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1.

из категорије могућа решења проблема недовољног
рађања:
- регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег, односно четвртог реда
рођења
- родитељски додатак за прво дете
2. новчана помоћ породици у којој се роде тројке , односно
четворке
3. новчана помоћ породици у којој се роде близанци

На основу члана 30. тачка 6. и чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/2010), а у вези са чланом 2. став 1.
Одлуке о доношењу Програма демографског развоја Аутономне
Покрајине Војводине са мерама за његово спровођење („Службени лист АП Војводине“, број 3/05),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 9.
марта 2011. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ПЛАНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПРОГРАМА ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2011. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се План реализације мера за спровођење Програма демографског развоја Аутономне Покрајине
Војводине у 2011. години, врста мера за спровођење овог Плана,
средства и начин њиховог распоређивања.

III
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину планирана су средства за реализацију мера утврђених Програмом демографског
развоја Aутономне Покрајине Војводине у укупном износу од
565.000.000,00 динара.
IV
Распоред средстава вршиће се на следећи начин:
1. за регресирање дела трошкова боравка у предшколској
установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења
средства у износу од 195.000.000,00 динара
2. за родитељски додатак за прво дете средства у износу од
271.000.000,00 динара
3. за новчану помоћ породици у којој се роде тројке, односно четворке средства у износу од 8.400.000,00 динара
4. за новчану помоћ породици у којој се роде близанци
средства у износу од 90.600.000,00 динара.

Члан 2.
План из члана 1. ове одлуке, чини њен саставни део.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 052-4/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

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

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПРОГРАМА ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2011. ГОДИНИ
I
Овим Планом утврђују се врста мера за спровођење Програма
демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине у 2011. години, средства и начин њиховог распоређивања.
II
У 2011. години наставиће се са реализацијом следећих мера:

V
Распоређивање и исплату средстава за реализацију Плана
мера за спровођење Програма демографског развоја Аутономне
Покрајине Војводине у 2011. години вршиће Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију, у складу са Одлуком о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова
боравка у предшколској установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења, Одлуком о праву на родитељски додатак за прво
дете, Одлуком о праву на остваривање новчане помоћи породици
у којој се роде тројке, односно четворке и Одлуком о праву на
остваривање новчане помоћи породици у којој се роде близанци.

122.
На основу чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист
АПВ“, број: 04/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16.
марта 2011. године, д о н е л а је
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИДЕНТИФИКАЦИОНОЈ
ЛЕГИТИМАЦИЈИ
Члан 1.
У Одлуци о идентификационој легитимацији („Службени лист
АПВ“, број: 09/03, 04/04 и 04/05) у члану 1. у ставу 1. речи: „Извршном већу Аутономне Покрајине Војводине“, замењују се речима: „Влади Аутономне Покрајине Војводине“, а у ставу 2. речи:
“Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине“, замењују се
речима: „Владе Аутономне Покрајине Војводине“.

23. март 2011.

5. др Тијана Момчилов Попин, ванредни проф. медицине
из Новог Сада;
6. др Ђерђ Риц, лекар из Бачког Петровог Села.
II
У Управни одбор Покрајинског завода за социјалну заштиту у
Новом Саду, именују се:
- за председника;
Душан Старевић, адвокат из Новог Сада;

У члану 2. Одлуке, у ставу 1. речи: „Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Служба)
обезбедиће“, замењују се речима: „Управа ће обезбедити“.

- за чланове:
1. Татјана Веселиновић, спец. правних наука из Новог
Сада;
2. Весна Милошев, дипл. социолог из Новог Сада;
3. Оскар Сенаши, социјални радник из Сенте;
4. Диана Миловић, Филозофски факултет, из Новог Сада;
5. др Груја Милошев, лекар специјалиста из Бачке Тополе;
6. Татјана Лазор Обрадовић, дипл. дефектолог из Руменке,
представник запослених у установи;
7. Ивана Копривица, мастер пословне психологије из Новог
Сада, представник запослених у установи;
8. Наташа Милић Теофиловић, дипл. педагог из Новог Сада,
представник запослених у установи.

У члану 2. Одлуке, у ставу 5. речи: „и на латиничном писму“,
се бришу.

Председник и чланови Управног одбора, именују се на период
од четири године.

Члан 3.

III

У члану 4. Одлуке, у ставу 3. реч: „Служби“ замењује се речју:
„Управи“.

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

Члан 4.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

У члану 1. Одлуке, став 3. се брише.
У члану 1. Одлуке, у ставу 4. речи: „Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа“, замењују се речима: „Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту:
Управа)“.
Члан 2.

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

Број: 022-143/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 031-60/2011
Нови Сад, 16. марта 2011. године

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

123.
На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама (“Службени гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05), члана 6. Одлуке о
оснивању Покрајинског завода за социјалну заштиту (“Службени
лист АПВ”, број 1/06) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени
лист АПВ”, број 4/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 9.
марта 2011. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
Разрешавају се дужности у Привременом управном одбору
Покрајинског завода за социјалну заштиту у Новом Саду:
- председник:
Милан Басарић, пензионер из Руменке;
- чланови:
1. Иван Медурић, пензионер из Каћа;
2. др Ноеми Тишлер Миклош, лекар из Зрењанина;
3. Маја Лаушевић, дипл. правник из Новог Сада;
4. Александра Јерков, професор српског језика из
НовогСада;

124.
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05), члана 6.
Одлуке о оснивању Покрајинског завода за социјалну заштиту
(“Службени лист АПВ”, број 1/06) и члана 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(“Службени лист АПВ”, број 4/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 9.
марта 2011. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
У Надзорни одбор Покрајинског завода за социјалну заштиту у
Новом Саду, именују се:
- за председника:
Јован Јеремић, дипл. економиста из Бачке Тополе;
- за чланове:
1. Виолета Рацић, дипл. економиста из Новог Сада;
2. Чедомир Жиловић, дипл. економиста из Новог Сада,
представник запослених у установи.
Председник и чланови Надзорног одбора, именују се на период
од четири године.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
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Покрајине Војводине“.
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Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-144/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

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

Број: 022-168/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

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

125.

126.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(«Службени гласник РС», број: 107/05, 72/09 - други закон, 88/10
и 99/10), Одлуке о оснивању Специјалне болнице за рехабилитацију «Бања Кањижа» («Службени лист АПВ», број 11/06) и члана
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне
Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 4/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 9.
марта 2011. године, д о н е л а је

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(«Службени гласник РС», број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10
и 99/10), Одлуке о оснивању Специјалне болнице за рехабилитацију «Бања Кањижа» («Службени лист АПВ», број 11/06) и члана
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 4/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 9.
марта 2011. године, д о н е л а је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
Разрешaвају се дужности у привременом Управном одбору
Специјалне болнице за рехабилитацију «Бања Кањижа»:
- председник:
Др Ђула Хајду, доктор медицине, специјалиста неуропсихијатар из Кањиже;
- чланови:
1. Милан Вуковић, дипл. правник, из Кањиже;
2. Др Ласло Кермеци, доктор медицине, из Мартоноша;
3. Ђорђе Мандарић, грађевински техничар, из Кањиже;
4. Марта Ковач, економиста, из Кањиже.
II
У Управни одбор Специјалне болнице за за рехабилитацију
«Бања Кањижа», именују се:
- за председника:
- Имре Хлавинка, ст. приватни предузетник, Салон „Хлавинка“
Кањижа, из Кањиже, представник оснивача;
- за чланове:
1. Јулијана Такач Богнар, професор мађарског језика,
Кластер здравственог туризма Војводине, из Кањиже,
представник оснивача;
2. Хилда Хајдер, економиста, незапослена, из Кањиже,
представник оснивача;
3. Тибор Домонкош, дипл. економиста, Општинска управа
Општине Кањижа, из Кањиже, представник оснивача;
4. Др Слободанка Дрндарски, доктор медицине, специјалиста физијатар, из Кикинде, из реда запослених;
5. Ержебет Фаркаш Вицо, дип. економиста, из Аде, из реда
запослених;
6. Оливера Бојиновић, виши физиотерапеут, из Новог Кнежевца, из реда запослених.
Председник и чланови Управног одбора, именују се на период
од четири године.
III
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне

I
Разрешавају се дужности у привременом Надзорном одбору
Специјалне болнице за рехабилитацију «Бања Кањижа»:
- председник:
Антал Јашура, пензионер, из Кањиже;
- чланови:
1. Карољ Вадас, виши тренер џудоа, из Kањиже;
2. Ева Ивошевић, медицинска сестра, из Kањиже.
II
У Надзорни одбор Специјалне болнице за рехабилитацију
«Бања Кањижа», именују се:
- за председника:
Јожеф Конц, дипл. економиста, Агробанка Филијала Суботица,
из Кањиже, представник оснивача;
- за чланове:
1. Акош Попић, дипл. физиотерапеут, незапослен, из Новог
Кнежевца, представник оснивача;
2. Ендре Кришка, машински техничар, Агенција за књиговодство „Sagitta“ Кањижа, из Кањиже, представник оснивача;
3. Др Атила Климо, доктор медицине, специјалиста физијатар, из Бечеја, из реда запослених;
4. Ласло Молнар, виши физиотерапеут, из Кањиже, из реда
запослених.
Председник и чланови Надзорног одбора, именују се на период
од четири године.
III
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-169/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.
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127.
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. алинеја
6. 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.
марта 2011. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

23. март 2011.

ске Одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени
лист АПВ» број 4/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 9.
марта 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Д а ј е се с а г л а с н о с т на Финансијски извештај Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину,
који је усвојио Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне
Покрајине Војводине, на 22. седници одржаној 28. 02. 2011. године.

I

II

Даје се сагласност на Финансијски план Позоришног музеја
Војводине за 2011. годину, који је донео Управни одбор Позоришног музеја Војводине, на седници одржаној 28. јануара 2011. године.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.

Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-71/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

130.

Број: 402-75/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

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

128.
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. алинеја
6. 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.
марта 2011. године, д о н е л а је

На основу члана 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине
Војводине («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 9.
марта 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

Р Е Ш Е Њ Е

Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Завршни рачун Фонда „Европски
послови“ Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину, који је
усвојио Управни одбор Фонда, на седници одржаној 23.02.2011.
године.

I

II

Даје се сагласност на Програм рада Позоришног музеја Војводине за 2011. годину, који је донео Управни одбор Позоришног
музеја Војводине, на седници одржаној 28. јануара 2011. године.

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

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-70/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-162/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

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

131.
Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

129.
На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Гаранцијског
фонда Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ»,
број: 17/03 и 3/06) и чл. 33. и 35. става 4. Покрајинске скупштин-

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. алинеја
3. 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.
марта 2011. године, д о н е л а је

23. март 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Р Е Ш Е Њ Е
I

Даје се сагласност на Финансијски план Галерије ликовне
уметности – Поклон збирке Рајка Мамузића за 2011. годину, који
је усвојио Управни одбор Галерије ликовне уметности – Поклон
збирке Рајка Мамузића, на седници одржаној 27. јануара 2011.
године.
II8
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
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збирке Павла Бељанског, на седници одржаној 21. јануара 2011.
године.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-76/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

134.

Број: 402-74/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

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

132.

На основу члана 30. тачке 11. 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 9.
марта 2011. године, д о н е л а је

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. алинеја
3. 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.
марта 2011. године, д о н е л а је

Даје се сагласност на Програм рада Спомен-збирке Павла
Бељанског за 2011. годину, који је усвојио Управни одбор Спомен-збирке Павла Бељанског, на седници одржаној 21. јануара
2011. године.

Р Е Ш Е Њ Е

II

I

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

Даје се сагласност на Програм рада Галерије ликовне уметности – Поклон збирке Рајка Мамузића за 2011. годину, који је
усвојио Управни одбор Галерије ликовне уметности – Поклон
збирке Рајка Мамузића, на седници одржаној 27. јануара 2011.
године.

Р Е Ш Е Њ Е
I

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-163/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

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

II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-161/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

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

133.

135.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Хрвата («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 6/09)
и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади
Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број
4/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 9.
марта 2011. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

На основу члана 30. тачке 11. 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 9.
марта 2011. године, д о н е л а је

I

Р Е Ш Е Њ Е

Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу
војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за
2011. годину, који је донео Управни одбор Завода, на седници одржаној 12. јануара 2011. године.

I

II

Даје се сагласност на Финансијски план Спомен-збирке Павла
Бељанског за 2011. годину, који је усвојио Управни одбор Спомен-

Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
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Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-77/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

(„Службени лист АПВ“, број: 23/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 9.
марта 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

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

136.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Хрвата («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 6/09)
и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади
Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број
4/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 9.
марта 2011. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Програм рада Завода за културу војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2011. годину, који је донео Управни одбор Завода, на седници одржаној 28.
децембра 2010. године.

23. март 2011.

I
Овим Решењем утврђујe се Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне
Покрајине Војводине у 2011. години, обим средстава за спровођење овог Програма, као и начин њиховог распоређивања и
коришћења.
II
Програм из тачке I овог решења, чини његов саставни део.
III
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 320-3/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

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

II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-164/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2011. ГОДИНИ
I

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

137.
На основу члана 14. став 4. Закона о пољопривредном земљишту
(‘’Службени гласник РС’’, број: 62/06, 65/08 и 41/09), члана 30.
тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке
о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист
АПВ“, број: 4/10), а у вези са чланом 7. Покрајинске скупштинске
одлуке о Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину

Средства за финансирање Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне
Покрајине Војводине у 2011. години, планирана су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину (‘’Службени лист АПВ’’ ,број 23/10) у укупном износу од
1.500.000.000,00 динара из средстава остварених од давања у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини односно
пољопривредних објеката у државној својини.
II
Планирана средства користиће се за следеће активности:

1. Уређење пољопривредног земљишта

ИЗНОС
( динара )

1.1.

Одводњавање

295.000.000,00

1.2.

Мелиорација пашњака и ливада

10.480.667,94

1.3.

Уређење атарских путева

270.000.000,00

1.4.

Одводњавање на посебно угроженом подручју Средњег Баната (град Зрењанин, општине
Нова Црња, Нови Бечеј, Житиште и Сечањ)

144.000.000,00

1.5.

Одводњавање на посебно угроженом подручју Северног Баната (општине: Кикинда, Нови
Кнежевац и Чока)

70.000.000,00

1.6.

Одводњавање на осталим угроженим подручјима на територији АП Вовјодине

100.260.840.86

Р.бр

Укупно „уређење пољопривредног земљишта“

889.741.508,80

23. март 2011.
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2. Заштита пољопривредног земљишта

ИЗНОС
( динара )

2.1.

Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта

50.000.000,00

2.2.

Систематско праћење болести и штеточина; превенција контаминације, испитивање
и праћење опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту, води и муљу у
мелиоративним каналима

2.3.

Изградња, реконструкција, санација и одржавање насипа за одбрану од поплава

Р.бр

Укупно „заштита пољопривредног земљишта“

80.000.000,00

100.000.000,00
230.000.000,00

3. Коришћење пољопривредног земљишта

ИЗНОС
( динара )

3.1.

Средства намењена као подстицај за издавање пољопривредног земљишта регистрованих
пољопривредних газдинстава чији су носиоци старији од 65 година или инвалиди

101.258.491,20

3.2.

Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта – за пољопривредну производњу – рибарство

139.000.000,00

3.3.

Подизање огледа интезивног гајења пољопривредних култура

100.000.000,00

Р.бр

Укупно „коришћење пољопривредног земљишта“

340.258.491,20

4. Остало

ИЗНОС
( динара )

4.1.

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

16.800.000,00

4.2.

Израда Пројекта за мапирање и сузбијање инвазивних и алергених корова на територији
АП Војводине за период 2011-2014 године’’

3.200.000,00

4.3.

Наставак активности на реализацији пројекта:
‘’Нови технолошки поступак за управљање наменом пољопривредних површина у АП
Војводини – уређење земљишне територије засновано на савременим геоинформациониим технологијама и системима’’

4.4.

Наставак активности на реализацији пројекта:
‘’Нови технолошки поступак за управљање наменом пољопривредних површина у АП
Војводини – примена геоинформационих технологија и система у уређењу земљишне
територије са циљем управљања пољопривредном производњом и коришћења пољопривредних површина’’

Р.бр

10.000.000,00

10.000.000,00

Укупно „Остало“

40.000.000,00

УКУПНО

1.500.000.000,00
III

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 389.519.332,06 динара користиће се након укључивања наведених средстава у буџет АП Војводине за 2011. годину, за следеће активности:
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1. Уређење пољопривредног земљишта

23. март 2011.

ИЗНОС
( динара )

Р.бр
1.7.

Одпочињање нових поступака комасације

1.8.

Реализација започетих поступака комасације (Градови Зрењанин и Панчево и Општине
Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вршац, Ириг и Опово)

140.000.000,00

1.9.

Одводњавање у поступку комасације (Општине Бачка Паланка, Бачки Петровац,
Кањижа и Вршац)

50.000.000,00

1.10.

