планови и др).
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v Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензи-
тет, сложеност, реверзибилност утицаја, као и простор-
на и временска димензија; Основна обележја квалитет-
ног процеса стратешке процене, утврђена кроз велики 
број страних и домаћих упутстава и препорука везаних 
за квалитет (Partidario 2003, ODPM 2003, ODPM 2005, 
GRDP 2006) подразумевају третирање стратешких, а не 
свих врста утицаја једног документа на животну среди-
ну, што укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и 
нивоу документа за који се ради. Вреднујући горе наве-
дене утицаје у контексту предложених карактеристика, 
може се закључити да су они локалног, а не стратешког 
карактера, и као такви, нису интересантни као предмет 
стратешке процене утицаја.

4. Основу газдовања шумама за „Апатински рит“ за период   
2012-2021. године  израдили су  стручњаци Шумског газдинства 
„Сомбор“ Сомбор .

5. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са Законом прибавити неопходна мишљења, раз-
радити конкретне мере и одредити носиоце послова за реализа-
цију ове Одлуке.

6. Одлуку доставити: Покрајинском секретаријату за урбани-
зам, градитељство и заштиту животне средине АП Војводине, 
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство АП Војводине, директору и архиви Предузећа.

7. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.

ЈП «Вoјводинашуме»

Број: 3941/XVII-8a
Дана: 04.11.2011. год. 

Председник Управног Одбора
Ненад Чанак, дипломирани економиста,с.р.

577.

 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“, на XVII     седници 
одржаној 04.11.2011.  године, донoси:   

О Д Л У К У

ДА СЕ НЕ ВРШИ ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
OСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА ЗА

 ГЈ „ДОЊЕ ПОТИСЈЕ“ 
 
1. Доноси се одлука да се за Основу газдовања шумама за ГЈ 

„Доње Потисје“, 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:

v Општом основом газдовања шумама за Банатско шумско 
подручје за период 2008-2017. године, за коју је  урађен 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину, а на који сагласност даје Влада Републике Србије 
– Министарство животне средине и просторног плани-
рања,  посебно су дефинисани задаци и обавезе за пла-
нирање, коришћење, унапређење, заштиту и развој шума 
у газдинској јединици  „Доње Потисје“.

v Истим планским документом утврђене се основне смер-
нице и циљеви одрживог газдовања шумама, као и мере 
за унапређење стања и очување шума, односно јачање 
општекорисних функција шума и заштите шума. Пошто 
Општа основа обједињује смернице и циљеве обрађене у 

свим основама газдовања шумама било би нерационално 
умножавање послова и обавеза. 

v Извештајем о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину Опште основе газдовања шумама за Банат-
ско шумско подручје за период 2008-2017. године, из-
међу осталог, истакнута је неопходност за очувањем 
и унапређењем стања постојећих шумских екосисте-
ма. Просторно угрожавање шумских екосистема и све 
већа присутност разних имисија у ваздуху, перманентно 
деградирају животну средину, због све већих проблема 
са кружењем угљеника у природи, односно прекомерним 
емисијама CO2 и умањеном производњом O2 од стране 
шумских екосистема (Kyoto protocol). 

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

v Карактеристике плана и програма - значај плана и про-
грама за заштиту животне средине и одрживи развој; 
Овај критеријум је цењен у контексту постојања Опште 
основе газдовања шумама која у себи обједињује циље-
ве, мере и смернице газдовања шумама садржане у осно-
вама газдовања шумама које се односе на дато подручје, 
што упућује да су значај предметног планског докумен-
та и могући утицаји лимитирани специфичним оквири-
ма (општа основа). Даље, неопходно је истаћи да основа 
газдовања шумама, по свом карактеру, представља опе-
ративни плански документ газдовања шумама који се до-
носи за газдинску јединицу, а не стратешки или развој-
ни плански документ којим се утврђују правци развоја 
шума и шумарства и за које би се израда стратешке про-
цене утицаја подразумевала. 

v Карактеристике плана и програма-степен утицаја плана 
и програма на друге планове и програме, укључујући и 
оне у различитим хијерархијским структурама; У сми-
слу овог критеријума утврђен је положај посебне основе 
у структури планских докумената са којима је у посред-
ној или непосредној вези (просторни планови, општа ос-
нова, годишњи извођачки планови и др).

v Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензи-
тет, сложеност, реверзибилност утицаја, као и простор-
на и временска димензија; Основна обележја квалитет-
ног процеса стратешке процене, утврђена кроз велики 
број страних и домаћих упутстава и препорука везаних 
за квалитет (Partidario 2003, ODPM 2003, ODPM 2005, 
GRDP 2006) подразумевају третирање стратешких, а не 
свих врста утицаја једног документа на животну среди-
ну, што укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и 
нивоу документа за који се ради. Вреднујући горе наве-
дене утицаје у контексту предложених карактеристика, 
може се закључити да су они локалног, а не стратешког 
карактера, и као такви, нису интересантни као предмет 
стратешке процене утицаја.

4. Основу газдовања шумама за „Доње Потисје“за период   
2012-2021. године  израдили су  стручњаци Шумског газдинства 
„Банат“ Панчево .

5. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са Законом прибавити неопходна мишљења, раз-
радити конкретне мере и одредити носиоце послова за реализа-
цију ове Одлуке.

6. Одлуку доставити: Покрајинском секретаријату за урбани-
зам, градитељство и заштиту животне средине АП Војводине, 
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство АП Војводине, директору и архиви Предузећа.

7. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 3941/XVII-8б 
Дана: 04.11.2011.год. 

Председник Управног Одбора
Ненад Чанак, дипломирани економиста,с.р.
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 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“, на XVII     седници 
одржаној 04.11.2011. године, донoси:

О Д Л У К У

ДА СЕ НЕ ВРШИ ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
OСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА ЗА

 ГЈ „ЈАСЕНСКА - БЕЛИЛО“ 
 
1. Доноси се одлука да се за Основу газдовања шумама за ГЈ 

„Јасенска - Белило“, Сремско шумско подручје, ШГ „Сремска 
Митровица“ Сремска Митровица 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:

v Општом основом газдовања шумама за Сремско шумско 
подручје за период 2005-2014. године, за коју је  урађен 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину, а на који сагласност даје Влада Републике Србије 
– Министарство животне средине и просторног плани-
рања,  посебно су дефинисани задаци и обавезе за пла-
нирање, коришћење, унапређење, заштиту и развој шума 
у газдинској јединици  „Јасенска - Белило“.

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

v Извештајем о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину Опште основе газдовања шумама за Срем-
ско шумско подручје за период 2005-2014. године, из-
међу осталог, истакнута је неопходност за очувањем 
и унапређењем стања постојећих шумских екосисте-
ма. Просторно угрожавање шумских екосистема и све 
већа присутност разних имисија у ваздуху, перманентно 
деградирају животну средину, због све већих проблема 
са кружењем угљеника у природи, односно прекомерним 
емисијама CO2 и умањеном производњом O2 од стране 
шумских екосистема (Kyoto protocol). 

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

v Карактеристике плана и програма - значај плана и про-
грама за заштиту животне средине и одрживи развој; 
Овај критеријум је цењен у контексту постојања Опште 
основе газдовања шумама која у себи обједињује циље-
ве, мере и смернице газдовања шумама садржане у осно-
вама газдовања шумама које се односе на дато подручје, 
што упућује да су значај предметног планског докумен-
та и могући утицаји лимитирани специфичним оквири-
ма (општа основа). Даље, неопходно је истаћи да основа 
газдовања шумама, по свом карактеру, представља опе-
ративни плански документ газдовања шумама који се до-
носи за газдинску јединицу, а не стратешки или развој-
ни плански документ којим се утврђују правци развоја 
шума и шумарства и за које би се израда стратешке про-
цене утицаја подразумевала. 

v Карактеристике плана и програма-степен утицаја плана 
и програма на друге планове и програме, укључујући и 
оне у различитим хијерархијским структурама; У сми-
слу овог критеријума утврђен је положај посебне основе 

у структури планских докумената са којима је у посред-
ној или непосредној вези (просторни планови, општа ос-
нова, годишњи извођачки планови и др).

v Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензи-
тет, сложеност, реверзибилност утицаја, као и простор-
на и временска димензија; Основна обележја квалитет-
ног процеса стратешке процене, утврђена кроз велики 
број страних и домаћих упутстава и препорука везаних 
за квалитет (Partidario 2003, ODPM 2003, ODPM 2005, 
GRDP 2006) подразумевају третирање стратешких, а не 
свих врста утицаја једног документа на животну среди-
ну, што укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и 
нивоу документа за који се ради. Вреднујући горе наве-
дене утицаје у контексту предложених карактеристика, 
може се закључити да су они локалног, а не стратешког 
карактера, и као такви, нису интересантни као предмет 
стратешке процене утицаја.

