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582.

На основу члана 36. став 2. Пословника Скупштине Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 11/10),

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на Другој седни-
ци одржаној 11. јула 2012. године, д о н е л а  ј е

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА

 СКУПШТИНЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I 

Мила Радисављевић, дипломирани правник из Новог Сада, 
именује се за заменика секретара Скупштине Аутономне Покраји-
не Војводине.

II

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине.“

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

01 Број: 020-31/12
Нови Сад, 11. јул 2012. године

Председник
Скупштине АП Војводине

Пастор Иштван , с.р.

583.

На основу члана 34. став 1. алинеја 14. Статута Аутоном-
не Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број:17/09), 
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на Трећој седници 
одржаној 11. јула 2012. године, д о н е л а  ј е

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ВЛАДЕ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

За председника Владе Аутономне Покрајине Војводине изабран 
је: 

ДР БОЈАН ПАЈТИЋ

II

За потпредседникa Владе Аутономне Покрајине Војводине и 
покрајинског секретара за науку и технолошки развој изабран је:

ПРОФ. ДР ДРАГОСЛАВ ПЕТРОВИЋ

За потпредседникa Владе Аутономне Покрајине Војводине и 
покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду  и шу-
марство изабран је:

ГОРАН ЈЕШИЋ

За потпредседникa Владе Аутономне Покрајине Војводине 
и покрајинског секретара за образовање, управу и националне 
заједнице изабран је:

МР АНДОР ДЕЛИ

За потпредседникa Владе Аутономне Покрајине Војводине и 
покрајинског секретара за културу и јавно информисање изабран 
је:

СЛАВИША ГРУЈИЋ

III

За покрајинске секретаре који руководе органима покрајинске 
управе изабрани су:

- ПРОФ. ДР ВЕСНА КОПИТОВИЋ, за покрајинског секре-
тара за здравство, социјалну политику и демографију;

- ЗОРАН РАДОМАН, за покрајинског секретара за фи-
нансије;

- БРАНИСЛАВ БУГАРСКИ, за покрајинског секретара за 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;

- ДР СЛОБОДАН ПУЗОВИЋ, за покрајинског секретара за 
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине;

- НАТАША ПАВИЋЕВИЋ БАЈИЋ, за покрајинског се-
кретара за енергетику и минералне сировине;

- МАРИНИКА ЧОБАНУ, за покрајинског секретара за 
спорт и омладину;

- МИРОСЛАВ ВАСИН, за покрајинског секретара за при-
вреду, запошљавање  и равноправност полова.

IV

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине.“

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

01 Број: 020-33/12
Нови Сад, 11. јул 2012. године

Председник
Скупштине АП Војводине

Пастор Иштван , с.р.
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584.

На основу члана 21. став 1. и 4. и члана 35. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не ("Службени лист АПВ", број: 4/10) чл. 95. и 98. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинским службеницима („Службени 
лист АПВ“, број: 9/09 – пречишћен текст 18/09 – промена назива 
акта и 9/11), а у вези са чланом 5. став 2. и 3. Одлуке о Секрета-
ријату Владе Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист 
АПВ", број: 8/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на сед-
ници одржаној 13. јула 2012. године,  д о н е л а  је 

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

МЕСТУ

I

РОМАНИ РУДИЋ престаје рад на руководећем радном месту 
секретара Владе Аутономне Покрајине Војводине.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-46/2012
Нови Сад, 13. јула 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић

585.

На основу члана 21. став 1. и 4. и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
("Службени лист АПВ", број: 4/10), члана 58. став 2. тачка 1. и чла-
на 62. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинским 
службеницима („Службени лист АПВ“, број: 9/09 – пречишћен 
текст  18/09 – промена назива акта и 9/11), а у вези са чланом 5. 
став 2. и 3. Одлуке о Секретаријату Владе Аутономне Покрајине 
Војводине ("Службени лист АПВ", број: 8/10), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 13. јула 2012. године,  
д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА ВЛАДЕ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

РОМАНА РУДИЋ  п о с т а в љ а  се  за  секретара Владе Ауто-
номне Покрајине Војводине. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-47/2012
Нови Сад, 13. јула 2012. године 

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић

586.