Уређење атарских путева у поступку комасације (Општине Бачка Паланка, Бачки
Петровац, Кањижа и Вршац)

45.000.000,00

1.11.

Демонстрација интензивног гајења пољопривредних култура у условима наводњавања
на отвореном и у заштићеном простору уз могућу употребу алтернативних извора
енергије на парцелама средњих пољопривредних школа, казнено васпитних и социјалних установа

1.12.

Мелиорација пашњака и ливада

Укупно „уређење пољопривредног земљишта“

Р.бр
2.4.

20.000.000,00

40.000.000,00

14.519.332,06
309.519.332,06

2. Заштита пољопривредног земљишта

ИЗНОС
( динара )

Oпремање или ангажовање пољочуварске службе

80.000.000,00

Укупно „заштита пољопривредног земљишта“

80.000.000,00

УКУПНО

389.519.332,06
IV

Корисници средстава из тачке II подтачка 1.1. су месне заједнице са територије Аутономне Покрајине Војводине које приступају
уређењу отворене каналске мреже која је у функцији одводњавања пољопривредног земљишта. Активност из тачке II подтачка
1.1. финансираће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине до
100% средстава, по спроведеном конкурсу.
У циљу побољшања квалитета пашњака реализује се активност из тачке II подтачка 1.2. преко 12 пољопривредних стручних
служби са територије АП Војводине, сразмерно учешћу површина
пашњака на подручју које покрива свака од 12 пољопривредних
стручних служби. Пољопривредна стручна служба врши набавку
потребног материјала за мелиорацију пашњака и ливада, даје
препоруку и прати реализацију ове мере. Мера се спроводи на
пашњацима који се користе за испашу стоке. Активност из тачке
II подтачка 1.2. финансираће се у целости из буџета Аутономне
Покрајине Војводине, а пољопривредним стручним службама за
спровођење ове активности припада накнада у износу од 10.200
динара по третираном пашњаку са урачунатим порезом на додату
вредност.
Корисници средстава из тачке II подтачка 1.3. су месне заједнице
са територије Аутономне Покрајине Војводине које приступају
уређењу атарских путева на територији своје катастарске
општине. Активност из тачке II подтачка 1.3. финансираће се из
буџета Аутономне Покрајине Војводине до 100% по спроведеном
конкурсу.
Активност из тачке II подтачка 1.4. уговара се са ЈВП „Воде
Војводине“ Нови Сад са циљем реализације радова на одводња-

вању посебно угроженог подручја Средњег Баната (територије:
града Зрењанина и општина Нова Црња, Нови Бечеј, Житиште
и Сечањ). Активност из тачке II подтачка 1.4. финансираће се у
целости средствима из буџета Аутономне Покрајине Војводине.
Активност из тачке II подтачка 1.5. уговара се са ЈВП „Воде
Војводине“ Нови Сад са циљем реализације радова на одводњавању посебно угроженог подручја Северног Баната (територије
општина: Кикинда, Нови Кнежевац и Чока). Активност из тачке
II подтачка 1.5. финансираће се у целости средствима из буџета
Аутономне Покрајине Војводине.
Активност из тачке II подтачка 1.6. уговара се са ЈВП „Воде
Војводине“ Нови Сад са циљем реализације радова на одводњавању осталог угроженог подручја на територији Аутономне Покрајине Војводине (без подручја Средњег Баната и Северног Баната). Активност из тачке II подтачка 1.6. финансираће се у целости
средствима из буџета Аутономне Покрајине Војводине.
Активност из тачке II подтачка 2.1. реализује се преко 12
пољопривредних стручних служби са територије АП Војводине
и Института за ратарство и повртарство из Новог Сада који имају
овлашћење од стране Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде Републике Србије за обављање те делатности.
Активност из тачке II подтачка 2.1. вршиће се у обиму од 28.409
узорака на земљишту од I до V катастарске класе, на територији
Аутономне Покрајине Војводине на парцелама чији је власник
односно корисник физичко лице. Активности из тачке II подтачка 2.1. финансираће се у целости из буџета Аутономне Покрајине
Војводине у износу од 1.760,00 динара по узорку са урачунатим
порезом на додату вредност.

23. март 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Реализацијом активности из тачке II подтачка 2.2. створиће
се претпоставке за систематско праћење болести и штеточина
на пољопривредним културама у оквиру прогнозно извештајне
делатности; као и претпоставке за превенцију контаминације
земљишта, испитивање и праћење опасних и штетних материја
у пољопривредном земљишту, води и муљу у мелиоративниим
каналима на целој територији Аутономне Покрајине Војводине.
Корисници средстава ће бити 12 пољопривредних стручних
служби са територије Аутономне Покрајине Војводине. Активност из тачке II подтачка 2.2. реализоваће се из буџета Аутономне
Покрајине Војводине до 100%.
Активност из тачке II подтачка 2.3. уговара се са ЈВП „Воде
Војводине“ Нови Сад са циљем реализације радова на изградњи,
реконструкцији, санацији и одржавању насипа који су у функцији
одбране од поплава. Активност из тачке II подтачка 2.3. финансираће се у целости средствима из буџета Аутономне Покрајине
Војводине.
редни
број
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Корисници средстава из тачке II подтачка 3.1. су: 1) физичка
лица старија од 65 година и 2) корисници инвалидске пензије који
су то право стекли као осигураници пољопривредници; који су
власници обрадивог пољопривредног земљишта и носиоци регистрованог пољопривредног газдинства, уписаног у Регистар
пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину
и условима уписа и вођења Регистра пољопривредних газдинстава а која су своје обрадиво пољопривредно земљиште издала у
закуп. Средства се додељују корисницима на основу спроведеног
јавног огласа. Активност из тачке II подтачка 3.1. ће се финансирати у целости из буџета Аутономне Покрајине Војводине. Део
средстава у износу од 1.258.491,20 динара користиће се за исплату
Нереализованог дела Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине
Војводине у 2010. години (‘’Сл. Лист АП Војводине’’ бр. 12/10,
21/10 и 22/10), у даљем тексту ‘’Програм 2010.г.’’, и то за следеће
кориснике којима су средства одобрена по Конкурсу за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп у 2010. години:

Носилац р.п.г.
(име и презиме)

Место

1

Антал Ердељи

Мале Пијаце

15.205,80

2

Карољ Кермеци

Ором

25.949,40

Одобрен износ (динара)

3

Ференц Бајус

Ада

27.208,80

4

Марин Лерић

Бачки Брег

16.777,20

5

Дарка Олушки

Санад

20.814,00

6

Ђока Ћирић

Црепаја

44.348,40

7

Меланија Ковач

Руски Крстур

26.859,00

8

Срђан Котарац

Нови Сланкамен

60.000,00

9

Србислав Ненадовић

Јамена

31.286,40

10

Драгица Ненадовић

Јамена

12.928,80

11

Јелица Бабин

Силбаш

29.284,20

12

Владимир Ћирин

Ђурђево

44.342,40

13

Зора Јовановић

Адашевци

40.351,20

14

Терезија Матарић

Сомбор

29.170,60

15

Јелена Тонковић

Биково

66.536,00

16

Мирослав Павлов

Жабаљ

44.377,80

17

Стеван Јухас

Чонопља

56.127,60

18

Јоса Станчу

Вршац

55.111,80

19

Ана Станчу

Вршац

17.356,80

20

Никола Живку

Владимировац

45.979,20

21

Бони Талош

Чантавир

22.799,40

22

Јанош Берењи

Торда

35.616,60

23

Борбала Хордоши

Бездан

22.288,80

24

Анђелка Лаћарац

Бешеново

36.600,60

25

Весeлин Секулић

Кумане

60.000,00

26

Ерне Хорват

Михајлово

60.000,00

27

Душан Илић

Гајдобра

25.656,60

28

Ката Видаковић

Суботица

70.055,60

29

Илона Анђан

Чантавир

25.120,20

30

Амалија Антуновић

Суботица

23.299,80

31

Јаким Хербут

Руски Крстур

14.889,60

32

Имре Вида

Суботица

47.764,80

33

Риста Унгур

Јанков Мост

44.383,80

34

Виорел Борач

Ритишево

60.000,00

УКУПНО

1.258.491,20
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Активност из тачке II подтачка 3.2. финансираће се из буџета
Аутономне Покрајине Војводине до 100% по спроведеном
конкурсу за привођење култури необрадивог пољопривредног
земљишта - реконструкција рибњака и подизање нових рибњака
на територији Аутономне Покрајине Војводине. Део средстава
у износу од 24.000.000,00 динара користиће се за исплату Не-

23. март 2011.

реализованог дела Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине
Војводине у 2010. години (‘’Сл. Лист АП Војводине’’ бр. 12/10,
21/10 и 22/10), у даљем тексту ‘’Програм 2010.г.’’, и то за следеће
кориснике:

редни број

Корисник

Место

Одобрен износ (динара)

1

Задруга за рибарство ‘’Арсенић’’

Стапар

1.500.000,00

2

‘’Опека НБН’’ д.о.о.,

Нови Сад

1.500.000,00

3

‘’Рибњак Ђерам’’ д.о.о.,

Вршац

2.000.000,00

4

‘’Алас’’ д.о.о.,

Сомбор

1.500.000,00

5

ЗЗ ‘’Агро-Клек’’

Клек

10.000,000,00

6

ОЗЗ ‘’Тера Нова’’

Турија

2.500.000,00

7

‘’Moto cross’’, d.o.o.,

Бачка Топола

1.500.000,00

8

‘’Гумел’’, д.о.о.,

Хајдуково

1.500.000,00

9

‘’ABC Food’’ ad,

Руски Крстур

2.000.000,00

УКУПНО
Корисници средстава из тачке II подтачка 3.3. су пољопривредне
стручне службе са територије Аутономне Покрајине Војводине и
Пољопривредни факултет из Новог Сада, који приступају постављању огледа интезивног гајења пољопривредних култура.
Активност из тачке II подтачка 3.3. реализоваће се из буџета
Аутономне Покрајине Војводине до 100%.
Корисници средстава из тачке II подтачка 4.1. су градови и
општине са територије Аутономне Покрајине Војводине који су
својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта предвидели израду техничке
документације везане за заштиту, уређење и коришћење
пољопривредног земљишта. Активност из тачке II подтачка 4.1.
финансираће се по спроведеном конкурсу, из буџета Аутономне
Покрајине Војводине до 70%. Преостала средства треба да
обезбеде корисници средстава.
Активност на реализацији тачке II подтачка 4.2. уговара се са
Пољопривредним факултетом из Новог Сада са циљем израде
Пројекта за мапирање и сузбијање инвазивних и алергених
корова на територији АП Војводине за период 2011-2014 година.
Активност на реализацији тачке II подтачка 4.2. финансираће се у
целости средствима из буџета Аутономне Покрајине Војводине.
Активности на реализацији тачке II подтачка 4.3. и 4.4. уговарају се са Факултетом техничких наука из Новог Сада за потребе
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство у циљу успостављања јединственог геоинформационог система у пољопривреди на територији Аутономне Покрајине
Војводине и развоја капацитета покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство ради испуњење захтева везаних за коришћење нових технологија (ГИС система,
даљинске детекције, сателитских снимака, система идентификације пољопривредних парцела, контроле пољопривредне производње...) у процесу придруживању ЕУ. Резултате ових активности
користиће сви субјекти заинтересовани за област пољопривреде.
Активности из тачке II подтачка 4.3. и 4.4. финансираће се у целости средствима из буџета Аутономне Покрајине Војводине.

24.000.000,00
V
Корисници средстава из тачке III подтачка 1.7. су градови и
општине са територије Аутономне Покрајине Војводине који су
својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта предвидели реализацију поступка
комасације и који су у том циљу донели Одлуку о спровођењу
комасације. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке III подтачка 1.7. финансираће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине до 55%, преостала средства треба да
обезбеде корисници средстава.
Корисници средстава из тачке III подтачка 1.8. су градови
и општине са територије Аутономне Покрајине Војводине
(Зрењанин, Панчево, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа,
Вршац, Ириг и Опово), који су својим годишњим програмима
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
предвидели реализацију поступка комасације и код којих је
поступак комасације у току. Активност из тачке III подтачка 1.8.
финансираће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине до
55%, преостала средства треба да обезбеде корисници средстава.
Корисници средстава из тачке III подтачка 1.9. су општине
са територије Аутономне Покрајине Војводине код којих је
поступак комасације у току (Бачка Паланка, Бачки Петровац,
Кањижа и Вршац) и које су својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта предвиделе изградњу или уређење каналске мреже у атару. Активност
из тачке III подтачка 1.9. финансираће се из буџета Аутономне
Покрајине Војводине до 55%, преостала средства треба да обезбеде корисници средстава.
Корисници средстава из тачке III подтачка 1.10. су општине са
територије Аутономне Покрајине Војводине код којих је поступак
комасације у току (Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа
и Вршац) и које су својим годишњим програмима заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта предвиделе
уређење атарских путева. Активност из тачке III подтачка 1.10.
финансираће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине до
55%, преостала средства треба да обезбеде корисници средстава.

23. март 2011.
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Корисници средстава из тачке III подтачка 1.11. су средње
пољопривредне школе, казнено-васпитне и социјалне установе,
који организују пољопривредну производњу са циљем
демонстрације интезивног гајења пољопривредних култура у
условима наводњавања на отвореном и у затвореном простору
уз могућу употребу алтернативних извора енергије. Активност
из тачке III подтачка 1.11. финансираће се из буџета Аутономне
Покрајине Војводине до 100% средстава, по спроведеном
конкурсу.
У циљу побољшања квалитета пашњака реализује се активност
из тачке III подтачка 1.12. преко 12 пољопривредних стручних
служби са територије АП Војводине, сразмерно учешћу површина
пашњака на подручју које покрива свака од 12 пољопривредних
стручних служби. Пољопривредна стручна служба врши набавку
потребног материјала за мелиорацију пашњака и ливада, даје
препоруку и прати реализацију ове мере. Мера се спроводи на
пашњацима који се користе за испашу стоке. Активност из тачке
III подтачка 1.12. финансираће се у целости из буџета Аутономне
Покрајине Војводине, а пољопривредним стручним службама за
спровођење ове активности припада накнада у износу од 10.200
динара по третираном пашњаку са урачунатим порезом на додату
вредност.
Корисници средстава из тачке III подтачка 2.4. су градови и
општине са територије Аутономне Покрајине Војводине који су
својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта предвидели опремање или ангажовање пољочуварске службе, који су донели одлуку којом се предвиђа оснивање или ангажовање пољочуварске службе. Активност
из тачке III подтачка 2.4. финансираће се по спроведеном конкурсу, из буџета Аутономне Покрајине Војводине до 60%. Преостала
средства треба да обезбеде корисници средстава.
VI
Права и обавезе између корисника и даваоца средстава регулисаће се уговором.
Финансирање активности из овог Програма вршиће се у складу са приливом средстава у буџет АП Војводине предвиђених за
те намене.

138.
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139.
На основу члана 15. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Војвођанског симфонијског оркестра («Службени
лист АПВ», број 21/2010) и члана 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 9.
марта 2011. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Програм рада Војвођанског симфонијског
оркестра за 2011. годину, који је усвојио Управни одбор Војвођанског симфонијског оркестра, на седници одржаној 7. марта 2011.
године.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-165/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

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

140.
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. алинеја
5. 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.
марта 2011. године, д о н е л а је

На основу члана 15. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Војвођанског симфонијског оркестра («Службени
лист АПВ», број 21/2010) и члана 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 9.
марта 2011. године, д о н е л а је

Даје се сагласност на Финансијски план Музеја Војводине за
2011. годину, који је усвојио Управни одбор Музеја Војводине, на
15. седници одржаној 28. јануара 2011. године.

Р Е Ш Е Њ Е

II

I

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

Даје се сагласност на Финансијски план Војвођанског симфонијског оркестра за 2011. годину, који је усвојио Управни одбор
Војвођанског симфонијског оркестра, на седници одржаној 7.
марта 2011. године.
II

Р Е Ш Е Њ Е
I

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-73/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-78/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

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

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

141.
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. алинеја
5. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких
права над установама културе које је основала Аутономна
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Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 18/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 9.
марта 2011. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Програм рада Музеја Војводине за 2011.
годину, који је усвојио Управни одбор Музеја Војводине, на 15.
седници одржаној 28. јануара 2011. године.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-160/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

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

23. март 2011.

143.
На основу члана 17. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за
социјалну заштиту (‘’Службени лист АПВ’’, број 1/06), члана 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 9.
марта 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Покрајинског завода за социјалну заштиту за 2011. годину, који је донео Привремени управни одбор Покрајинског завода за социјалну заштиту, на седници
одржаној 24. фебруара 2011. године.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-121/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

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

142.
На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар „Нови Сад” у
Новом Саду („Службени лист АПВ”, број 7/02) и члана 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број 4/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 9.
марта 2011. године, д о н е л а ј е

144.
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе – Центра
за привредно-технолошки развој Војводине (‘’Службени лист
АПВ’’, број 4/08) 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 9.
марта 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

Р Е Ш Е Њ Е

I

I
БРАНИСЛАВ АНТИЋ, дипломирани правник из Новог Сада,
разрешава се дужности члана Управног одбора установе социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар „Нови
Сад” у Новом Саду, на коју је именован Решењем Извршног већа
Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00477/2009 од 23. септембра 2009. године.
II
ГОРАН АНТИЋ, дипломирани инжењер агроекономије из Новог Сада, именује се за члана Управног одбора установе социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар „Нови
Сад” у Новом Саду, као представника оснивача установе.