4. Основу газдовања шумама за „Јасенска - Белило“ за период   
2012-2021. године  израдили су  стручњаци Шумског газдинства 
„Сремска Митровица“ Сремска Митровица.

5. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са Законом прибавити неопходна мишљења, раз-
радити конкретне мере и одредити носиоце послова за реализа-
цију ове Одлуке.

6. Одлуку доставити: Покрајинском секретаријату за урбани-
зам, градитељство и заштиту животне средине АП Војводине, 
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство АП Војводине, директору и архиви Предузећа.

7. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 3941/8в 
Дана: 04.11.2011.год.

Председник Управног Одбора
Ненад Чанак, дипломирани економиста,с.р.

579.

 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“, на XVII     седници 
одржаној 04.11.2011. године, донoси:   

О Д Л У К У

ДА СЕ НЕ ВРШИ ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
 УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
OСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА ЗА

 ГЈ „КУПИНСКЕ ГРЕДЕ“ 

1. Доноси се одлука да се за Основу газдовања шумама за ГЈ 
„Купинске греде“, Сремско шумско подручје, ШГ „Сремска Мит-
ровица“ Сремска Митровица 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:

v Општом основом газдовања шумама за Сремско шумско 
подручје за период 2005-2014. године, за коју је  урађен 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину, а на који сагласност даје Влада Републике Србије 
– Министарство животне средине и просторног плани-
рања,  посебно су дефинисани задаци и обавезе за пла-
нирање, коришћење, унапређење, заштиту и развој шума 
у газдинској јединици  „Купинске греде“.
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v Истим планским документом утврђене се основне смер-
нице и циљеви одрживог газдовања шумама, као и мере 
за унапређење стања и очување шума, односно јачање 
општекорисних функција шума и заштите шума. Пошто 
Општа основа обједињује смернице и циљеве обрађене у 
свим основама газдовања шумама било би нерационално 
умножавање послова и обавеза. 

v Извештајем о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину Опште основе газдовања шумама за Срем-
ско шумско подручје за период 2005-2014. године, из-
међу осталог, истакнута је неопходност за очувањем 
и унапређењем стања постојећих шумских екосисте-
ма. Просторно угрожавање шумских екосистема и све 
већа присутност разних имисија у ваздуху, перманентно 
деградирају животну средину, због све већих проблема 
са кружењем угљеника у природи, односно прекомерним 
емисијама CO2 и умањеном производњом O2 од стране 
шумских екосистема (Kyoto protocol). 

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

v Карактеристике плана и програма - значај плана и про-
грама за заштиту животне средине и одрживи развој; 
Овај критеријум је цењен у контексту постојања Опште 
основе газдовања шумама која у себи обједињује циље-
ве, мере и смернице газдовања шумама садржане у осно-
вама газдовања шумама које се односе на дато подручје, 
што упућује да су значај предметног планског докумен-
та и могући утицаји лимитирани специфичним оквири-
ма (општа основа). Даље, неопходно је истаћи да основа 
газдовања шумама, по свом карактеру, представља опе-
ративни плански документ газдовања шумама који се до-
носи за газдинску јединицу, а не стратешки или развој-
ни плански документ којим се утврђују правци развоја 
шума и шумарства и за које би се израда стратешке про-
цене утицаја подразумевала. 

v Карактеристике плана и програма-степен утицаја плана 
и програма на друге планове и програме, укључујући и 
оне у различитим хијерархијским структурама; У сми-
слу овог критеријума утврђен је положај посебне основе 
у структури планских докумената са којима је у посред-
ној или непосредној вези (просторни планови, општа ос-
нова, годишњи извођачки планови и др).

v Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензи-
тет, сложеност, реверзибилност утицаја, као и простор-
на и временска димензија; Основна обележја квалитет-
ног процеса стратешке процене, утврђена кроз велики 
број страних и домаћих упутстава и препорука везаних 
за квалитет (Partidario 2003, ODPM 2003, ODPM 2005, 
GRDP 2006) подразумевају третирање стратешких, а не 
свих врста утицаја једног документа на животну среди-
ну, што укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и 
нивоу документа за који се ради. Вреднујући горе наве-
дене утицаје у контексту предложених карактеристика, 
може се закључити да су они локалног, а не стратешког 
карактера, и као такви, нису интересантни као предмет 
стратешке процене утицаја.

4. Основу газдовања шумама за „Купинске греде“ за период   
2012-2021. године  израдили су  стручњаци Шумског газдинства 
„Сремска Митровица“ Сремска Митровица.

5. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са Законом прибавити неопходна мишљења, раз-
радити конкретне мере и одредити носиоце послова за реализа-
цију ове Одлуке.

6. Одлуку доставити: Покрајинском секретаријату за урбани-
зам, градитељство и заштиту животне средине АП Војводине, 
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство АП Војводине, директору и архиви Предузећа.

7. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 3941/XVII-8г 
Дана: 04.11.2011.год. 

Председник Управног Одбора
Ненад Чанак, дипломирани економиста,с.р.

580.

 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“, на XVII     седници 
одржаној 04.11.2011. године, донoси:   

О Д Л У К У

ДА СЕ НЕ ВРШИ ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
 УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
OСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА ЗА
 ГЈ „МАТИЈЕВИЦА - КАДИОНИЦА“ 

1. Доноси се одлука да се за Основу газдовања шумама за 
ГЈ „Матијевица - Кадионица“, Сремско шумско подручје, ШГ 
„Сремска Митровица“ Сремска Митровица 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:

v Општом основом газдовања шумама за Сремско шумско 
подручје за период 2005-2014. године, за коју је  урађен 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину, а на који сагласност даје Влада Републике Србије 
– Министарство животне средине и просторног плани-
рања,  посебно су дефинисани задаци и обавезе за пла-
нирање, коришћење, унапређење, заштиту и развој шума 
у газдинској јединици  „Матијевица-Кадионица“.

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

v Извештајем о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину Опште основе газдовања шумама за Срем-
ско шумско подручје за период 2005-2014. године, из-
међу осталог, истакнута је неопходност за очувањем 
и унапређењем стања постојећих шумских екосисте-
ма. Просторно угрожавање шумских екосистема и све 
већа присутност разних имисија у ваздуху, перманентно 
деградирају животну средину, због све већих проблема 
са кружењем угљеника у природи, односно прекомерним 
емисијама CO2 и умањеном производњом O2 од стране 
шумских екосистема (Kyoto protocol). 

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

v Карактеристике плана и програма - значај плана и про-
грама за заштиту животне средине и одрживи развој; 
Овај критеријум је цењен у контексту постојања Опште 
основе газдовања шумама која у себи обједињује циље-
ве, мере и смернице газдовања шумама садржане у осно-
вама газдовања шумама које се односе на дато подручје, 
што упућује да су значај предметног планског докумен-
та и могући утицаји лимитирани специфичним оквири-
ма (општа основа). Даље, неопходно је истаћи да основа 
газдовања шумама, по свом карактеру, представља опе-
ративни плански документ газдовања шумама који се до-
носи за газдинску јединицу, а не стратешки или развој-
ни плански документ којим се утврђују правци развоја 
шума и шумарства и за које би се израда стратешке про-
цене утицаја подразумевала. 

v Карактеристике плана и програма-степен утицаја плана 
и програма на друге планове и програме, укључујући и 
оне у различитим хијерархијским структурама; У сми-
слу овог критеријума утврђен је положај посебне основе 
у структури планских докумената са којима је у посред-
ној или непосредној вези (просторни планови, општа ос-
нова, годишњи извођачки планови и др).
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v Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензи-
тет, сложеност, реверзибилност утицаја, као и простор-
на и временска димензија; Основна обележја квалитет-
ног процеса стратешке процене, утврђена кроз велики 
број страних и домаћих упутстава и препорука везаних 
за квалитет (Partidario 2003, ODPM 2003, ODPM 2005, 
GRDP 2006) подразумевају третирање стратешких, а не 
свих врста утицаја једног документа на животну среди-
ну, што укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и 
нивоу документа за који се ради. Вреднујући горе наве-
дене утицаје у контексту предложених карактеристика, 
може се закључити да су они локалног, а не стратешког 
карактера, и као такви, нису интересантни као предмет 
стратешке процене утицаја.