На основу чл. 95. и 98. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинским службеницима („Службени лист АПВ“, број: 9/09 
– пречишћен текст, 18/09 – промена назива акта и 9/11), члана 
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне 

Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број: 4/10), а у вези 
са чланом 11. став 1. и 2. Одлуке о Секретаријату Владе Ауто-
номне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број: 8/10), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 13. 
јула 2012. године,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ РАДА

 НА РУКОВОДЕЋЕМ РАДНОМ МЕСТУ 

I

РАНКУ МИШКОВИЋУ престаје рад на руководећем радном 
месту шефа Кабинета председника Владе Аутономне Покрајине 
Војводине.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-48/2012
Нови Сад, 13. јула 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић

587.

На основу члана 62. став 1. Одлуке о покрајинским службени-
цима („Службени лист АПВ“, број: 9/09 – пречишћен текст, 18/09 
– промена назива акта и 9/11) а у вези са чланом 11. став 1. и 2. 
Одлуке о Секретаријату Владе Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број: 8/10), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 13. јула 2012. године,  д о н е л 
а  је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ШЕФА КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА 

ВЛАДЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

РАНКО МИШКОВИЋ  п о с т а в љ а   се за шефа Кабинета 
председника Владе Аутономне Покрајине Војводине.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-49/2012
Нови Сад, 13. јула 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић

588.

На основу чл. 95. и 98. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинским службеницима („Службени лист АПВ“, број: 
9/09 – пречишћен текст и 18/09), члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
("Службени лист АПВ", број: 4/10), а у вези са чланом 13. Одлуке 
о Секретаријату Владе Аутономне Покрајине Војводине ("Служ-
бени лист АПВ", број: 8/10), Влада Аутономне Покрајине Војводи-
не, на седници одржаној 13. јула 2012. године,  д о н е л а  је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ РАДА 

НА РУКОВОДЕЋЕМ РАДНОМ МЕСТУ 

I

ДЕЈАНУ АВДАЛОВИЋУ престаје рад на руководећем радном 
месту саветника председника Владе Аутономне Покрајине Војво-
дине.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-50/2012
Нови Сад, 13. јула 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић

589.

На основу члана 62. став 1. Одлуке о покрајинским службени-
цима („Службени лист АПВ“, број: 9/09 – пречишћен текст, 18/09 
– промена назива акта и 9/11) а у вези са чланом 13. Одлуке о Се-
кретаријату Владе Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број: 8/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 13. јула 2012. године,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ САВЕТНИКА ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

ДЕЈАН АВДАЛОВИЋ  п о с т а в љ а   се за саветника председ-
ника Владе Аутономне Покрајине Војводине.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-51/2012
Нови Сад, 13. јула 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић

590.

На основу члана 62. став 1. Одлуке о покрајинским службени-
цима („Службени лист АПВ“, број: 9/09 – пречишћен текст, 18/09 
– промена назива акта и 9/11) а у вези са чланом 13. Одлуке о Се-
кретаријату Владе Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број: 8/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 13. јула 2012. године,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ САВЕТНИКА ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

АЛЕКСАНДРА КОЛАР  п о с т а в љ а   се за саветника председ-
ника Владе Аутономне Покрајине Војводине.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-53/2012
Нови Сад, 13. јула 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић

591.