Даје се сагласност на Финансијски план Установе – Центра за
привредно-технолошки развој Војводине за период јануар-децембар 2011. године, који је усвојио Управни одбор Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине, на 18. седници
одржаној 4. фебруара 2011. године.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-61/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

III
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-145/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

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

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

145.
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе – Центра
за привредно-технолошки развој Војводине (‘’Службени лист
АПВ’’, број 4/08) 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 9.

23. март 2011.
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марта 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар-децембар
2011. године, који је усвојио Управни одбор Установе – Центра за
привредно-технолошки развој Војводине, на 18. седници одржаној 4. фебруара 2011. године.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
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да Покрајинског завода за заштиту природе за период 01.01.31.12.2011. годинe, који је донео Управни одбор Покрајинског завода за заштиту природе, на седници одржаној 14. јануара 2011.
године.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-72/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

148.

Број: 023-29/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

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

146.
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
одговорношћу за управљање развојем туристичког простора
„Парк Палић“, Палић од 30. априла 2008. године,
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 9.
марта 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2011. годину.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.

На основу члана 9. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени
лист АПВ“, број: 2/10) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводинe
(„Службени лист АПВ“, број: 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 9.
марта 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм заштите природних добара
Покрајинског завода за заштиту природе за 2011. годину, који је
донео Управни одбор Покрајинског завода за заштиту природе, на
седници одржаној 28. јануара 2011. године.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-27/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

149.

Број: 023-20/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

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

147.
На основу члана 9. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени
лист АПВ“, број: 2/10) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводинe
(„Службени лист АПВ“, број: 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 9.
марта 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Финансијски план прихода и расхо-

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(«Службени гласник РС», број: 107/05, 72/09 - други закон, 88/10
и 99/10), 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)
и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади
Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број
4/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 9.
марта 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Наташа Лукић, из Зрењанина, разрешава се дужности члана
Надзорног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др
Васа Савић“ Зрењанин, на коју је именована Решењем Извршног
већа Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00048/2008 од 23.
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23. март 2011.
РЕШЕЊЕ

јануара 2008. године, на лични захтев.
II

I

У Надзорни одбор Специјалне болнице за плућне болести „Др
Васа Савић“ Зрењанин, именују се:

Даје се сагласност на Статут Дома ученика средњих школа
„Бранково коло“ у Новом Саду, који је донео Управни одбор Дома
ученика средњих школа „Бранково коло“ у Новом Саду, на седници одржаној 28. јануара 2011. године.

- за чланове:
1. Славко Штрбац, виши физиотерапеут, из Зрењанина, из
реда запослених;
2. Иренка Радисавчевић, медицинска сестра, из Зрењанина, из реда запослених.

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

III

Влада Аутономне Покрајине Војводине

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

Број: 022-99/2011
Нови Сад, 2. марта 2011. године

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-167/2011
Нови Сад, 9. марта 2011. године

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

150.
На основу члана 8. став 2. Одлуке о начину рада домова ученика и средњих школа са домом ученика са седиштем на територији
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број:
10/03 и 8/06) 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. марта 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Статут Дома ученика средњих школа у
Вршцу, који је донео Управни одбор Дома ученика средњих школа у Вршцу, на седници одржаној 28. септембра 2010. године.

152.
На основу члана 8. став 2. Одлуке о начину рада домова ученика и средњих школа са домом ученика са седиштем на територији
Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број:
10/03 и 8/06) 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.
марта 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Статут Дома ученика средњих школа
„Ангелина Којић – Гина“ у Зрењанину, који је донео Управни
одбор Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић – Гина“ у
Зрењанину, на седници одржаној 4. августа 2010. године, као и на
Одлуку о изменама Статута Управног одбора од 3. децембра 2010.
године и на Одлуку о изменама и допунама Статута Управног
одбора, од 28. јануара 2011. године.
II

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

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-43/2011
Нови Сад, 2. марта 2011. године

Број: 022-138/2011
Нови Сад, 2. марта 2011. године
Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

151.
На основу члана 8. став 2. Одлуке о начину рада домова ученика и средњих школа са домом ученика са седиштем на територији
Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број:
10/03 и 8/06) 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.
марта 2011. године, д о н е л а је

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

153.
На основу члана 30. тачка 11. члана 33. и члана 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом
141. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник
РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10 и 99/10) и у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“(„Службени лист АПВ“, број 11/06),
Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
2. марта 2011. године, д о н е л а је

23. март 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊE
I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Специјалне
болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, коју је донео привремени Управни одбор Специјалне болнице за рехабилитацију
„Бања Кањижа“, на седници одржаној 29. децембра 2010. године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број 3 - Страна 83

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ
ШКОЛА ‘’НИКОЛА ВОЈВОДИЋ’’ У КИКИНДИ
I
ГОРАН КРСТИЋ, дипломирани дефектолог - наставник разредне наставе из Кикинде, именује се за директора Дома ученика
средњих школа ‘’Никола Војводић’’ у Кикинди, на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-139/2011
Нови Сад, 2. марта 2011. године

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

Број: 022-188/2011
Нови Сад, 16. марта 2011. године

154.
На основу чл. 53. и 54. Закона о ученичком и студентском стандарду (‘’Службени гласник РС’’, број: 18/2010), члана 36. став 1. тачка 12. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине
Војводине (‘’Службени гласник РС’’, број: 99/09) и члана 30. став
1. тачка 11. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број: 4/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
16. марта 2011. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ДОМА УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА ‘’НИКОЛА ВОЈВОДИЋ’’
У КИКИНДИ

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

156.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05) а у вези са тачком 1.
Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над Установом за
смештај и збрињавање старих лица „Геронтолошки центар” Панчево („Службени лист АПВ”, број 7/02), чланом 30. став 1. тачка
11. и чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број
4/2010) у поступку разрешења директора Установе за смештај и
збрињавање старих лица „Геронтолошки центар” Панчево,
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16.
марта 2011. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I

I
ГОРАН КРСТИЋ, дипломирани дефектолог – наставник разредне наставе из Кикинде, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа ‘’Никола Војводић’’ у Кикинди.

МИЛЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ, дипломирани специјални педагог из Дебељаче, р а з р е ш а в а с е дужности директора
Установе за смештај и збрињавање старих лица „Геронтолошки
центар” Панчево, на коју је именован Решењем Извршног већа
Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00020/2007 од 12. јануара 2007. године.

II

II

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

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-187/2011
Нови Сад, 16. марта 2011. године

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

Број: 022-189/2011
Нови Сад, 16. марта 2011. године

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

155.

157.

На основу чл. 53. и 54. Закона о ученичком и студентском стандарду (‘’Службени гласник РС’’, број: 18/2010), члана 36. став 1. тачка 12. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине
Војводине (‘’Службени гласник РС’’, број: 99/09) и члана 30. став
1. тачка 11. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број: 4/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16.
марта 2011. године, д о н е л а ј е

На основу члана 69б. став 2. Закона о социјалној заштити и
обезбеђивању социјалне сигурности грађана („Службени гласник
РС”, број: 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01,
84/04, 101/05 и 115/05) а у вези са тачком 1. Одлуке о преузимању
права и обавеза оснивача над Установом за смештај и збрињавање
старих лица „Геронтолошки центар” Панчево („Службени лист
АПВ”, број 7/02), чланом 30. став 1. тачка 11. и чланом 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покраји-
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23. март 2011.

не Војводине („Службени лист АПВ”, број 4/2010) у поступку
именовања директора Установе за смештај и збрињавање старих
лица „Геронтолошки центар” Панчево,
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
16. марта 2011. године, д о н е л а је

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

Р Е Ш Е Њ Е

I

I

Даје се сагласност на Програм рада Покрајинског завода за
заштиту споменика културе за 2011. годину, који је усвојио Управни одбор Покрајинског завода за заштиту споменика културе,
на 8. седници одржаној 16. фебруара 2011. године.

МИЛЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ, дипломирани специјални педагог из Дебељаче, и м е н у ј е с е за директора Установе за
смештај и збрињавање старих лица „Геронтолошки центар” Панчево, на време од четири године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-190/2011
Нови Сад, 16. марта 2011. године

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

158.
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. алинеја
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
16. марта 2011. године, д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-192/2011
Нови Сад, 16. марта 2011. године

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

160.
На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(“Службени лист АПВ”, број 4/2010), a у вези са чланом 1. алинеја 7. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна
Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АП Војводине“, број 18/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
16. марта 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

Р Е Ш Е Њ Е

I

I

Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији радних места у Српском народном
позоришту, број: 01-1719/15-2008, који је донео управник Српског
народног позоришта, 09. 02. 2011. године.

Даје се сагласност на Финансијски план Покрајинског завода
за заштиту споменика културе за 2011. годину, који је усвојио Управни одбор Покрајинског завода за заштиту споменика културе,
на 8. седници одржаној 16. фебруара 2011. године.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-80/2011
Нови Сад, 16. марта 2011. године

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

159.
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. алинеја
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),

II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-194/2011
Нови Сад, 16. марта 2011. године

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

161.
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. алинеја
2. 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
16. марта 2011. године, д о н е л а је

23. март 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Р Е Ш Е Њ Е
I

Даје се сагласност на Финансијски план Архива Војводине за
2011. годину, који је усвојио Управни одбор Архива Војводине, на
седници одржаној 11. фебруара 2011. године.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-81/2011
Нови Сад, 16. марта 2011. године

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

162.
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. алинеја
2. 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
16. марта 2011. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Програм рада Архива Војводине за 2011.
годину, који је усвојио Управни одбор Архива Војводине, на седници одржаној 11. фебруара 2011. године.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-193/2011
Нови Сад, 16. марта 2011. године

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

Број 3 - Страна 85

Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин,
Апатин:
- председник:
Жељко Рајчевић, дипл. правник, адвокат из Апатина;
- чланови:
1. Доц. др Бранислава Белић, доктор медицине, специјалиста трансфузиолог, из Новог Сада;
2. Бранко Суџуковић, професор разредне наставе, из Пригревице;
3. Др Тот Тивадар, доктор медицине, специјалиста офталмолог, из Палића;
4. Др Милена Баста, доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, из Апатина;
5. Драгомир Обрадовић, дипл. економиста, из Апатина;
6. Ђоко Дубаић, кв конобар, из Апатина.
II
У Управни одбор Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин, Апатин, именују се:
- за председника:
Горан Орлић, дипл. економиста, Societe Generale Banka, из
Апатина, представник оснивача;
- за чланове:
1. Прим. др Милан Зобеница, доктор медицине, специјалиста неуропсихијатар, Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ Сомбор, из Сомбора, представник
оснивача;
2. Драган Хрњак, ССС, приватни предузетник, „Azzuro
TR“ Апатин, из Апатина, представник оснивача;
3. Жужана Фридрих, дипл. фармацеут, Средња медицинска
школа „Др Ружица Рип“ Сомбор,
из Сомбора,
представник оснивача;
4. Др Милена Баста, доктор медицине, специјалиста
физикалне медицине и рехабилитације, из Апатина, из
реда запослених;
5. Драгомир Обрадовић, дипл. економиста, из Апатина, из
реда запослених;
6. Илонка Окош Ћуповић, дипл. правник из Апатина, из
реда запослених.
Председник и чланови Управног одбора, именују се на период
од четири године.
III
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-196/2011
Нови Сад, 16. марта 2011. године

163.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(«Службени гласник РС», број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10
и 99/10), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин, Апатин, одвајањем од Дома здравља Апатин («Службени лист АПВ»,
број 5/09) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”,
број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
16. марта 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у привременом Управном одбору

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

164.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(«Службени гласник РС», број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10 и
99/10), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин, Апатин, одвајањем од Дома здравља Апатин («Службени лист АПВ», број
5/09) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади
Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број
4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
16. марта 2011. године, д о н е л а је

Страна 86 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊЕ

- др Ђула Фабиан, професор Грађевинског факултета Универзитета у Новом Саду, из Суботице, представник оснивача.

I
Разрешавају се дужности у привременом Надзорном одбору
Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин,
Апатин:
- председник:
Проф. др Ненад Вуњак, професор Економског факултета у
Суботици, из Суботице;

II
У Управни одбор Установе - Центра за привредно-технолошки
развој Војводине, именују се:
- мр Александар Недучин, магистар техничких наука,
запослен у НИС - инжењерингу, из Новог Сада,
представник оснивача;
- Ерика Хорват Кочиш, педагог, запослена у Установи
студентског стандарда Europa Kollegium, из Новог Сада,
представник оснивача.

- чланови:
1. Зоран Богић, машински техничар, из Апатина;
2. Александра Шћекић, дипл. економиста, из Апатина;
3. Ингрид Смиљанић, медицинска сестра, из Апатина;
4. Жељко Декан, кв конобар, из Сонте.
II
У Надзорни одбор Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин, Апатин, именују се:
- за председника:
Бранко Паравиња, дипл. економиста, РУВ Радио –Телевизија Војводине, из Новог Сада, представник оснивача;
- за чланове:
1. Зоран Богић, машински техничар, незапослен, из Апатина, представник оснивача;
2. Александра Шћекић, дипл. економиста, Национална
служба за запошљавање, из Апатина, представник оснивача;
3. Ингрид Смиљанић, медицинска сестра, из Апатина, из
реда запослених;
4. Жељко Декан, кв конобар, из Сонте, из реда запослених.
Председник и чланови Надзорног одбора, именују се на период
од четири године.

23. март 2011.

III
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-31/2011
Нови Сад, 16. марта 2011. године

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

166.
На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (‘’Службени лист АПВ“, број 19/06), 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. марта 2011. године, д о н е л а је

III

РЕШЕЊЕ

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

I

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-191/2011
Нови Сад, 16. марта 2011. године

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

165.
На основу члана 17. Одлуке о оснивању установе – Центра за
привредно технолошки развој Војводине («Службени лист АПВ»,
број 4/08) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”,
број 4/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
16. марта 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Установе - Центра за привредно технолошки развој Војводине:
- др Дубравко Ћулибрк, доцент на Факултету техничких наука, из Новог Сада, представник оснивача;

Даје се сагласност на Финансијски план Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2011.
годину, који је донео Управни одбор Фонда за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и расељеним лицима, на 102. седници одржаној 14. 02. 2011. године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-66/2011
Нови Сад, 2. марта 2011. године

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

167.
На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за
пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима
(‘’Службени лист АПВ“, број 19/06), 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. марта 2011. године, д о н е л а је

23. март 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊЕ

Број 3 - Страна 87

одржаној 30. децембра 2010. године.

I

II

Даје се сагласност на Програм рада Фонда за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2011. годину, који
је донео Управни одбор Фонда за пружање помоћи избеглим,
прогнаним и расељеним лицима, на 102. седници одржаној 14. 02.
2011. године.

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

II

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-140/2011
Нови Сад, 2. марта 2011. године

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

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 025-14/2011
Нови Сад, 2. марта 2011. године

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

168.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Румуна («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 3/10)
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. марта 2011. године, д о н е л а је

170.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Словака («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 3/10)
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. марта 2011. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I

Р Е Ш Е Њ Е

Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу
војвођанских Словака - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
за јануар – децембар 2011. године, који је донео Управни одбор
Завода, на седници одржаној 18. јануара 2011. године.

I

II

Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу војвођанских Румуна - Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina
за 2011. годину, који је донео Управни одбор Завода, на седници
одржаној 30. децембра 2010. године.

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

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-68/2011
Нови Сад, 2. марта 2011. године

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

171.

Број: 402-67/2011
Нови Сад, 2. марта 2011. године

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

169.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Румуна («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 3/10)
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. марта 2011. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Програм рада Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina за
2011. годину, који је донео Управни одбор Завода, на седници

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Словака («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 3/10)
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. марта 2011. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на План и Програм рада Завода за културу
војвођанских Словака - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
за јануар – децембар 2011. године, који је донео Управни одбор
Завода, на седници одржаној 18. јануара 2011. године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.

Страна 88 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-141/2011
Нови Сад, 2. марта 2011. године

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

172.
На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(«Службени лист АПВ, број 4/2010») а у вези члана 1. алинеја 7.
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
2. марта 2011. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Финансијски план Српског народног позоришта у Новом Саду за 2011. годину, који је донео Управни
одбор Позоришта, на 40 седници одржаној 10. фебруара 2011.
године.