4. Основу газдовања шумама за „Матијевица - Кадионица“ за 
период   2012-2021. године  израдили су  стручњаци Шумског газ-
динства „Сремска Митровица“ Сремска Митровица.

5. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са Законом прибавити неопходна мишљења, раз-
радити конкретне мере и одредити носиоце послова за реализа-
цију ове Одлуке.

6. Одлуку доставити: Покрајинском секретаријату за урбани-
зам, градитељство и заштиту животне средине АП Војводине, 
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство АП Војводине, директору и архиви Предузећа.

7. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 3941/XVII-8д 
Дана: 04.11.2011.год.

Председник Управног Одбора
Ненад Чанак, дипломирани економиста,с.р.

581.

 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“, на XVII     седници 
одржаној 04.11.2011. године, донoси

О Д Л У К У

ДА СЕ НЕ ВРШИ ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
 УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
OСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА ЗА

 ГЈ „TОПОЛИК“ 

1. Доноси се одлука да се за Основу газдовања шумама за ГЈ 
„Тополик“, Јужнобачко шумско подручје, ШГ „Нови Сад“ Нови 
Сад за период  01.01.2012-31.12.2021. године не врши израда стра-
тешке процене утицаја на животну средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

v Општом основом газдовања шумама за Јужнобачко 
шумско подручје за период 2006-2015. године, за коју је  
урађен Извештај о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину, а на који сагласност даје Влада Републи-
ке Србије – Министарство животне средине и простор-
ног планирања,  посебно су дефинисани задаци и обаве-
зе за планирање, коришћење, унапређење, заштиту и раз-
вој шума у газдинској јединици  „Тополик“.

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

v Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Опште основе газдовања шумама за Јужноба-
чко шумско подручје за период 2006-2015. године, из-
међу осталог, истакнута је неопходност за очувањем 
и унапређењем стања постојећих шумских екосисте-
ма. Просторно угрожавање шумских екосистема и све 
већа присутност разних имисија у ваздуху, перманентно 
деградирају животну средину, због све већих проблема 
са кружењем угљеника у природи, односно прекомерним 
емисијама CO2 и умањеном производњом O2 од стране 
шумских екосистема (Kyoto protocol). 

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

v Карактеристике плана и програма - значај плана и про-
грама за заштиту животне средине и одрживи развој; 
Овај критеријум је цењен у контексту постојања Опште 
основе газдовања шумама која у себи обједињује циље-
ве, мере и смернице газдовања шумама садржане у осно-
вама газдовања шумама које се односе на дато подручје, 
што упућује да су значај предметног планског докумен-
та и могући утицаји лимитирани специфичним оквири-
ма (општа основа). Даље, неопходно је истаћи да основа 
газдовања шумама, по свом карактеру, представља опе-
ративни плански документ газдовања шумама који се до-
носи за газдинску јединицу, а не стратешки или развој-
ни плански документ којим се утврђују правци развоја 
шума и шумарства и за које би се израда стратешке про-
цене утицаја подразумевала. 

v Карактеристике плана и програма-степен утицаја плана 
и програма на друге планове и програме, укључујући и 
оне у различитим хијерархијским структурама; У сми-
слу овог критеријума утврђен је положај посебне основе 
у структури планских докумената са којима је у посред-
ној или непосредној вези (просторни планови, општа ос-
нова, годишњи извођачки планови и др).

v Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензи-
тет, сложеност, реверзибилност утицаја, као и простор-
на и временска димензија; Основна обележја квалитет-
ног процеса стратешке процене, утврђена кроз велики 
број страних и домаћих упутстава и препорука везаних 
за квалитет (Partidario 2003, ODPM 2003, ODPM 2005, 
GRDP 2006) подразумевају третирање стратешких, а не 
свих врста утицаја једног документа на животну среди-
ну, што укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и 
нивоу документа за који се ради. Вреднујући горе наве-
дене утицаје у контексту предложених карактеристика, 
може се закључити да су они локалног, а не стратешког 
карактера, и као такви, нису интересантни као предмет 
стратешке процене утицаја.