На основу чл. 95. и 98. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинским службеницима („Службени лист АПВ“, број: 9/09 
– пречишћен текст, 18/09 – промена назива акта и 9/11), члана 
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне 
Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број: 4/10), а у вези 
са чланом 13. Одлуке о Секретаријату Владе Аутономне Покраји-
не Војводине ("Службени лист АПВ", број: 8/10), Влада Аутоном-
не Покрајине Војводине, на седници одржаној 13. јула 2012. годи-
не,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ РАДА НА

 РУКОВОДЕЋЕМ РАДНОМ МЕСТУ 

I

АЛЕКСАНДРИ КОЛАР  престаје рад на руководећем радном 
месту саветника председника Владе Аутономне Покрајине Војво-
дине.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-52/2012
Нови Сад, 13. јула 2012. године 

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић

592.

На основу чл. 95. и 98. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинским службеницима („Службени лист АПВ“, број: 9/09 
– пречишћен текст, 18/09 – промена назива акта и 9/11), члана 
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутоном-
не Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број: 4/10), а у 
вези са чланом 12. Одлуке о Секретаријату Владе Аутономне 
Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број: 8/10), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној  13. јула 
2012. године,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА 

НА РУКОВОДЕЋЕМ РАДНОМ МЕСТУ

I

ЖАРКУ ТАТИЋУ престаје рад на руководећем радном месту 
шефа Протокола Владе Аутономне Покрајине Војводине.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.
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Влада АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Број: 02-54/2012
Нови Сад, 13. јул 2012. године

Потпредседник 
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић

593.

На основу 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 18. Пословника Владе Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 22/10), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 13. јула 
2012. године,  д о н е л а   је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ

I

У Одбор за прописе и управу, именују се: 

За председника:
- Мр Андор Дели, потпредседник Владе АП Војводине и 

покрајински секретар за образовање, управу и национал-
не заједнице;

За заменика председника:
- Мирослав Васин, покрајински секретар за привреду, за-

пошљавање и равноправност полова;
За чланове: 

- Наташа Павићевић Бајић, покрајинска секретарка за 
енергетику и минералне сировине;

- Мариника Чобану, покрајинска секретарка за спорт и ом-
ладину;

- Романа Рудић, секретарка Владе АП Војводине. 

II
 
Доношењем овог решења, престаје да важи решење број: 02-

44/2011 од 13. априла 2011. године. 

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-40/2012
Нови Сад, 13. јул 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине 

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

594.

На основу 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 18. Пословника Владе Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 22/10), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 13. јула 
2012. године,  д о н е л а   је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЕКОНОМСКА 
ПИТАЊА И БУЏЕТ

I

У Одбор за економска питања и буџет, именују се: 

За председника:
- Зоран Радоман, покрајински секретар за финансије;

За заменика председника:
- Мирослав Васин, покрајински секретар за привреду, за-

пошљавање и равноправност полова;
За чланове: 

- Горан Јешић, потпредседник Владе АП Војводине и 
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство;

- Бранислав Бугарски, покрајински секретар за међуреги-
оналну сарадњу и локалну самоуправу;

- Др Слободан Пузовић, покрајински секретар за урбани-
зам, градитељство и заштиту животне средине.

II
 
Доношењем овог решења, престаје да важи решење број: 02-

43/2011 од 13. априла 2011. године. 

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-42/2012
Нови Сад, 13. јул 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине 

Проф. др Драгослав Петровић

595.

На основу 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 18. Пословника Владе Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 22/10), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 13. јула 
2012. године,  д о н е л а   је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

I

У Одбор за јавне службе, именују се: 

За председника:
- Проф. др Драгослав Петровић, потпредседник Владе АП 

Војводине и покрајински секретар за науку и тенолошки 
развој;

За заменика председника:
- Славиша Грујић, потпредседник Владе АП Војводине и 

покрајински секретар за културу и јавно информисање;
За чланове: 

- Проф. др Весна Копитовић, покрајинска секретарка за 
здравство, социјалну политику и демографију;

- Зоран Радоман, покрајински секретар за финансије;
- Бранислав Бугарски, покрајински секретар за међуреги-

оналну сарадњу и локалну самоуправу.

II

Доношењем овог решења, престаје да важи решење број: 02-
40/2011 од 13. априла 2011. године. 
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III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-41/2012
Нови Сад, 13. јул 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине 

Проф. др Драгослав Петровић

596.