174.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(«Службени гласник РС», број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10 и
99/10), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању Завода
за јавно здравље Панчево (“Службени лист АПВ“, број 11/06) и
члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
23. фебруара 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у привременом Управном одбору Завода за јавно здравље Панчево:
- председник:
Драгољуб Крстић, дипломирани економиста, из Панчева;
- чланови:
1. Јован Филиповић, медицински техничар, из Панчева;
2. Радоје Јаковљевић, хемијски техничар, из Панчева;
3. Др Споменка Марков, доктор медицине, специјалиста
социјалне медицине, из Панчева;
4. Јасмина Млађеновић, виша медицинска сестра, из Панчева.

II

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-69/2011
Нови Сад, 2. марта 2011. године

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

173.
На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(«Службени лист АПВ, број 4/2010») а у вези члана 1. алинеја 7.
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
2. марта 2011. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Програм рада Српског народног позоришта у Новом Саду за 2011. годину, који је донео Управни одбор
Позоришта, на 40 седници одржаној 10. фебруара 2011. године.

У Управни одбор Завода за јавно здравље Панчево, именују
се:
- за председника:
Карољ Ранц, машински техничар, СЗР „Фриго електро“
Панчево, из Панчева, представник оснивача;
- за чланове:
1. Ференц Кашлер, машински техничар, НИС рафинерија
нафте Панчево, из Панчева, представник оснивача;
2. Драгана Николић Вучковић, апсолвент, из Панчева,
представник оснивача;
3. Др Споменка Марков, доктор медицине, специјалиста
социјалне медицине, из Панчева, из реда запослених;
4. Ненад Соколовић, виши санитарни техничар, из Панчева, из реда запослених.
Председник и чланови Управног одбора, именују се на период
од четири године.
III
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-123/2011
Нови Сад, 23. фебруара 2011. године

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

II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-142/2011
Нови Сад, 2. марта 2011. године

23. март 2011.

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

175.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(«Службени гласник РС», број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10 и
99/10), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању Завода
за јавно здравље Панчево (“Службени лист АПВ“, број 11/06) и
члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 4/10),

23. март 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 23.
фебруара 2011. године, д о н е л а је
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II

РЕШЕЊЕ

РАДИЦА БРКЉАЧ, медицински техничар, из реда запослених,
именује се за члана Управног одбора Опште болнице Панчево,
Панчево.

I

III

Разрешавају се дужности у привременом Надзорном одбору
Завода за јавно здравље Панчево:

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

- председник:
Маргита Ордић, дипломирани правник, из Панчева;
- чланови:
1. Слободан Тасовац, инг. организације рада, из Панчева;
2. Љиљана Ранчев, дипломирани правник, из Панчева.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-125/2011
Нови Сад, 23. фебруара 2011. године

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

II
У Надзорни одбор Завода за јавно здравље Панчево, именују
се:
- за председника:
Татјана Николов, дипломирани економиста, ФЦБ доо Београд,
из Панчева, представник оснивача;
- за чланове:
1. Ненад Бојат, дипломирани биолог, професор, „Мегатренд универзитет“ Београд, из Панчева, представник оснивача;
2. Сања Божовић, дипломирани физикохемичар-мастер, из
Банатског Брестовца, из реда запослених.
Председник и чланови Надзорног одбора, именују се на период
од четири године.

177.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(«Службени гласник РС», број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10 и
99/10), 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)
и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
23. фебруар 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

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

РОЗАЛИЈА ЕКРЕС, дипломирани економиста, разрешава
се дужности члана Управног одбора Клиничког центра Војводине, на коју је именованa Решењем Извршног већа Аутономне
Покрајине Војводине, број: 022-00586/2007 од 10. децембра 2007.
године, на лични захтев.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

II

III

Број: 022-124/2011
Нови Сад, 23. фебруара 2011. године

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

176.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(«Службени гласник РС», број: 107/05, 72/09 - други закон, 88/10
и 99/10), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању Опште
болнице Панчево, Панчево услед поделе Здравственог центра
„Јужни Банат“ Панчево (“Службени лист АПВ”, број: 3/09 и
21/2010) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”,
број 4/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
23. фебруара 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
ГОРДАНА МРКАЉ, виши медицински техничар, разрешава се
дужности члана Управног одбора Опште болнице Панчево, Панчево, на коју је именована Решењем Владе Аутономне Покрајине
Војводине, број: 022-00176/2010 од 6. априла 2010. године.

Проф. др ИМРЕ НАЂ, редовни професор, Природно-математички факултет у Новом Саду, из Темерина, именује се за члана
Управног одбора Клиничког центра Војводине, као представник
оснивача.
III
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-126/2011
Нови Сад, 23. фебруара 2011. године

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

178.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(«Службени гласник РС», број: 107/05, 72/09 - други закон, 88/10
и 99/10), 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) и
члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 4/10),
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

23. март 2011.

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 23.
фебруара 2011. године, д о н е л а је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Утврђује се номинални износ новчане помоћи породици у
којој се роде тројке, односно четворке за 2011. годину, у износу
од 600.000,00 динара (словима: шестстотинахиљададинара и
00/100).

МИЛОРАД СРЕДАНОВИЋ, дипл. технолог, разрешава се дужности председника Надзорног одбора Клиничког центра Војводине, на коју је именован Решењем Извршног већа Аутономне
Покрајине Војводине, број: 022-00587/2007 од 10. децембра 2007.
године, на лични захтев.
II
ВЕСНА ХАЈДЕР, дипл. економиста, Новосадски сајам, из Новог Сада, именује се за председника Надзорног одбора Клиничког центра Војводине, као представник оснивача.
III

II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 553-278/2011
Нови Сад, 23. фебруара 2011. године

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

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-127/2011
Нови Сад, 23. фебруара 2011. године

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

179.

181.
На основу члана 95. и члана 98. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинским службеницима (“Службени лист АПВ”,
број: 09/09-пречишћен текст и 18/09-назив акта) и члана 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине (“Службени лист АПВ”, број: 04/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
23. фебруара 2011. године, д о н е л а је

На основу члана 6. став 2. Одлуке о праву на остваривање
новчане помоћи породици у којој се роде близанци (“Службени
лист АПВ”, број 9/06) и члана 33. и члана 35. става 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(“Службени лист АПВ”, број 4/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
23. фебруара 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Утврђује се номинални износ новчане помоћи породици у којој
се роде близанци за 2011. годину, у износу од 400.000,00 динара
(словима: четиристотинехиљададинара и 00/100).

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ РАДА НА РУКОВОДЕЋЕМ
РАДНОМ МЕСТУ
I
ТАТЈАНИ БАЊАНИН-ПЕЈИЋ п р е с т а ј е р а д на руководећем радном месту помоћника покрајинског секретара за спорт
и омладину, 28. 02. 2011. године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.

II

Влада Аутономне Покрајине Војводине

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

Број: 02-30/2011
Нови Сад, 23. фебруара 2011. године

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 553-277/2011
Нови Сад, 23. фебруара 2011. године

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

180.
На основу члана 6. став 2. Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породици у којој се роде тројке, односно четворке
(“Службени лист АПВ”, број 8/05) и члана 33. и члана 35. става 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине (“Службени лист АПВ”, број 4/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
23. фебруара 2011. године, д о н е л а је

182.
На основу члана 35. став 2. и члана 58. став 2. тачка 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинским службеницима
(“Службени лист АПВ”, број: 09/09-пречишћен текст и 18/09-назив акта) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”,
број: 04/2010), а у вези са чланом 39. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Службени лист АПВ”, број: 4/2010),
решавајући по предлогу покрајинског секретара за спорт и омладину,
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
23. фебруара 2011. године, д о н е л а је

23. март 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПОКРАЈИНСКОГ
СЕКРЕТАРА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
I
ТАТЈАНА БАЊАНИН-ПЕЈИЋ п о с т а в љ а с е за помоћника
покрајинског секретара за спорт и омладину, на период од четири
године, почев од 1. марта 2011. године.

183.
На основу члана 20. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинским административним таксама (‘’Службени лист
АПВ’’, број 20/2009),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
23. марта 2011. године, д о н е л а је
УСКЛАЂЕНЕ ДИНАРСКЕ ИЗНОСЕ
ИЗ ТАРИФЕ ПОКРАЈИНСКИХ
АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ

II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-31/2011
Нови Сад, 23. фебруара 2011. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.
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1. Динарски износи покрајинских административних такси
прописани Покрајинском скупштинском одлуком о покрајинским административним таксама у делу - Тарифа покрајинских
административних такси, која је саставни део Одлуке о покрајинским административним таксама (‘’Службени лист АПВ’’, број
20/2009), усклађују се са годишњом стопом раста трошкова живота, коју је објавио Републички завод за статистику, за период од
децембра 2009. године до децембра 2010. године, тако да гласе:
усклађени износ
таксе у динарима

I ЗАХТЕВИ
Тарифни број 1.
За захтев, молбу и предлог, пријаву или други поднесак ако овом одлуком није друкчије прописано

220,00

НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима обвезник захтева брже поступање по
раније поднетом захтеву, односно поднеску.
Тарифни број 2.
Захтев за давање мишљења о примени покрајинских прописа

1.100,00

НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима обвезник захтева брже поступање по
раније поднетом захтеву, односно поднеску.
II ПРАВНИ ЛЕКОВИ
Тарифни број 3.
За жалбу против решења које доноси орган из члана 2. ове одлуке, ако овом одлуком није друкчије прописано.

330,00

НАПОМЕНА:
Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против више решења од стране више лица обвезника таксе,
такса по овом тарифном броју плаћа се према броју решења која се оспоравају жалбом.
Тарифни број 4.
На уложене ванредне правне лекове.

1.930,00

III РЕШЕЊА
Тарифни број 5.
За сва решења која доносе органи из члана 2. ове одлуке, ако овом одлуком није другачије прописано.

390,00

НАПОМЕНА:
Ако се доноси решење по захтеву више лица - обвезника таксе, такса по овом тарифном броју плаћа се према броју
обвезника таксе, којима се решење уручује.
IV УВЕРЕЊА
Тарифни број 6.
За уверење, односно потврду, ако овoм одлуком није друкчије прописано.

220,00

V ПРЕПИСИ, ОВЕРЕ И РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА
Тарифни број 7.
За преписивање службених аката које се врши код органа (од сваког полутабака).
НАПОМЕНА:
1) Полутабаком у смислу ове одлуке сматра се лист хартије од две стране нормалног канцеларијског формата или
мањег.

290,00
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2) Ако је рукопис, односно препис, писан на страном језику, плаћа се двострука такса из овог тарифног броја.
Тарифни број 8.
За разгледање и преписивање (завршених) службених списа код органа, за сваки започети сат.

250,00

VI ОПОМЕНА
Тарифни број 9.
За опомену којом се обвезник позива да плати таксу.

190,00

VII СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ СА УПИСИМА У РЕГИСТРЕ
Тарифни број 10.
За решење које се доноси у вези са регистровањем задужбина, фондација и фондова и то за:
1) решење по захтеву за упис у Регистар задужбина, фондација и фондова

9.640,00

2) решење по захтеву за упис промена у Регистар задужбина, фондација и фондова

1.930,00

3) решење по захтеву за брисање из Регистра задужбина, фондација и фондова

1.930,00

Тарифни број 11.
За пријаву за упис у регистар сталних тумача.

570,00

За решење по захтеву за упис у регистар сталних тумача.

570,00

VIII СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
Тарифни број 12.
За издавање решења о сагласности за употребу имена „Војводина”.

365.170,00

НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја, плаћа се пре уручења решења.
IX СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ
Тарифни број 13.
За издавање информација о локацији за објекте који се у целини граде на територији Аутономне Покрајине
Војводине, за које грађевинску дозволу издаје орган.

2.760,00

Тарифни број 14.
За издавање локацијске дозволе за објекте који се у целини граде на територији Аутономне Покрајине Војводине, за које грађевинску дозволу издаје орган.

3.860,00

X СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА
Тарифни број 15.
За решења о нострификацији, односно еквиваленцији стране школске јавне исправе:
1) основно образовање

1.930,00

2) средње образовање

3.850,00

3) више и високо образовање

7.710,00

Тарифни број 16.
1) За дупликат, односно нову јавну исправу коју издаје установа у области образовања.

570,00

2) За дупликат исправе о завршеном школовању или стручној квалификацији (стручном испиту).

570,00

XI СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Тарифни број 17.
За решење о
- испуњености услова за почетак рада и обављање делатности установе социјалне заштите за смештај
корисника.
2. Усклађени динарски износи покрајинских административних
такси објављују се у ‘’Службеном листу Аутономне Покрајине
Војводине’’, а примењиваће се од 01. априла 2011. године.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 434-1/2011
Нови Сад, 23. марта 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Борис Барјактаровић,с.р.

14.390,00

184.
На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног
центра за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови
Сад („Службени лист АПВ“, број 13/2010) 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
23. марта 2011. године, д o н е л а је

23. март 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊЕ
I

Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама у Новом Саду:
1. Стеван Латиновић, грађевински техничар, члан;
2. Проф. др Бранко Баљ, професор Економског факултета,
члан;
3. Милош Урошевић, саветник покрајинског секретара за
образовање – просветни инспектор, члан.

Р а з р е ш а в а ј у се дужности председника и чланова привременог Управног одбора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама у Новом Саду:
1. Зоран Ивошевић, дипломирани економиста, председник;
2. Срђан Везмар, студент права, члан;
3. Милан Мирић, дипломирани филозоф, члан;
4. Милана Малетић, проф. српског језика и књижевности,
чланица;
5. Кристина Пастор, инжењерка информатике, чланица.
II
И м е н у ј у се за председника и чланове Управног одбора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама
у Новом Саду:
1. Ненад Иванишевић, доктор економских наука, председник;
2. Срђан Везмар, студент права, члан;
3. Милан Мирић, дипломирани филозоф, члан;
4. Милана Малетић, проф. српског језика и књижевности,
чланица;
5. Кристина Пастор, инжењерка информатике, чланица.
III
Даном ступања на снагу овог решења, престаје са радом привремени Управни одбор.
IV
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-186/2011
Нови Сад, 23. марта 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Борис Барјактаровић,с.р.

185.
На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног
центра за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови
Сад („Службени лист АПВ“, број 13/2010) 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
23. марта 2011. године, д o н е л а је
РЕШЕЊЕ

III
Даном ступања на снагу овог решења, престаје са радом привремени Надзорни одбор.
IV
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-185/2011
Нови Сад, 23. марта 2011. године

1. Никола Бабић, економиста, председник;
2. Стеван Латиновић, грађевински техничар, члан;
3. Проф. др Бранко Баљ, професор Економског факултета, члан.
II
И м е н у ј у се за председника и чланове Надзорног одбора

Потпредседник
Владе АП Војводине
Борис Барјактаровић,с.р.

186.
На основу члана 7. став 2. и члана 18. Одлуке о оснивању Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама,
Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 13/2010) и чл. 33. и 35. став
4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине ( „Службени лист АПВ“, број 4/2010) у поступку
именовања директора установе Едукативни центар за обуку у
професионалним и радним вештинама у Новом Саду,
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
23. марта 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
АЛЕКСАНДАР САША ПЕТРОВИЋ дипл. географ-туризмолог, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама
у Новом Саду.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-207/2011
Нови Сад, 23. марта 2011. године

I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности председника и чланова привременог Надзорног одбора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама у Новом Саду:

Број 3 - Страна 93

Потпредседник
Владе АП Војводине
Борис Барјактаровић,с.р.

187.
На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног
центра за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови
Сад („Службени лист АПВ“, број 13/2010) и чл. 33. и 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине ( „Службени лист АПВ“, број 4/2010) у поступку именовања директора установе Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама у Новом Саду,
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
23. марта 2011. године, д о н е л а је

Страна 94 - Број 3
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РЕШЕЊЕ

туру Војводине, на седници одржаној 18. фебруара 2011. године.

I

II

ЗОРАН СТАНКОВИЋ дипл. инжењер, и м е н у ј е се за директора Едукативног центра за обуку у професионалним и радним
вештинама у Новом Саду, на време од четири године.

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

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

Број: 402-83/2011
Нови Сад, 23. марта 2011. године

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-208/2011
Нови Сад, 23. марта 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Борис Барјактаровић,с.р.

188.

Потпредседник
Владе АП Војводине
Борис Барјактаровић,с.р.

190.
На основу члана 30. тачка 13. 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
23. марта 2011. године, д о н е л а ј е

На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(«Службени лист АПВ», број 4/2010), а у вези члана 1. алинеје 7.
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
23. марта 2011. године, д о н е л а је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ГРАДСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ У ЗРЕЊАНИНУ

РЕШЕЊЕ

Разрешавају се дужности чланови Управног одбора Градске
народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ у Зрењанину:

I

I

- Драгана Милин, библиотекар, руководилац Обрадног
одељења,
- Андреј Јаковљев, књижар Клуба књиге.

Даје се с а г л а с н о с т на Статут Српског народног позоришта,
који је донео Управни одбор Српског народног позоришта, на
седници одржаној 15. марта 2011. године.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.