4. Основу газдовања шумама за „Тополик“ за период   2012-
2021. године  израдили су  стручњаци Шумског газдинства „Нови 
Сад“ Нови Сад.

5. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са Законом прибавити неопходна мишљења, раз-
радити конкретне мере и одредити носиоце послова за реализа-
цију ове Одлуке.

6. Одлуку доставити: Покрајинском секретаријату за урбани-
зам, градитељство и заштиту животне средине АП Војводине, 
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство АП Војводине, директору и архиви Предузећа.

7. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 3941/XVII-8ђ
Дана: 04.11.2011.год.

Председник Управног Одбора
Ненад Чанак, дипломирани економиста,с.р.
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Оглашавају се неважећим изгубљена 
документа, и то:

 Горан Грбић, Футог, Душка Кошутића 14., 
радна књижица издата у Новом Саду. 5477
 Милица Јовановић, Нови Сад, 1300 Капла-
ра 2., радна књижица издата у Новом Саду. 
5478
 Џакић Симо, Ковиљ, Ада 34., диплома 
грађевинске школе, издата у Новом Саду. 
5479
 Дрљача Бојан, Беочин, Новосадска 32., 
радна књижица издата у Беочину. 5480
 Симоновић Јанко, Лесковац, Максима 
Горког 4., индекс издат у Новом Саду. 5481
 Даничић Анђа, Каћ, Светосавска 107., 
радна књижица издата у Новом Саду. 5482
 Божовић Дејан, Јована Гроса 12., Ср. Кар-
ловци, радна књижица издата у Ср. Карлов-
цима. 5483
 Марић Глорија, Првомајска 60/а., Равно 
Село, индекс бр. МО58/08 издат у Новом 
Саду. 5484
 Арсенин Душан, Нови Сад, Краљевића 
Марка 58., индекс бр. 258 издат у Новом 
Саду. 5485
 Мирковић Дејан, Нови Сад, Мише Дими-
тријевића 2/ц., сведочанство II разреда СШ 
„Михајло Пупин” издатo у Новом Саду. 
5486

 Јеврић Милана, Задружна 32., Нови Сад, 
сведочанство ОШ „Свети Сава” издато у 
Новом Саду. 5487
 Славко Кузмановски, Тоне Хаџића 3., 
Нови Сад, возачка дозвола издата у Новом 
Саду. 5488
 Момир Вељовић, Ср. Каменица, Старо-
иришки пут 51., здравствена књижица изда-
та у Новом Саду. 5489
 Момир Вељовић, Ср. Каменица, Старо-
иришки пут 51., радна књижица издата у 
Новом Саду. 5490
 Петровић Јован, Ср. Карловци, Мичури-
нова 4., радна књижица издата у Ср. Кар-
ловцима. 5491
 Николић Љубица, Нови Сад, Велики рит 
3., радна књижица издата у Новом Саду. 
5492
 Јокић Небојша, Темерин, Симе Шолаје 
68., радна књижица издата у Темерину. 
5493
 Лопичић Марко, Нови Сад, Пушкинова 
1/а., радна књижица издата у Новом Саду. 
5494
 Мартинов Милош, Нови Сад, Јиречеко-
ва 21., сведочанство IV разреда и диплома 
гимназије „Исидора Секулић” издатo у Но-
вом Саду. 5495
 Тробок Бојан, Нови Сад, Бул. Ослобођења 
38., сведочанство IV разреда и диплома 
гимназије „Исидора Секулић” издатo у Но-
вом Саду. 5496

 Ђорђе Ђукић, Каћ, Моше Пијаде 29., ин-
декс бр. 119/84 издат у Новом Саду. 5497

 Кнезин Милан, Нови Сад, Владимира 
Назора 23., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5498