На основу 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 18. Пословника Владе Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 22/10), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 13. јула 
2012. године,  д о н е л а   је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА 
И АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА 

I

У Комисију за кадровска и административна питања, именују се: 

За председника:
- Мирослав Васин, покрајински секретар за привреду, за-

пошљавање и равноправност полова; 
За заменика председника:

- Проф. др Драгослав Петровић, потпредседник Владе АП 
Војводине и покрајински секретар за науку и технолош-
ки развој;

За чланове: 
- Мр Андор Дели, потпредседник Владе АП Војводине и 

покрајински секретар за образовање, управу и национал-
не заједнице; 

- Проф. др Весна Копитовић, покрајинска секретарка за 
здравство, социјалну политику и демографију;

- Мариника Чобану, покрајинска секретарка за спорт и ом-
ладину.

II
 
Доношењем овог решења, престаје да важи решење број: 02-

39/2011 од 13. априла 2011. године. 

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-39/2012
Нови Сад, 13. јул 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине 

Проф. др Драгослав Петровић

597.

На основу 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 18. Пословника Владе Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 22/10), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 13. јула 
2012. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ, 
ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

I

У Комисију за међунационалне односе, цркве и верске зајед-
нице, именују се: 

За председника:
- Мр Андор Дели, потпредседник Владе АП Војводине и 

покрајински секретар за образовање, управу и национал-
не заједнице;

За заменика председника:
- Славиша Грујић, потпредседник Владе АП Војводине и 

покрајински секретар за културу и јавно информисање;
За чланове: 

- Наташа Павићевић Бајић, покрајинска секретарка за 
енергетику и минералне сировине;

- Др Слободан Пузовић, покрајински секретар за урбани-
зам, градитељство и заштиту животне средине;

- Бранислав Бугарски, покрајински секретар за међуреги-
оналну сарадњу и локалну самоуправу.

II
 
Доношењем овог решења, престаје да важи решење број: 02-

46/2011 од 13. априла 2011. године. 

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-43/2012
Нови Сад, 13. јул 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине 

Проф. др Драгослав Петровић

598.

На основу 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 18. Пословника Владе Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 22/10), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 13. јула 
2012. године,  д о н е л а   је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОДБРАНУ И 
БЕЗБЕДНОСТ

I

У Комисију за одбрану и безбедност, именују се: 

За председника:
- Др Бојан Пајтић, председник Владе АП Војводине;

За заменика председника:
- Горан Јешић, потпредседник Владе АП Војводине и 

покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство;

За чланове: 
- Проф. др Драгослав Петровић, потпредседник Владе АП 

Војводине и покрајински секретар за науку и технолош-
ки развој;

- Мр Андор Дели, потпредседник Владе АП Војводине и 
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покрајински секретар за образовање, управу и национал-
не заједнице;

- Славиша Грујић, потпредседник Владе АП Војводине и 
покрајински секретар за културу и јавно информисање.

II

Доношењем овог решења, престаје да важи решење број: 02-
45/2011 од 13. априла 2011. године. 

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-45/2012
Нови Сад, 13. јул 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине 

Проф. др Драгослав Петровић

599.

На основу 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 18. Пословника Владе Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 22/10), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 13. јула 
2012. године,  д о н е л а   је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
ЗА РАСПОРЕД И ОПРЕМАЊЕ

СЛУЖБЕНИХ ЗГРАДА И 
ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА

I

У Комисију за распоред и опремање службених зграда и по-
словних просторија, именују се: 

За председника:
- Бранислав Бугарски, покрајински секретар за међуреги-

оналну сарадњу и локалну самоуправу;
За заменика председника:

- Др Слободан Пузовић, покрајински секретар за урбани-
зам, градитељство и заштиту животне средине;

За чланове: 
- Милорад Гашић, секретар Скупштине АП Војводине;
- Романа Рудић, секретар Владе АП Војводине;
- Марко Радосављевић, директор Управе за заједничке по-

слове покрајинских органа. 