II
Именују се чланови Управног одбора Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ у Зрењанину, до истека мандата Управном одбору:
- Марин Грујић, виши књижничар Научно-завичајног
одељења,
- Хрвоје Јосић, библиотекар Позајмног одељења.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-38/2011
Нови Сад, 23. марта 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Борис Барјактаровић,с.р.

189.

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

На основу члана 13а. став 2. Одлуке о оснивању Завода за
културу Војводине («Службени лист АПВ», број: 10/03 и 8/06)
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
23. марта 2011. године, д о н е л а је

Број: 022-177/2011
Нови Сад, 23. марта 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Борис Барјактаровић,с.р.

191.
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу Војводине за 2010. годину, који је усвојио Управни одбор Завода за кул-

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

23. март 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ПРАЋЕЊЕ УТИЦАЈА ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧEЊА
НА ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
I
У циљу очувања и заштите здравља грађана од штетног дејства
јонизујућих зрачења насталих као последица хаварија на нуклеарним електранама у Јапану, образује се Комисија за праћење
утицаја јонизујућег зрачења на здравље становника на територији Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Комисија)
у следећем саставу:

192.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
Републике Србије”, број 99/09), чланова 23, 36. и 56. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Службени лист
Аутономне Покрајине Војводине”, број 4/2010) а у вези члана 69б.
став 3. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне
сигурности грађана (“Службени гласник Републике Србије”, број
36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04,
101/05 и 115/05) у поступку давања сагласности за именовање
директора Центра за социјални рад “Опово” у Опову,
Покрајински секретар за социјалну политику и демографију д
оноси
Р Е Ш Е Њ Е

Председник: Доц. Др Владимир Петровић, помоћник покрајинског секретара за здравство;
Чланови:
1. Проф. Др Иштван Бикит, директор Департмана за физику
Природно математичког факултета Универзитета у Новом Саду;
2. Владимир Милојевић, саветник за одбрану и ванредне ситуације у Центру за ванредне ситуације Секретаријата
Владе АПВ;
3. Борис Копиловић, помоћник покрајинског секретара за
здравство;
4. Оливера Вучинић, саветник за процену утицаја у
Покрајинском секретаријату за заштиту животне средине и одрживи развој; и
5.мр. Ерна Шумец, саветник покрајинског секретара за
пољопривреду, водопривреду и шумарство.
II

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ГОРДАНЕ НИКОЛИЋ
НЕСТОРОВ, дипломираног правника из Опова на дужност директора Центра за социјални рад “Опово” у Опову.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Покрајински секретаријат за социјалну политику и
демографију
Број: 022-197/2011
Нови Сад, 21. март 2011. године

Покрајински секретар
Новка Мојић,с.р.

193.

Комисија:
- анализира извештаје о нивоу јонизујућег зрачења на територији Аутономне Покрајине Војводине које joj доставља Департман за физику Природно математичког факултета Универзитета у Новом Саду;
- подноси покрајинском секретару за здравство извештај о
повећању нивоа јонизујућег зрачења на територији Аутономне Покрајине Војводине и предлаже мере којима се спречавају штетни ефекти излагања јонизујућим
зрачењима, a који о томе обавештава органе Аутономне
Покрајине Војводине.
III
Комисија се састаје по потреби.
IV
Стручне и административно техничке послове за потребе Комисије обавља Покрајински секретаријат за здравство.
V
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Пoкрајински секретаријат за здравство
Број: 02-36/2011
НОВИ САД: 22.03.2011.
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Покрајински секретар
Др Атила Ченгери,с.р.
(Dr.Csengeri Attila)

На основу Елемената програма о суфинансирању погона за примену нових технологија у АП Војводини у 2011. години, Закључака
које је усвојила Влада АП Војводине на седници од 02. фебруара
2011. године, а у вези са наведеним Елементима програма, члана
2. Правилника о критеријумима за суфинансирање погона за
примену нових технологија у АП Војводини, Покрајински
секретаријат за науку и технолошки развој расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОГОНА
ЗА ПРИМЕНУ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА У АП ВОЈВОДИНИ
У циљу наставка конкретизације стратешког опредељења Владе
АП Војводине о реализацији динамичнијег привредног развоја
АП Војводине и покретања нових производних капацитета, а на
основу примене нових технологија, Покрајински секретаријат за
науку и технолошки развој ће, у складу са финансијским планом
и финансијским могућностима, суфинансирати отварање погона
пилот производње уз примену нових технологија, до износа од
49% од вредности инвестиције. За ове намене Финансијским
планом Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој
планирана су средства у износу од 410.000.000,00 динара за 2011.
годину.
Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са могућностима буџета АП Војводине.
Eлементи поступка доделе средстава
1. Право пријављивања имају привредна друштва
регистрована на територији Републике Србије(ортачко
друштво,командитно друштво,друштво с ограниченом
одговорношћу и ационарско друштво) која планирају да
покрену нове погоне на територији АП Војводине и да
запосле најмање 20 нових радника.
2. Привредно друштво које добије средства у складу са Јав-
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ним конкурсом, дужно је да износ средстава који је партиципирао Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој врати у року од једне до пет година путем донација здравственим установама, установама социјалне заштите, школама и другим установама које као
приоритет одреде надлежни покрајински секретаријати.
Донације назначеним установама могу бити реализоване
у облику робе из примарне производње или друге робе
која је одговарајуће вредности за потребе установа којима је донација упућена, при чему вредност робе треба
да одговара износу средстава које је привредно друштво
добило од Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој.
3. Уколико су средства одобрена за покретање нових погона на територији неразвијене или недовољно развијене
општине АП Војводине, износ средстава који се враћа
може бити умањен за годишњи износ зараде за 50%
нових запослених радника, при чему назначени износ
не може бити већи од 30% од висине укупно одобрених
средстава.
4. Привредно друштво које је учествовало на јавном
конкурсу за суфинансирање погона нових технологија
у претходној години и чији је елаборат добио
позитивну оцену комисије за евалуацију елабората,
може конкурисати за суфинансирање погона по Јавном
конкурсу у 2011 год. уз достављање нове пријаве, при
чему није у обавези да достави нови елаборат.
Предност приликом одлучивања имаће:
1. Нови производи који битно повећавају конкурентност
привреде АП Војводине на иностраном тржишту,
2. Привредна друштва која ће погоне покренути у привредно неразвијеним општинама са територије АП Војводине,
3. Пројекти од посебног значаја за остваривање равномерног развоја покрајине
4. Пројекти од изузетног значаја за коришћење обновљивих извора енергије
5. Привредна друштва која су учествовала на јавном конкурсу за суфинансирање погона за примену нових технологија у претходној години и остварила значајне резултате у реализацији прве фазе пројекта.
Суфинансирање може да обухвати следеће трошкове:
- израду комплетне инвестиционо-техничке документације,
- адаптацију постојећег или изградњу новог објекта,
- набавку нових машина и опреме,
- набавку репроматеријала,
- зараде за нове запослене раднике и друго.
Конкурс је отворен током целе године, а пријаве и потребна
документација се подносе у затвореној коверти са назнаком ‘’за
учешће на Jавном конкурсу за суфинансирање погона за примену
нових технологија’’ на адресу: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Булевар Михајла Пупина 16, 21108 Нови
Сад, у три примерка као и у електронској форми (на CD-у), а на
обрасцу који се може преузети на сајту Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој (http://apv-nauka.ns.ac.rs). На
истом сајту налази се и текст Правилника о критеријумима за суфинансирање погона за примену нових технологија.
Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу са
Јавним конкурсом и Правилником о критеријумима за суфинансирање погона за примену нових технологија.
Контакт особа за додатне информације: Бранка Шимић, телефон 021/487-4550, е-mail: branka.simic@vojvodina.gov.rs.
Покрајински секретаријат
за науку и технолошки развој
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На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (“Службени гласник РС”, број: 99/09), члана 22. и члана 36. став 2. Покрајинске
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скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Сл. лист АПВ”,
бр. 4/2010) и члана 7. раздео 09 и члана 22. став 1. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине
за 2011. годину (“Службени лист АПВ”, број: 23/10) и члана 7.
Правилника за суфинансирање пројеката за унапређење професионалних стандарда jавног информисања, 105 Број: 642-1/2011
Покрајински секретаријат за информације расписује:
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА
ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
Износ средстава који се расподељује је 2.000.000,00 динара.
Покрајински секретаријат за информације суфинансира наjвише до 80% вредности проjекта.
I ПРЕДМЕТ, ЦИЉ И КРИТЕРИЈУМИ
Предмет конкурса jе суфинансирање:
- семинара који се баве едукацијом новинара и других медијских стручњака.
- медијских фестивала
Циљ конкурса је: едукација новинара и других медијских
стручњака.
Критериjуми су: квалитет, актуелност професионалног и едукативног приступа, значаj проjекта за развоj професионалних
стандарда јавног информисања, финансиjска конструкциjа коjа
гарантуjе изводљивост и одрживост проjекта. Предност имају
пројекти који су доступни већем броjу корисника.
II УСЛОВИ, ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право подношења пријаве на конкурс имаjу оснивачи јавних
гласила, професионална новинарска удружења, катедре за медије
при факултетима који едукују медијске стручњаке, новинарске
школе, стручне агенције у области информисања које имају седиште у Аутономној Покрајини Војводини.
На конкурсу не могу учествовати подносиоци пријава који су у
тешкоћама у складу са чл. 81. ст. 1. Уредбе о правилима за доделу
државне помоћи (“Службени гласник РС”, број: 13/10).
Оснивач јавног гласила, односно привредни субјекат у тешкоћама је онај привредни субјекат који није способан да властитим средствима или средствима која може добити од својих власника/деоничара или поверилаца или из других извора спречи
губитке, а који би, без интервенције државе, краткорочно или
средњерочно угрозили његов опстанак. За привредни субјекат се
сматра да је у тешкоћама уколико испуњава било који од наведених услова:
(1) у случају привредног субјекта са ограниченом одговорношћу, ако је у претходних 12 месеци износ уписаног капитала
смањен за више од 50% тог капитала, али не испод законом прописаног минималног основног капитала,
(2) у случају привредног субјекта у којем најмање једно лице
има неограничену одговорност за дугове привредног субјекта,
уколико је у претходних 12 месеци капитал приказан у финансијским извештајима смањен за више од 50%,
(3) независно од облика привредног субјекта, уколико испуњава критеријуме за покретање стечајног поступка на основу закона.
Уколико није испуњен ни један од услова због којих се сматра
да је привредни субјекат у тешкоћама, може се сматрати да је оснивач јавног гласила у тешкоћама уколико су очигледни показатељи који указују да се ради о привредном субјекту у тешкоћама,
као што су раст губитака, смањење укупног прихода, раст залиха,
вишак капацитета, смањење новчаних токова, раст дуга, пораст
трошкова камата и пад или нулта нето вредност имовине.
Новоосновани привредни субјекат чији је период пословања
краћи од три године неће се сматрати да је у тешкоћама у том периоду, осим ако је у питању мали или средњи привредни субјекат
који испуњава критеријуме за покретање стечајног поступка на
основу закона.
Подносиоци пријаве могу поднети само један предлог пројекта.
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III ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА, ОДЛУЧИВАЊЕ И РОКОВИ
Поднете пријаве разматра комисија коју именује покрајински
секретар за информације.
Конкурсна комисија неће размати:
- пријаве подносилаца који не испуњавају услове по конкурсу, односно немају право учешћа на конкурсу
- неблаговремено поднете приjаве
- пројекте који нису у складу са утврђеном наменом средстава из Правилника за суфинансирање пројеката за
унапређење професионалних стандарда јавног информисања
- непотпуне пријаве
- пријаве подносилаца којима су раније одобрена средства
Секретаријата, а нису поднели извештај о наменском коришћењу истих
- пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу Секретаријата уз пратећу документацију.
Коначно решење о расподели средстава доноси покрајински
секретар, на предлог конкурсне комисије и против тог решења не
може се употребити правно средство.
Решење о расподели средстава је акт располагања против којег
се не може водити управни спор.
Резултати конкурса биће обjављени на интернет страници
Покрајинског секретаријата за информације www.vojvodina.gov.
rs/psinf .
Носиоци пријава ће писменим путем бити обавештени о резултатима конкурса, при чему Покрајински секретаријат за информације није обавезан да образложи своје одлуке.
Суфинансирање ће бити одобрено у складу са могућностима
Буџета Владе Аутономне Покрајине Војводине.
Конкурс је отворен до 15. новембра 2011. године, односно до
утрошка средстава предвиђених за ову намену.
IV ПРИЈАВЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА КОНКУРСОМ
Приjаве на конкурс, уз пратећу документациjу, подносе се на
формуларима коjи се могу наћи на саjту:
www.vojvodina.gov.rs/psinf.
Пратећа документација:
- фотокопија решења о упису у Регистар привредних
субјеката
- фотокопија потврде о пореском идентификационом
броју
- изјава одговорног лица да подносилац пријаве није у
тешкоћама у смислу чл. 2. тач. 5. Уредбе о правилима за
доделу државне помоћи (“Службени гласник РС”, број:
13/10), која се налази у саставу обрасца за пријаву.
Приjаве се обавезно подносе на следећи начин:
1. Два примерка путем поште на адресу:
Покрајински секретаријат за информације Булевар Михајла
Пупина 16, 21000 Нови Сад
са назнаком за Конкурс за професионалне стандарде.
2. Један примерак путем електронске поште на: mediji.
psinf@gmail.com
са назнаком за Конкурс за професионалне стандарде.
Корисник средстава је дужан да пројекат реализује до 31. децембра 2011. године.
Средства се користе искључиво за намене за која су додељена, а
корисник средстава је дужан да Покрајинском секретаријату за
информације достави извештај о реализацији пројекта и доказ о
наменском коришћењу додељених средстава.
Додатне информациjе се могу добити на телефон: 021/487-42-74
Покрајински секретар за информације
Ана Томанова Маканова,с.р.
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195.
На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (“Службени гласник РС”, број: 99/09), члана 22. и члана 36. став 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Сл. лист АПВ”,
бр. 4/2010) и члана 7. раздео 09 и члана 22. став 1. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине
за 2011. годину (“Службени лист АПВ”, број: 23/10) и члана 5.
Правилника за суфинансирање пројеката техничко-технолошког
опремања јавних гласила, 105 број: 642-3/2011, Покрајински
секретаријат за информације расписује:
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕХНИЧКОТЕХНОЛОШКОГ ОПРЕМАЊА ЈАВНИХ ГЛАСИЛА
износ средстава који се расподељује је
23.000.000 динара
Покрајински секретаријат за информације суфинансира мале
привредне субјекте у висини до 70% вредности проjекта.
У складу са чл. 2. ст. 1. тач. 2. Уредбе о правилима за доделу
државне помоћи (“Службени гласник РС”, број: 13/10), мали привредни субјекат је привредни субјекат који запошљава мање од
50 људи, чији је годишњи промет и/или укупан годишњи биланс
мањи од 10 милиона евра у динарској противвредности.
I ПРЕДМЕТ, ЦИЉ И КРИТЕРИЈУМИ
Предмет конкурса jе суфинансирање техничко-технолошког
опремања јавних гласила:
-набавка редакцијске опреме
-набавка и инсталација студијске опреме
-набавка и инсталација рачунарских система и софтвера
-оспособљавање запослених у медијима за техничко-технолошке иновације
Циљ конкурса jе: унапређење рада јавних гласила путем
набавке нове опреме.
Критериjуми при одобравању средстава су:
- значај техничко-технолошког опремања јавног гласила за
остваривање права на јавно информисање грађана Војводине на нивоу Покрајине, региона, града или општине,
- значај техничко-технолошког опремања за унапређење
права на информисање на језицима националих заједница на територији Аутономне Покрајине Војводине,
- квалитет, актуелност, креативност, експеримент у жанру,
- рационалност пројекта.
II УСЛОВИ, ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право подношења пријаве на конкурс имаjу оснивачи јавних
гласила уписаних у Регистар јавних гласила при Агенцији за
привредне регистре, издавачи новина и оснивачи јавних гласила
уписаних у Регистар јавних гласила који имају дозволу од РРА
за емитовање радијског и телевизијског програма, укључујући
и Интернет странице уписане у Регистар јавних гласила, чији
пројекти доприносе: развоју медија и њихове делатности, развоју
програма у складу са највишим професионалним стандардима,
промовисању културе дијалога, толеранцији, слободи, развоју
цивилног друштва у коме ће грађани бити информисани о свим
релевантним друштвеним питањима. Предложени проjекат се
мора реализовати преко jавног гласила које је од посебног значаја
за јавно информисање грађана Аутономне Покрајине Војводине.
На конкурсу не могу учествовати :
- oснивачи јавних гласила који већину прихода остварују
од претплате или друге месечне надокнаде за своје услуге,
- оснивачи јавних гласила који примају субвенцију по другом основу из Буџета Аутономне Покрајине Војводине,
- оснивачи јавних гласила који су у тешкоћама у складу са
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чл. 7. ст. 2. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (“Службени гласник РС”, број: 13/10).
Оснивач јавног гласила, односно привредни субјекат у тешкоћама је онај привредни субјекат који није способан да властитим средствима или средствима која може добити од својих власника/деоничара или поверилаца или из других извора спречи
губитке, а који би, без интервенције државе, краткорочно или
средњерочно угрозили његов опстанак. За привредни субјекат се
сматра да је у тешкоћама уколико испуњава било који од наведених услова:
(1) у случају привредног субјекта са ограниченом одговорношћу, ако је у претходних 12 месеци износ уписаног
капитала смањен за више од 50% тог капитала, али не
испод законом прописаног минималног основног капитала,
(2) у случају привредног субјекта у којем најмање једно
лице има неограничену одговорност за дугове привредног субјекта, уколико је у претходних 12 месеци капитал
приказан у финансијским извештајима смањен за више
од 50%,
(3) независно од облика привредног субјекта, уколико испуњава критеријуме за покретање стечајног поступка на
основу закона.
Уколико није испуњен ни један од услова због којих се сматра
да је привредни субјекат у тешкоћама, може се сматрати да је оснивач јавног гласила у тешкоћама уколико су очигледни показатељи који указују да се ради о привредном субјекту у тешкоћама,
као што су раст губитака, смањење укупног прихода, раст залиха,
вишак капацитета, смањење новчаних токова, раст дуга, пораст
трошкова камата и пад или нулта нето вредност имовине.
Новоосновани привредни субјекат чији је период пословања
краћи од три године неће се сматрати да је у тешкоћама у том периоду, осим ако је у питању мали или средњи привредни субјекат
који испуњава критеријуме за покретање стечајног поступка на
основу закона.
Подносиоци пријаве могу поднети само један предлог пројекта
по јавном гласилу.
III ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА, ОДЛУЧИВАЊЕ И РОКОВИ
Поднете пријаве разматра комисија коју именује покрајински
секретар за информације.
Конкурсна комисија неће разматрати :
- пријаве подносилаца који не испуњавају услове по конкурсу, односно немају право учешћа на конкурсу,
- неблаговремено поднете приjаве,
- пријаве које нису у складу са утврђеном наменом средстава из Правилника за суфинансирање техничко-технолошког опремања јавних гласила,
- непотпуне пријаве,
- пријаве подносилаца којима су раније одобрена средства
Секретаријата, а нису поднели извештај о наменском коришћењу истих,
- пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу Секретаријата уз пратећу документацију.
Коначно решење о расподели средстава доноси покрајински секретар, на предлог конкурсне комисије, и против тог решења не
може се употребити правно средство. Решење о расподели средстава је акт располагања против којег се не може водити управни
спор. Резултати конкурса биће обjављени на интернет страници
Покрајинског секретаријата за информације www.vojvodina.gov.
rs/psinf.
Подносиоци пријава ће писаним путем бити обавештени о резултатима конкурса, при чему Покрајински секретаријат за информације није обавезан да образложи своје одлуке.
Суфинансирање ће бити одобрено у складу са могућностима
Буџета Владе Аутономне Покрајине Војводине.
Конкурс jе отворен до 15. новембра 2011. године, односно до
утрошка средстава предвиђених за ову намену.
IV ПРИЈАВЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА КОНКУРСОМ
Приjаве на конкурс, уз пратећу документациjу, подносе се на
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формуларима коjи се могу наћи на саjту: www.vojvodina.gov.rs/
psinf.
Пратећа документација:
- Фотокопија решења о упису оснивача у Регистар привредних субјеката,
- Фотокопија решења о упису у Регистар јавних гласила,
- Фотокопија потврде о пореском идентификационом
броју,
- Фотокопија дозволе за емитовање издате од Републичке
радиодифузне агенције (за електронске медије),
- Изјава одговорног лица да подносилац пријаве није у тешкоћама у смислу чл. 2. тач. 5. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (“Службени гласник РС”, број:
13/10), која се налази у саставу обрасца за пријаву.
Приjаве се обавезно подносе на следећи начин:
1. Два примерка путем поште на адресу:
Покрајински секретаријат за информације, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком за Конкурс ТТО.
2. Један примерак путем електронске поште на:
e-mail: mediji.psinf@gmail.com
Корисник средстава је дужан да пројекат реализује до 31. децембра 2011. године и да Покрајинском секретаријату за информације достави извештај о реализацији пројеката и доказ о наменском коришћењу додељених средстава, најкасније 15 дана након
реализације обавеза на формуларима који се могу наћи на сајту
Покрајинског секретаријата за информације www.vojvodina.gov.
rs/psinf.
Додатне информациjе се могу добити на телефон 021/487 42 74
.
Покрајински секретар за информације
Ана Томанова Маканова,с.р.