 Никола Дражић, Ср. Карловци, Краљев 
брег 16/а., радна књижица издата у Ср. Кар-
ловцима. 5499

 Добранић Бранко, Нови Сад, Солунских 
добровољаца 3., сведочанство I године 
Tехничке школе, издатo у Новом Саду. 
5500

 Џерић Војин, Нови Сад, Војвођанска 39., 
саобраћајна дозвола НС-076-ФМ издата у 
Новом Саду. 5501

 Црнојачки Милорад, Ср. Карловци, Јова-
на Гроса 1., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5502

 Козаров Томислав, Нови Сад, Мише Ди-
митријевића 1/ц., дозвола за упарављање 
моторним чамцем бр. 3905/88 издата у Ти-
телу. 5503

 Карић Александра, Степановићево, Со-
лунских добровољаца 64., радна књижица 
издата у Новом Саду. 5504

 Далибор Лалош, Черевић, Баре бб., радна 
књижица издата у Беочину. 5505

 Рашковић Владимир, Нови Сад, Максима 
Горког 47., дилома гимназије „Исидора Се-
кулић” издата у Новом Саду. 5506

НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА
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ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

558. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Ус-
танове Студентски центар у Суботици

559. Решење о именовању чланова Управног одбора Ус-
танове Студентски центар у Суботици

560. Решење о разрешењу и именовању члана Управног 
одбора Дома за децу и омладину ометену у развоју 
Ветерник

561. Решење о разрешењу и именовању члана Управног 
одбора Геронтолошког центра у Зрењанину

562. Решење о разрешењу и именовању члана Управног 
одбора Геронтолошког центра у Вршцу

563. Решење о додели годишњег признања у области 
равноправности полова за 2010. годину

564. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Ау-
тономне Покрајине Војводине за 2011. годину

565. Решење о именовању заменика директора Опште 
болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица

566. Решење о давању сагласности на Одлуку о измена-
ма Статута Института за здравствену заштиту деце 
и омладине Војводине

567. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Завода за културу Војводине за 2011. 
годину

568. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама 
Статута Опште болнице Сремска Митровица, Срем-
ска Митровица

569. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма пословања за 2011. годину у ЈВП „Воде 
Војводине“, Нови Сад

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

570. Решење о одобравању уџбеника Веронаука за први 
и други разред основне школе, на русинском језику, 
аутора Јулијана Раца

571. Решење о одобравању уџбеника Музичка култура за 
шести разред основне школе, на русинском језику, 
аутора Лидије Пашо

572. Решење о одобравању уџбеника Чешки језик са еле-
ментима националне културе-уџбеника за неговање 
језика са елементима националне културе за први 
разред основне школе, аутора Валентине Симиџије-
Хоц и Терезе Стаменковић

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ 

573. Решење о давању сагласности за именовање на дуж-
ност директора Центра за социјални рад општине 
Врбас

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И 
МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

574. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање 
пројекта „Коришћење соларне енергије за припре-
му топле потрошне воде (ТПВ) и остале потребе 
грејања у специјалним болницама за продужену ре-
хабилитацију, чији је оснивач Аутономна Покрајина 
Војводина односно Влада АП Војводине“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

575. Конкурс за суфинансирање програма којим се 
доприноси развоју спорта у АП Војводини

ИСПРАВКА КОНКУРСА

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“

576. Одлука да се не врши израда стратешке процене 
утицаја на животну средину Oснове газдовања шу-
мама за ГЈ „Апатински рит“ 

577. Одлука да се не врши израда стратешке процене 
утицаја на животну средину Oснове газдовања шу-
мама за ГЈ „Доње Потисје“

578. Одлука да се не врши израда стратешке процене 
утицаја на животну средину Oснове газдовања шу-
мама за ГЈ „Јасенска - Белило“

579. Одлука да се не врши израда стратешке процене 
утицаја на животну средину Oснове газдовања шу-
мама за ГЈ „Купинске греде“

580. Одлука да се не врши израда стратешке процене 
утицаја на животну средину Oснове газдовања шу-
мама за ГЈ „Матијевица - Кадионица“

581. Одлука да се не врши израда стратешке процене 
утицаја на животну средину Oснове газдовања шу-
мама за ГЈ „Тополик“
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