196.
На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (“Службени гласник РС”, број: 99/09), члана 22. и члана 36. став 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Сл. лист АПВ”,
бр. 4/2010) и члана 7. раздео 09 и члана 22. став 1. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину (“Службени лист АПВ”, број: 23/10) и члана
5. Правилника за суфинансирање пројеката подстицања jавног
информисања, 105 Број: 642-2/2011 , Покрајински секретаријат за
информације расписује:
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА
Укупан износ средстава који се расподељује је
23.000.000 динара
Конкурсом за суфинансирање пројеката јавног информисања
одобравају се средства за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у писаним или електронским јавним гласилима, који се дистрибуирају или емитују у
Аутономној Покрајини Војводини, а од посебног су значаја за јавно информисање грађана Аутономне Покрајине Војводине, укључујући и Интернет странице уписане у регистар јавних гласила.
Средства се одобравају за следеће намене: суфинансирање производње нових и обновљених програмских садржаjа, афирмацију
мултикултуралности, развој вишејезичности и интеркултурализма у јавним гласилима значаjним за остваривање jавног интереса
грађана Војводине, што подразумева увођење, побољшање или
проширење програмских садржаја у новинама или електронским
јавним гласилима на српском језику и на језицима националних
заједница, који се посебно односе на економску, друштвену и
културну проблематику, мањинске друштвене групе, питања из
области социјалне заштите, друштвене бриге о деци, положаја
младих или старијих грађана, родну равноправност, заштиту животне средине.
Покрајински секретаријат за информације суфинансира наjвише до 75%
вредности проjекта.
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Предмет конкурса jе : суфинансирање нових или обновљених
садржаjа jавних гласила значаjних за остваривање jавног интереса
грађана Војводине у области информисања.
Циљ конкурса jе подизање квалитета и разноврсности јавног
информисања, афирмација мултикултуралности, развој интеркултурализма, подстицање вишејезичних програма, унапређење
програмских садржаја јавних гласила, развој образовања и неговање језика и културе у Аутономној Покрајини Војводини,
информисање о европским вредностима и развијање грађанске
свести креирањем и производњом нових садржаја или путем побољшања и иновирања постојећих садржаја, који се односе посебно на актуелну економску и укупну друштвену проблематику,
питања из области социјалне заштите, друштвене бриге о деци,
затим положаја младих и старијих грађана, родну равноправност,
мањинске друштвене групе, заштиту животне средине и одрживи развој, афирмацију демократских принципа и друге актуелне
теме.
Критериjуми за оцењивање проjеката су: значаj проjекта за
остваривање права на jавно информисање грађана Војводине на
нивоу Покрајине, региона, града или општине, квалитет, креативност, актуелност и значаj проjекта за унапређење права на
информисање и jезичког и културног идентитета припадника
националних заjедница у Аутономној Покрајини Војводини, финансиjска конструкциjа коjа гарантуjе изводљивост и одрживост
проjекта. Предност имају пројекти који су доступни већем броjу
корисника и програми вишејезичног, мултикултурног и интеркултуралног садржаjа.
II УСЛОВИ, ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Предложени проjекат се мора реализовати преко jавног гласила које је од посебног значаја за јавно информисање грађана Аутономне Покрајине Војводине.
Право подношења пријаве на конкурс имаjу оснивачи јавних
гласила уписаних у Регистар јавних гласила при Агенцији за
привредне регистре, издавачи новина и оснивачи јавних гласила
уписаних у регистар јавних гласила који имају дозволу од РРА
за емитовање радијског и телевизијског програма, укључујући и
Интернет странице уписане у регистар јавних гласила, и аудио и
видео продукције које имају потписане уговоре о емитовању са
емитерима који имају дозволу РРА.
На конкурсу не могу учествовати :
- oснивачи јавних гласила који већину прихода остварују
од претплате или друге месечне надокнаде за своје услуге,
- медијски производи који се дистрибуирају/емитују преко јавних гласила која већину прихода остварују од претплате или друге месечне надокнаде за своје услуге,
- оснивачи јавних гласила који примају субвенцију по другом основу из Буџета Аутономне Покрајине Војводине.
Подносиоци пријаве могу поднети само један предлог пројекта
по јавном гласилу.
III ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА, ОДЛУЧИВАЊЕ И РОКОВИ
Поднете пријаве разматра комисија коју именује покрајински
секретар за информације.
Конкурсна комисија неће разматрати:
- пријаве подносилаца који не испуњавају услове по конкурсу, односно немају право учешћа на конкурсу,
- неблаговремено поднете приjаве,
- пројекте који нису у складу са утврђеном наменом средстава из Правилника за суфинансирање пројеката подстицања јавног информисања,
- непотпуне пријаве,
- пријаве подносилаца којима су раније одобрена средства, а нису поднели извештај о наменском коришћењу
истих,
- пријаве са непотпуном документацијом,
- пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу Секретаријата.
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Коначно решење о расподели средстава доноси покрајински секретар, на предлог конкурсне комисије, и против тог решења не
може се употребити правно средство. Решење о расподели средстава је акт располагања против којег се не може водити управни
спор. Резултати конкурса биће обjављени на интернет страници
Покрајинског секретаријата за информације www.vojvodina.gov.
rs/psinf.
Подносиоци пријава ће писаним путем бити обавештени о резултатима конкурса, при чему Покрајински секретаријат за информације није обавезан да образложи своје одлуке.
Суфинансирање ће бити одобрено у складу са могућностима
Буџета Владе Аутономне Покрајине Војводине.
Конкурс jе отворен до 15. новембра 2011. године, односно до
утрошка средстава предвиђених за ову намену
IV ПРИЈАВЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА КОНКУРСОМ
Приjаве на конкурс, уз пратећу документациjу, подносе се на
формуларима коjи се могу наћи на саjту: www.vojvodina.gov.rs/
psinf.
Пратећа документација:
- фотокопија решења о упису оснивача у Регистар привредних субјеката
- фотокопија решења о упису у Регистар јавних гласила
- фотокопија дозволе за емитовање издата од Републичке
радиодифузне агенције (за електронске медије)
- фотокопија потврде о пореском идентификационом
броју
- потписан уговор о емитовању са емитерима који имају
дозволу од Републичке радиодифузне агенције (за аудио
и видео продукције)
Приjаве се обавезно подносе на следећи начин:
1. Два примерка путем поште на адресу:
Покрајински секретаријат за информације, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком за Конкурс за подстицање
јавног информисања.
2. Један примерак путем електронске поште на:
e-mail: mediji.psinf@gmail.com
са назнаком за Конкурс за подстицање јавног информисања.
Корисник средстава је дужан да пројекат реализује до 31. децембра 2011. године и да Покрајинском секретаријату за информације достави извештај о наменском утрошку средстава, најкасније 15 дана након реализације пројекта, на формуларима који се
могу наћи на сајту Покрајинског секретаријата за информације:
www.vojvodina.gov.rs/psinf.
Додатне информациjе се могу добити на телефон 021/487 42 74
.
Покрајински секретар за информације
Ана Томанова Маканова,с.р.

197.
На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП „Војводинашуме“, Управни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин, на
XIII седници одржаној 24. 02. 2011. године, донoси
ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОГРАМА
УПРАВЉАЊА ДЕЛОВИМА РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА
„СРБИЈА-ВОЈВОДИНА“ РИБОЛОВНИХ ВОДА РЕКЕ
ДУНАВ ОД КМ 1.233 ДО КМ 1.187 И ОД КМ 1.112 ДО КМ
1.075 И РИБОЛОВНИХ ВОДА РЕКЕ САВЕ ОД КМ 207 ДО
КМ 121 И ОД КМ 95 ДО КМ 48
ЗА 2011. ГОДИНУ.
1. Доноси се одлука да се за Програм управљања деловима рибарског подручја “Србија-Војводина” чији је корисник
ЈП “Војводинашуме” Петроварадин за 2011. годину не врши
израда стратешке процене утицаја на животну средину.
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2. Управни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин је на својој XXIX седници одржаној 30. 01. 2009. године већ донео Одлуку о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Програма унапређења рибарства на деловима рибарског подручја “Србија-Војводина”
чији је корисник ЈП “Војводинашуме” Петроварадин за период
2008-2012. године (одлука бр. 240/XXIX-14).
3. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:
• Решењем о уступању на коришћење дела рибарског
подручја “Србија-Војводина” Покрајинског секретара
за пољопривреду, водопривреду и шумарство бр.
104-324-00022/2007-02-P4 од 27. 12. 2007. године,
ЈП “Војводинашуме” Петроварадин добило је на
коришћење део реке Дунав од 1.233 км до 1.187 км и од
1.112 км до 1.075 км и део реке Саве од 207 км до 121 км
и од 95 км до 48 км;
• На основу решења, ЈП “Војводиншуме” Петроварадин
је са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду,
водопривреду и шумарство 24. 01. 2008. године потписало Уговор о условима уступања на коришћење дела
рибарског подручја “Србија-Војводина” бр. 104-32400022/2007-02-У4 на поменутој километражи;
• По члану 11. Закона о рибарству (Службени гласник Републике Србије, бр. 35/94 и 38/94 - испр.), корисник рибарског подручја је био дужан да најкасније у року од
једне године од дана када је почео да користи рибарско
подручје донесе програм унапређења рибарства за период од пет година (средњорочни програм);
• Програм унапређења рибарства на делу рибарског подручја “Србија-Војводина” чији је корисник ЈП “Војводинашуме” Петроварадин за период 2008-2012. године
је урађен у континуитету због истека важења претходних програма (Дунав III, Сава I и Сава II) и представља
скуп мера и активности које ће се предузимати за наведени програмски период. Конципиран је тако да дефинише све обавезе на унапређењу постојећег стања и садржи основну концепцију, циљеве, програмске задатке, као
и висину и изворе финансијских средстава потребних за
реализацију наведених задатака.
• Коришћење риболовних вода се спроводи на основу законских прописа, средњорочних програма управљања рибарским подручјем, годишњих програма управљања рибарским подручјем и годишњих планова. Коришћењем су обухваћени привредни и рекреативни риболов, као и мере на унапређењу фонда најважнијих врста речних риба;
• Годишњи програми управљања рибарским подручјима
се третирају као оперативни - извођачки пројекти, а не
плански документи;
4. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на
животну 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:
• Карактеристике плана и програма - значај плана и програма за заштиту животне средине и одрживи развој. Овај критеријум је стављен у контекст постојања
средњорочног програма, тј. Програма унапређења рибарства на делу рибарског подручја “Србија-Војводина” чији је корисник ЈП “Војводинашуме” Петроварадин
за период 2008-2012. године, што упућује да су значај и
могући утицаји предметног документа лимитирани. Годишњи програм по свом карактеру представља оперативни - извођачки пројекат, а не стратешки или развојни
плански документ којим се утврђују правци развоја рибарства за који би се израда стратешке процене утицаја
подразумевала.
• Карактеристике плана и програма - степен утицаја плана
и програма на друге планове и програме, укључујући и
оне у различитим хијерархијским структурама. У смислу
овог критеријума утврђен је положај годишњег програма управљања рибарским подручјем у структури план-
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ских докумената са којима је у посредној или непосредној вези (просторни планови, опште и посебне основе
газдовања шумама, Програм унапређења рибарства на
делу рибарског подручја “Србија-Војводина” чији је корисник ЈП “Војводинашуме” Петроварадин за период
2008-2012. године и др).
• Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и временска димензија. Основна обележја квалитетног процеса стратешке процене подразумевају третирање стратешких, а не свих врста утицаја једног документа на животну средину, што укључује и одговарајућу
прилагођеност врсти и нивоу документа за који се ради.
Вреднујући наведене утицаје у контексту предложених
карактеристика, може се закључити да су они локалног
и краткорочног, а не стратешког карактера и као такви
нису предмет стратешке процене утицаја.
5. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о процени утицаја посебних пројеката на животну средину према
Закону о процени утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04) ако се за то укаже потреба.
6. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, који
ће у складу са законом обезбедити учешће јавности, односно
заинтересованих страна и прибавити неопходна мишљења.
7. Одлуку доставити: Министарству животне средине и просторног планирања Републике Србије, Секретаријату за заштиту
животне средине и одрживи развој АП Војводине, Секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине, Покрајинском заводу за заштиту природе, директору и архиви Предузећа.
8. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.
ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»
Број: 611/XIII-6в
Дана: 24. 02. 2011. год.

Председник Управног Одбора
Дипл. ек. Ненад Чанак,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 Србије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП „Војводинашуме“, Управни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин, на
XIII седници одржаној 24. 02. 2011. године, донoси
ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОГРАМА
УПРАВЉАЊА РИБАРСКИМ
ПОДРУЧЈЕМ „ЛАБУДОВО ОКНО“ У СПЕЦИЈАЛНОМ
РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ „ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА“
ЗА 2011. ГОДИНУ.
1. Доноси се одлука да се за Програм управљања рибарским
подручјем „Лабудово окно“ у Специјалном резервату природе „Делиблатска пешчара“ за 2011. годину не врши израда
стратешке процене утицаја на животну средину.
2. Јавно предузеће “Војводинашуме” Петроварадин је као управљач Специјалног резервата природе “Делиблатска пешчара”, на риболовним водама Дунава (1.091–1077 км) – локалитет Лабудово окно у оквиру граница Специјалног резервата
природе “Делиблатска пешчара”, у складу са прописима о
њиховом коришћењу и заштити одређеним Уредбом о заштити Специјалног резервата природе “Делиблатска пешчара”
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(Службени гласник Републике Србије, бр. 03/02), установило
Рибарско подручје “Лабудово окно” (одлука бр. 560/VI-4b).

• Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и временска димензија. Основна обележја квалитетног процеса стратешке процене подразумевају третирање стратешких, а не свих врста утицаја једног документа на животну средину, што укључује и одговарајућу
прилагођеност врсти и нивоу документа за који се ради.
Вреднујући наведене утицаје у контексту предложених
карактеристика, може се закључити да су они локалног
и краткорочног, а не стратешког карактера и као такви
нису предмет стратешке процене утицаја.

3. Управни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин је на својој IV седници одржаној 25. 01. 2010. године
већ донео Одлуку о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину Програма управљања рибарским
подручјем „Лабудово окно“ у СРП „Делиблатска пешчара“ за
период 2010-2019. године (одлука бр. 170/IV-6b).
4. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:
• Коришћење риболовних вода се спроводи на основу законских прописа, средњорочних програма управљања рибарским подручјем, годишњих програма управљања рибарским подручјем и годишњих планова. Коришћењем су обухваћени привредни и рекреативни риболов, као и мере на унапређењу фонда најважнијих врста речних риба;
• Годишњи програми управљања рибарским подручјима
се третирају као оперативни - извођачки пројекти, а не
плански документи;
• Извештајем о стратешкој процени утицаја Просторног
плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“ на животну средину, као и самим просторним планом, дефинисане су већ
све активности на унапређењу стања и готово сви критеријуми за одређивање могућих карактеристика значајних
утицаја на животну средину;
• Програм заштите и развоја Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“ за период 2008-2012. године је урађен у континуитету због истека важења претходног и представља скуп мера и активности које ће се предузимати за наведени програмски период. Конципиран
је тако да садржи основну концепцију и циљеве, опште
и посебне програмске задатке, као и висину и изворе финансијских средстава потребних за реализацију наведених задатака. Дефинише све обавезе на унапређењу
стања и ближе одређује карактеристике могућих значајних утицаја на животну средину, као и проблеме везане
за заштиту и развој свих екосистема који су саставни део
овог заштићеног природног добра, укључујући и рамсарско подручје „Лабудово окно“.
5. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на
животну 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:
• Карактеристике плана и програма - значај плана и програма за заштиту животне средине и одрживи развој. Овај
критеријум је стављен у контекст постојања средњорочног програма, тј. Програма управљања рибарским подручјем „Лабудово окно“ у СРП „Делиблатска пешчара“
за период 2010-2019. године, што упућује да су значај и
могући утицаји предметног документа лимитирани. Годишњи програм по свом карактеру представља оперативни - извођачки пројекат, а не стратешки или развојни
плански документ којим се утврђују правци развоја рибарства за који би се израда стратешке процене утицаја
подразумевала.
• Карактеристике плана и програма - степен утицаја плана
и програма на друге планове и програме, укључујући и
оне у различитим хијерархијским структурама. У смислу
овог критеријума утврђен је положај годишњег програма управљања рибарским подручјем у структури планских докумената са којима је у посредној или непосредној вези (Просторни план подручја посебне намене за
СРП „Делиблатска пешчара“, Програм заштите и развоја
Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“
за период 2008-2012. године, Програм управљања рибарским подручјем „Лабудово окно“ у СРП „Делиблатска
пешчара“ за период 2010-2019. године, Посебна основа
газдовања шумама за газдинску јединицу Делиблатски
песак за период 2008- 2017. године и др).
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6. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о процени утицаја посебних пројеката на животну средину према
Закону о процени утицаја на животну средину (Службени
гласник Републике Србије, бр. 135/04) ако се за то укаже потреба.
7. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа,
који ће у складу са законом обезбедити учешће јавности,
односно заинтересованих страна и прибавити неопходна
мишљења.
8. Одлуку доставити: Министарству животне средине и просторног планирања Републике Србије, Секретаријату за заштиту животне средине и одрживи развој АП Војводине, Секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АП Војводине, Покрајинском заводу за заштиту природе,
директору и архиви Предузећа.
9. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.
ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»
Број: 611/XIII-6б
Дана: 24. 02. 2011. год.

Председник Управног Одбора
Дипл. ек. Ненад Чанак,с.р.

199.
На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП „Војводинашуме“, Управни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин, на
XIII седници одржаној 24. 02. 2011. године, донoси
ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОГРАМА
УПРАВЉАЊА РИБАРСКИМ ПОДРУЧЈЕМ „ГОРЊЕ
ПОДУНАВЉЕ“ У СПЕЦИЈАЛНОМ РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ
„ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ“ ЗА 2011. ГОДИНУ.
1. Доноси се одлука да се за Програм управљања рибарским
подручјем „Горње Подунавље“ у Специјалном резервату
природе „Горње Подунавље“ за 2011. годину не врши израда
стратешке процене утицаја на животну средину.
2. Јавно предузеће “Војводинашуме” Петроварадин је као управљач Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“, на
риболовним водама Дунава (1.433–1.367 км) у оквиру граница
Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“, у складу са прописима о њиховом коришћењу и заштити одређеним
Уредбом о заштити Специјалног резервата природе „Горње
Подунавље“ (Службени гласник Републике Србије, бр. 45/01),
установило Рибарско подручје „Горње Подунавље“ (одлука
бр. 560/VI-4a).
3. Управни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“
Петроварадин је на својој XVII седници одржаној 25. 06.
2007. године већ донео Одлуку о неприступању изради
стратешке процене утицаја на животну средину Програма
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унапређења рибарства у Специјалном резервату природе
„Горње Подунавље“ за период 2007-2011. године (одлука бр.
1266/XVII-3/6).
4. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:
• Коришћење риболовних вода се спроводи на основу законских прописа, средњорочних програма управљања рибарским подручјем, годишњих програма управљања рибарским подручјем и годишњих планова. Коришћењем су обухваћени привредни и рекреативни риболов, као и мере на унапређењу фонда најважнијих врста речних риба;
• Годишњи програми управљања рибарским подручјима
се третирају као оперативни - извођачки пројекти, а не
плански документи;
• Извештајем о стратешкој процени утицаја Просторног
плана подручја посебне намене Специјалног резервата
природе „Горње Подунавље“ на животну средину, као
и самим просторним планом, дефинисаће се све активности на унапређењу стања и готово сви критеријуми за
одређивање могућих карактеристика значајних утицаја
на животну средину;
• Програм заштите и развоја Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“ за период 2007-2011. године је
урађен у континуитету због истека важења претходног
и представља скуп мера и активности које ће се предузимати за наведени програмски период. Конципиран је
тако да садржи основну концепцију и циљеве, опште и
посебне програмске задатке, као и висину и изворе финансијских средстава потребних за реализацију наведених задатака. Дефинише све обавезе на унапређењу
стања и ближе одређује карактеристике могућих значајних утицаја на животну средину, као и проблеме везане
за заштиту и развој свих екосистема који су саставни део
овог заштићеног природног добра, укључујући и рамсарско подручје „Горње Подунавље“.
5. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну 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:
• Карактеристике плана и програма - значај плана и програма за заштиту животне средине и одрживи развој. Овај
критеријум је стављен у контекст постојања средњорочног програма, тј. Програма унапређења рибарства у Специјалном резервату природе „Горње Подунавље“ за период 2007-2011. године, што упућује да су значај и могући утицаји предметног документа лимитирани. Годишњи програм по свом карактеру представља оперативни - извођачки пројекат, а не стратешки или развојни
плански документ којим се утврђују правци развоја рибарства за који би се израда стратешке процене утицаја
подразумевала.
• Карактеристике плана и програма - степен утицаја плана
и програма на друге планове и програме, укључујући и
оне у различитим хијерархијским структурама. У смислу
овог критеријума утврђен је положај годишњег програма управљања рибарским подручјем у структури планских докумената са којима је у посредној или непосредној вези (Просторни план подручја посебне намене за
СРП „Горње Подунавље“, Програм заштите и развоја
Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“ за
период 2007-2011. године, Програма унапређења рибарства у Специјалном резервату природе „Горње Подунавље“ за период 2007-2011. године, посебне основе газдовања шумама и др).
• Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и временска димензија. Основна обележја квалитетног процеса стратешке процене подразумевају третирање стратешких, а не свих врста утицаја једног документа на животну средину, што укључује и одговарајућу
прилагођеност врсти и нивоу документа за који се ради.
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Вреднујући наведене утицаје у контексту предложених
карактеристика, може се закључити да су они локалног
и краткорочног, а не стратешког карактера и као такви
нису предмет стратешке процене утицаја.
6. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о процени утицаја посебних пројеката на животну средину према
Закону о процени утицаја на животну средину (Службени
гласник Републике Србије, бр. 135/04) ако се за то укаже потреба.
7. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа,
који ће у складу са законом обезбедити учешће јавности,
односно заинтересованих страна и прибавити неопходна
мишљења.
8. Одлуку доставити: Министарству животне средине и просторног планирања Републике Србије, Секретаријату за заштиту животне средине и одрживи развој АП Војводине, Секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АП Војводине, Покрајинском заводу за заштиту природе,
директору и архиви Предузећа.
9. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.
ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»
Број: 611/XIII-6a
Дана: 24. 02. 2011. год.

Председник Управног Одбора
Дипл. ек. Ненад Чанак,с.р.

200.
На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП „Војводинашуме“, Управни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин, на
XIII седници одржаној 24. 02. 2011. године, донoси
ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРИВРЕМЕНОГ
ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА РИБАРСКИМ ПОДРУЧЈЕМ
„КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ“
У ОКВИРУ ГРАНИЦА СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА
ПРИРОДЕ „КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ“ ЗА
2011. ГОДИНУ.
1. Доноси се одлука да се за Привремени програм управљања
рибарским подручјем „Ковиљско-петроварадински рит“ у
оквиру граница Специјалног резервата природе „Ковиљскопетроварадински рит“ за 2011. годину не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину.
2. Јавно предузеће “Војводинашуме” Петроварадин је као управљач Специјалног резервата природе „Ковиљско-петроварадински рит“, на риболовним водама у оквиру граница
Специјалног резервата природе „Ковиљско-петроварадински рит“, у складу са прописима о њиховом коришћењу и
заштити одређеним Уредбом о заштити Специјалног резервата природе „Ковиљско-петроварадински рит“ (Службени
гласник Републике Србије, бр. 27/98), установило Рибарско
подручје „Ковиљско-петроварадински рит“ (одлука бр. 1461/
VII-15).
3. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:
• Коришћење риболовних вода се спроводи на основу законских прописа, средњорочних програма управљања
рибарским подручјем, привремених и годишњих програма управљања рибарским подручјем и годишњих планова. Коришћењем су обухваћени привредни и рекреатив-
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ни риболов, као и мере на унапређењу фонда најважнијих врста речних риба;
• Привремени и годишњи програми управљања рибарским подручјима се третирају као оперативни - извођачки пројекти, а не плански документи;
• Програм заштите и развоја Специјалног резервата природе „Ковиљско-петроварадински рит“ за период 20052009. године и Програм управљања Специјалним резерватом природе „Ковиљско-петроварадински рит“ за период 2010-2019. који је у процесу доношења су урађени
у континуитету због истека важења претходних и представљају скуп мера и активности које ће се предузимати
за наведене програмске периоде. Конципирани су тако да
садрже основну концепцију и циљеве, опште и посебне
програмске задатке, као и висину и изворе финансијских
средстава потребних за реализацију наведених задатака. Дефинишу све обавезе на унапређењу стања и ближе одређују карактеристике могућих значајних утицаја
на животну средину, као и проблеме везане за заштиту
и развој свих екосистема који су саставни део овог заштићеног природног добра, укључујући и потенцијално
рамсарско подручје „Ковиљско-петроварадински рит“.
4. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну 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:
• Карактеристике плана и програма - значај плана и програма за заштиту животне средине и одрживи развој.
Овај критеријум је стављен у контекст израде средњорочног програма, тј. Програма управљања рибарским
подручјем „Ковиљско-петроварадински рит“ у оквиру
граница СРП „Ковиљско-петроварадински рит“ за период 2011-2020. године, што упућује да су значај и могући
утицаји предметног документа лимитирани. Привремени програм по свом карактеру представља оперативни извођачки пројекат, а не стратешки или развојни плански
документ којим се утврђују правци развоја рибарства за
који би се израда стратешке процене утицаја подразумевала.
• Карактеристике плана и програма - степен утицаја плана и програма на друге планове и програме, укључујући
и оне у различитим хијерархијским структурама. У смислу овог критеријума утврђен је положај привременог
програма управљања рибарским подручјем у структури
планских докумената са којима је у посредној или непосредној вези (Програм заштите и развоја Специјалног
резервата природе „Ковиљско-петроварадински рит“ за
период 2005-2009. године и Програм управљања Специјалним резерватом природе „Ковиљско-петроварадински рит“ за период 2010-2019. који је у процесу доношења, Посебна основа газдовања шумама за газдинску јединицу Тополик за период 2002- 2011. године и др).
• Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и временска димензија. Основна обележја квалитетног процеса стратешке процене подразумевају третирање стратешких, а не свих врста утицаја једног документа на животну средину, што укључује и одговарајућу
прилагођеност врсти и нивоу документа за који се ради.
Вреднујући наведене утицаје у контексту предложених
карактеристика, може се закључити да су они локалног
и краткорочног, а не стратешког карактера и као такви
нису предмет стратешке процене утицаја.
5. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о процени утицаја посебних пројеката на животну средину према
Закону о процени утицаја на животну средину (Службени
гласник Републике Србије, бр. 135/04) ако се за то укаже потреба.
6. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа,
који ће у складу са законом обезбедити учешће јавности,
односно заинтересованих страна и прибавити неопходна
мишљења.
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7. Одлуку доставити: Министарству животне средине и просторног планирања Републике Србије, Секретаријату за заштиту животне средине и одрживи развој АП Војводине, Секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АП Војводине, Покрајинском заводу за заштиту природе,
директору и архиви Предузећа.
8. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.
ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»
Број: 611/XIII-6г
Дана: 24. 02. 2011. год.
Председник Управног Одбора
Дипл. ек. Ненад Чанак,с.р.

ИСПРАВКА
РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ЗРЕЊАНИНУ
БРОЈ: 022-89/2011 ОД 9. ФЕБРУАРА 2011. ГОДИНЕ
(„Службени лист АПВ“ број: 2/2011)
У тачци II РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У
ЗРЕЊАНИНУ, текст: „Синиша Оњин, апсолвент историје, председник“ замењује се текстом: „Синиша Оњин, професор историје,
председник“.
На основу члана 14. став 3. Закона о печату државних и других
органа („Сл.гласник РС“, број 101/2007) начелник Општинске
управе општине Кикинда, доноси

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ПЕЧАТА НЕВАЖЕЋИМ

1. Оглашава се неважећим печат Општине Кикинда округлог
облика, пречника 40 мм, означен римским бројем I, са грбом
републике Србије у средини и текстом око грба Републике
Србије, на српском језику ћириличним писмом са леве стране и
на мађарском језику и писму са десне стране, који гласи:

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
tomány
Општина Кикинда
икинда

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm TarNagykikinda Község К
Nagykikinda

2. Печат се оглашава неважећим од 14. фебруара 2011. године када
је и изгубљен.
Општина Кикинда
Број: III-03-031-45/2011
КИКИНДА: 21.02.2011. године
Начелник
општинске управе
Бранко Љубоја,с.р.
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НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА
Оглашавају се неважећим изгубљена
документа, и то:
Данило Марковић, Ковиљ, Дунафалви
Лајоша 6., сведочанство ОШ „Лаза Костић” издатo у Ковиљу.
5145
Пиловић Јасмина, Вука Караџића 71.,
Стари Лединци, радна књижица издата у
Новом Саду.
5146
Станковић Александра, Реље Савића
102., Футог, сведочанство 6. разреда ОШ
„Мирослав Антић” издатo у Футогу. 5147
Станковић Ружица, Реље Савић 102.,
уверење о положеном стручном испиту
средње педагошке школе издатo у Новом
Саду.
5148
Главинић Јово, Задружна 12., Нови Сад,
сведочанствa I, II и III разреда средње саобраћајне школе, издата у Новом Саду. 		
5149
Шушак Душко, Слаксије бб., Раковац,
радна књижица издата у Новом Саду.
5150
Гранић Александар, Владимира Назора
23., Ср. Камница, радна књижица издата у
Новом Саду.
5151
Јосиф Крчо, Ср. Каменица, Карађорђева
15., радна књижица издата у Ср. Каменици.
5152
Властимир Вуковић, Нови Сад, Балзакова 29/7., радна књижица издата у Новом
Саду.
5153
Мирослав Шркбић, Нови Сад, Балзакова 64., сведочанство и диплома грађевинске школе, издата у Новом Саду.
5154
Павловиж Јовица, Индустријска 24.,
Футог, сведочанство о завршеној ОШ „Херој Пинки” издата у Футогу.
5155
Пијетловић Јован, Задружна 10., Нови
Сад, радна књижица издата у Новом
Саду.
5156
Суботин Слађана, Балзакова 1., Нови
Сад, здравствена књижица издата у Новом
Саду.
5157
Грмаш Ведрана, Фрушкогорска 38.,
Буковац, радна књижица издата у Новом
Саду.
5158
Зечевић Бранислава, С. Митровица,
Љубе Павкова 11., диплома саобраћајне
школе „Пинки”, издата у Новом Саду.
		
5159
Алексић Александар, Пејићеви С. 52.,
Нови Сад, радна књижица издата у Новом
Саду.
5160
Божовић Јован, Карађорђева 77., Лаћарак индекс бр. 11170/04, издат у Новом
Саду.
5161
Куриџа Весна, Нови Сад, Сечањска 12.,
сведочанство III степена завршне средње
хемијске школе, издато у Новом Саду. 		
		
5162
Владан Цветковић, Нови Сад, Илије
Бирчанина 25/37., радна књижица издата у
Оџацима.
5163
Нандор Ленарт, Ветерник, Книнска 57/
а., радна књижица издата у Кикиндаи. 		
		
5164
Новаковић Никола, Нови Сад, Бул. Деспота Стефана 16., радна књижица издата у
Новом Саду.
5165
Момир Мишковић, Руменка, Стевана
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Синђелића 53., сведочанство I године саобраћајне школе „Пинки”, издато у Новом
Саду.
5166
Хостник Горан, Беочин, Цара Душана
А/1., радна књижица издата у Беочину
		
5167
Загорац Небојша, Светог Саве 20/31, Чачак, индекс бр. Ф1532 издат у Новом Саду.
		
5168
Марија Перић, Нови Сад, Драгише
Брашкована 14., пловидбена дозвола
НС1103 издата у Новом Саду.
		
5169
Милисава Вулин, Руменка, Др. М.
Стојановића 24., чекови бр. 0000066815341,
0000076525252 Банке Интесе издати у Новом Саду.
5170
Писарић Мирјана, Нови Сад, 1300
каплара 5., радна књижица издата у Новом
Саду.
5171
Бачина Душан, Младеново, Паноначка
39., диплома о стеченом V степену стручне
срепе СШ „Пинки”, издата у Новом Саду.
		
5172
Боциљ Наташа, Нови Сад, Фрушкогорски пут 101., радна књижица издата у Новом Саду.
5173
Весна Понигер, Б. Петровац, Коларова
19., радна књижица издата у Б. Петровцу.
		
5174
Небојша Јемини, Каћ, Атар 46., сведочанство VI. разреда ОШ „Вељко Влаховић”, издато у Шангају.
5175
Јелена Бероња, Футог, Васе Стајића 26.,
радна књижица издата у Ср. Карловцима
		
5176
Божић Зора, Данила Киша 5/48., Нови
Сад, радна књижица издата у Новом
Саду.
5177
Сандра Радека, Качићева 44/а., Петроварадин, сведочанство ОШ „Јован Дучић”
издато у Петроварадину.
5178
Бугарски Косана, Нови Сад, Ивана Ковачића 22., диплома пољопривредне школе издата у Футогу.
5179
Мајкић Гордана, Баношто, Н. Пашића
5., сведочанство VII разреда ОШ „Харој
Пинки” издато у Футог
5180
Дејан Галамбош, Ср. Карловци, Жарка
Зрењанина 1., радна књижица издата у Новом Саду.
5181
Митровић Милован, Понеш, Нема улице бб., легитимација расељеног лица бр.
80284/03/00104 издата у Новом Саду.
		
5182
Лукић Аљоша, Нови Сад, Змај О. Вука
14., индекс бр. Л028/07 издат у Новом
Саду
5183
Лукић Аљоша, Нови Сад, Змај О. Вука
14., возачка дозвола издата у Новом Саду.
		
5184
Павлов Тамара, Нови Сад, Трг Републике 15., радна књижица издата у Новом
Саду.
5185
Боршош Илонка, Руменка, Михајла Пупина 3., радна књижица издата у Руменци.
5186
Чеперковић Драган, Темерин, Новосадска 330., диплома средње техничке школе
издата у Темерину.
5187
Јовановић Душан, Нови Сад, Уроша
Предића 10., сведочанство I године Олимп
Гимназије издато у Новом Саду.
5188
Стиковић Милоје, Беочин, Фрушкогор-

23. март 2011.
ска 24., радна књижица издата у Пријепољу.
5189
Комадарић Александар, Краљевића
Марка 19., Нови Сад, радна књижица издата у Новом Саду.
5190
Ристић Вања, Темеринска 8., Нови Сад,
сведочанство ОШ „Милан Петровић”, издато у Новом Саду.
5191
Тот Габриела, Новосадска 424., Темерин, радна књижица издата у Темерину.
		
5192
Будерка Јулиана, Светозара Милетића
46., Каћ, диплома средње техничке школе
издата у Новом Саду.
5193
Пелегрин Љубица, Футошки пут 32/17.,
Нови Сад, сведочанство ОШ „Др. Милан
Петровић” издата у Новом Саду.
5194
Томић Немања, Отокара Кершованија
23/а., Нови Сад, радна књижица издата у
Новом Саду.
5195
Трајковић Светлана, Карловачког мира
45/б., Ср. Карловци, радна књижица издата
у Кањижи.
5196
Бозоки Александар, 1300 Каплара 2.,
Нови Сад, уверење за управљање моторним чамцем 8474/95 издата у Новом Саду.
		
5197
Галетин Срђан, Бул. Ослобођења 36.,
Нови Сад, диплома средње машинске
школе, издата у Жабљу.
5198
Карадаревић Александар, Главна 96.,
Рума, сведочанство I, II, и III разреда
средње саобраћајне школе издата у Новом
Саду.
5199
Грујуић Мика, Иве Лоле Рибара 39., Ветерник, радна књижица издата у Ветернику.
5200
Мирковић Борис, Думбово бб., Раковац,
сведочанство I разреда средње саобраћајне школе, издата у Новом Саду.
5201
Лукић Сташа, Народног фронта 37.,
Нови Сад, диплома гимназије „Исидоара
Секулић” издата у Новом Саду.
5202
Петровић Драган, Деканске баште 9/11.,
Ср. Митровица, диплома и сведочанства I,
II и III разреда срдње сабораћајне школе,
издата у Новом Саду.
5203
Ђукић Рожа, Милана Рељина 12., Сириг,
радна књижица издата у Темерину. 5204
Ковачевић Саво, Бул. Јаше Томића 15/б.,
Нови Сад, индекс издат у Новом Саду. 		
		
5205
Бајрами Ибрахим, Призренска 112., Косово Поље, расељеничка легитимација бр.
80284/04/00295 издата у Новом Саду. 		
		
5206
Шалинић Зорица, Бул. Ослобођења 12.,
Нови Сад, радна књижица издата у Краљеву.
5207
Петровић Јелица, Руменачка 146., Нови
Сад, радна књижица издата у Новом
Саду.
5208
Вицковић Никица, Сељачких буна
11/11., Нови Сад, радна књижица издата у
Новом Саду.
5209
Влаисављевић Милорд, Бул. Слободана
Јовановића 29., Нови Сад, радна књижица
издата у Новом Саду.
5210
Грубишић Илија, Јоксима Новића 23.,
Ветерник, радна књижица издата у Ветернику.
5211
Врањеш Драже, Радомира Раше Радујкова 1/а., Нови Сад, радна књижица издата у Панчеву.
5212
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Југовић Далибор, Краљевића Марка 20.,
Нови Сад, радна књижица издата у Новом
Саду.
5213
Бошњак Далибор, А. Шантића 21., Нови
Сад, печат скупштине станара зграде А.
Шантића 21., са натписом „Скупштина
станара А. Шантића 21., Нови Сад”, издата
у Новом Саду.
5214
Ристић Александра, Војвођанска 14.,
Нови Сад, индекс 313/09 издат у Новом
Саду.
5215
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Костадиновић Бранислав, С. Мусића
2., Нови Сад, печат Скупштине станара
са натписом „Скупштина станара зграде
Стевана Мусића 2.”, издат у Новом Саду.
		
5216
Пађан Љубомир, Ђуре Јакшића 40., Темерин, диплома средње електротехничке
школе, издата у Новом Саду.
5216
Анка Бабић, Ковиљ, Змај Ј. Ј. 48., сведочанство ОШ „Лазе Костић” издато у Ковиљу.
5217
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Наташа Трифуновић, Нови Сад, Јаше
Игњатовића 5., сведочанства V и VI разреда ОШ „Иван Гундулић” издата у Новом
Саду.

5218

Марић Соња, Нови Сад, Грчкошколска
5., радна књижица издата у Новом Саду. 		
		

5219
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

Редни број

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
121.
122.
123.

124.
125.

126.

127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

143.
144.
145.

Одлука о Плану реализације мера за спровођење Програма демографског развоја Аутономне Покрајине
Војводине у 2011. години
Одлука о измени Одлуке о идентификационој легитимацији
Решење о разрешењу председника и чланова привременог Управног одбора и именовању председника и
чланова Управног одбора Покрајинског завода за социјалну заштиту у Новом Саду
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за социјалну заштиту у Новом Саду
Решење о разрешењу председника и чланова привременог Управног одбора и именовању председника и
чланова Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Кањижа
Решење о разрешењу председника и чланова привременог Надзорног одбора и именовању председника и
чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Кањижа
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Позоришног музеја Војводине за 2011. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Позоришног музеја Војводине за 2011. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине
Војводине за 2010. годину
Решење о давању сагласности на Завршни рачун фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Галерије ликовне уметности-Поклон збирке Рајка
Мамузића за 2011. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Галерије ликовне уметности-Поклон збирке Рајка Мамузића за 2011. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Спомен-збирке Павла Бељанског за 2011. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Спомен-збирке Павла Бељанског за 2011. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Завода за културу војвођанских Хрвата-Zavoda za
kulturu vojvođanskih Hrvata за 2011. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Хрвата-Zavoda za kulturu
vojvođanskih Hrvata за 2011. годину
Решење о утврђивању Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2011. години
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Војвођанског симфонијског оркестра за 2011. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада
Војвођанског симфонијског оркестра за 2011. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Музеја Војводине за 2011. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја Војводине за 2011. годину
Решење о разрешењу и именовању члана Управног
одбора установе социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар „Нови Сад“ у Новом
Саду
Решење о давању сагласности на Програма рада
Покрајинског завода за социјалну заштиту за 2011.
годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Установе-Центра за привредно-технолошки развој
Војводине за период јануар-децембар 2011. године
Решење о давању сагласности на Програм рада Уста-
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Страна

нове-Центра за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар-децембар 2011. године
Решење о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2011. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Покрајинског завода за заштиту
природе за период 01.01.-31.12.2011. године
Решење о давању сагласности на Програм заштите
природних добара Покрајинског завода за заштиту
природе за 2011. годину
Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за плућне болести
„Др Васа Савић“ Зрењанин
Решење о давању сагласности на Статут Дома ученика средњих школа у Вршцу
Решење о давању сагласности на Статут Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ у Новом Саду
Решење о давању сагласности на Статут Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић-Гина“ у Зрењанину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Специјалне болнице за рехабилитацију
„Бања Кањижа“
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Дома ученика средњих школа „Никола Војводић“ у
Кикинди
Решење о именовању директора Дома ученика
средњих школа „Никола Војводић“ у Кикинди
Решење о разрешењу дужности директора Установе
за смештај и збрињавање старих лица „Геронтолошки центар“, Панчево
Решење о именовању директора Установе за смештај
и збрињавање старих лица „Геронтолошки центар“,
Панчево
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Покрајинског завода за заштиту споменика културе за
2011. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада
Покрајинског завода за заштиту споменика културе
за 2011. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији радних места у Српском народном позоришту у Новом
Саду
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Архива Војводине за 2011. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Архива Војводине за 2011. годину
Решење о разрешењу привременог Управног одбора
и именовању Управног одбора Специјалне болнице
за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин
Решење о разрешењу привременог Надзорног одбора
и именовању Надзорног одбора Специјалне болнице
за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин
Решење о разрешењу и именовању члана Управног
одбора Установе – Центра за привредно – технолошки развој Војводине
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2011. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2011. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Завода за културу војвођанских Румуна-Institutul de
Culturã al Românilor din Voivodina за 2011. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Румуна-Institutul de
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Страна

Culturã al Românilor din Voivodina за 2011. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre
kultúru vojvodinských Slovákov за јануар – децембар
2011. године
Решење о давању сагласности на План и Програм
рада Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за јануар –
децембар 2011. године
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Српског народног позоришта у Новом Саду за 2011.
годину
Решење о давању сагласности на Програм рада
Српског народног позоришта у Новом Саду за 2011.
годину
Решење о разрешењу председника и чланова
привременог Управног одбора и именовању
председника и чланова Управног одбора Завода за
јавно здравље Панчево
Решење о разрешењу председника и чланова
привременог Надзорног одбора и именовању
председника и чланова Надзорног одбора Завода за
јавно здравље Панчево
Решење о разрешењу и именовању члана Управног
одбора Опште болнице Панчево, Панчево
Решење о разрешењу и именовању члана Управног
одбора Клиничког центра Војводине
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног
одбора Клиничког центра Војводине
Решење о номиналном износу новчане помоћи породици у којој се роде близанци за 2011. годину
Решење о номиналном износу новчане помоћи породици у којој се роде тројке, односно четворке за 2011.
годину
Решење о престанку рада на руководећем радном
месту
Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину
Усклађени динарски износи из тарифе покрајинских
административних такси
Решење о разрешењу председника и чланова привременог Управног одбора и именовању председника и
чланова Управног одбора Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама у Новом
Саду
Решење о разрешењу председника и чланова привременог Надзорног одбора и именовању председника
и чланова Надзорног одбора Едукативног центра за
обуку у професионалним и радним вештинама у Новом Саду
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Едукативног центра за обуку у професионалним и
радним вештинама у Новом Саду
Решење о именовању директора Едукативног центра
за обуку у професионалним и радним вештинама у
Новом Саду
Решење о давању сагласности на Статут Српског народног позоришта у Новом Саду
Решење о давању сагласности на Завршни рачун За-
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94

Решење о образовању Комисије за праћење утицаја
јонизирајућег зрачења на здравље становника на територији Аутономне Покрајине Војводине

94

Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад „Опово“ у Опову

95

Јавни конкурс за суфинансирање погона за примену
нових технологија у АП Војводини

95

Конкурс за суфинансирање пројеката за унапређење
професионалних стандарда јавног информисања
Конкурс за суфинансирање техничко-технолошког
опремања јавних гласила
Конкурс за суфинансирање пројеката јавног информисања
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ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

90
197.

90
91
198.
92
199.

94

94

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ИНФОРМАЦИЈЕ

89

93

вода за културу Војводине за 2010. годину
Решење о разрешењу и именовању чланова Управног
одбора Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ у Зрењанину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

89

93

Страна

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

88

93

Предмет

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

193.

90

23. март 2011.

200.

Одлукa о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину Програма управљања
деловима рибарског подручја „Србија-Војводина“
риболовних вода реке Дунав од км 1.233 до км 1.187
и од км 1.112 до км 1.075 и риболовних вода реке Саве
од км 207 до км 121 и од км 95 до км 48 за 2011. годину
Одлукa о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину Програма управљања
рибарским подручјем „Лабудово окно“ у СРП Делиблатска пешчара“ за 2011. годину
Одлукa о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину Програма управљања
рибарским подручјем „Горње Подунавље“ у СРП
„Горње Подунавље“ за 2011. годину
Одлукa о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину Привременог програма
управљања рибарским подручјем „Ковиљско-петроварадински рит“ у оквиру граница СРП „Ковиљскопетроварадински рит“ за 2011. годину
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102

ИСПРАВКА

203

Оглашавање докумената неважећим

204

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,
Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад
Издавач:Покрајински секретаријат за прописе,управу и националне мањине.Одговорни уредник: Ксенија Јовановић. Тел.021 487 40 00.
Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