II
 
Доношењем овог решења, престаје да важи решење број: 02-

47/2011 од 13. априла 2011. године. 

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-44/2012
Нови Сад, 13. јул 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине 

Проф. др Драгослав Петровић

600.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Русина («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 22/11) и 
чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ау-
тономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 4/10),  
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. 
јула 2012. године,   д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Статут Завода за културу војвођанских  
Русина, који је донео Управни одбор Завода, на седници одржаној 
20. фебруара 2012. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-255/2012
Нови Сад, 10. јул 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине 

Ана Томанова-Маканова,с.р.

601.

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 члана 1. алинеја 7. 
Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких пра-
ва над установама културе које је основала Аутономна Покрајина 
Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број 18/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 10. јула 2012. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје  се  сагласност на Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о систематизацији радних места у Српском народном 
позоришту, број: 01-1719/22-2008, који је донео управник Српског 
народног позоришта, 15. јуна 2012. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-349/2012
Нови Сад, 10. јул 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине 

Ана Томанова-Маканова,с.р.
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602.

На основу члана 17. Одлуке о оснивању установе – Центра 
за привредно технолошки развој Војводине («Службени лист 
АПВ», број 4/2008), члана 30. став 1. тачка 11. и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 4/2010) Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. јула 
2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е
 

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Установе - Цен-
тра за привредно технолошки развој Војводине:

- Проф. др Петар Докић, редовни професор Технолошког 
факултета Универзитета у Новом Саду, из Новог Сада, 
представник оснивача;

- мр Александар Недучин, магистар техничких наука, за-
послен у НИС - инжењерингу, из Новог Сада, представ-
ник оснивача;

- Зоран Станковић, директор Дирекције за техничке и 
опште послове Новосадског сајма, из Новог Сада, пред-
ставник оснивача;

- Ерика Хорват Кочиш, педагог, запослена у Установи сту-
дентског стандарда Europa Kollegium, из Новог Сада, 
представник оснивача;

- Јасмина Никчевић, васпитачица ВШС, из Новог Сада, 
представник оснивача;

- Ката Урошевић, дипломирани економиста, шеф рачуно-
водства Центра за привредно – технолошки развој Војво-
дине, из реда запослених;

- Драгана Шкамла, професор филозофије, рецепционар, 
из реда запослених.

II

У Управни одбор Установе - Центра за привредно технолошки 
развој Војводине, именују се:

за председника
- Сава Свирчевић, дипломирани правник, из Новог Сада, 

представник оснивача;
за чланове:

- Зоран Станковић, директор Дирекције за техничке и 
опште послове Новосадског сајма, из Новог Сада, пред-
ставник оснивача;

- мр Александар Недучин, магистар техничких наука, за-
послен у НИС - инжењерингу, из Новог Сада, представ-
ник оснивача;

- Јасмина Никчевић, васпитачица ВШС, из Новог Сада, 
представник оснивача; 

- Ерика Хорват Кочиш, педагог, запослена у Установи сту-
дентског стандарда Europa Kollegium, из Новог Сада, 
представник оснивача;

- Ката Урошевић, дипломирани економиста, руководилац 
финансијског сектора Центра за привредно – технолош-
ки развој Војводине, из реда запослених;

- Драгана Шкамла, дипломирани филозоф, шеф рецепције, 
из реда запослених. 

Чланови Управног одбора, именују се на период од четири го-
дине.

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-27/2012
Нови Сад, 10. јул 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине 

Ана Томанова-Маканова,с.р.

603.

На основу члана 19. Одлуке о оснивању установе – Центра 
за привредно технолошки развој Војводине («Службени лист 
АПВ», број 4/2008), члана 30. став 1. тачка 11. 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 10. јула 2012. године,   
д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е
 

I

Разрешавају се дужности у  Надзорном одбору Установе - Цен-
тра за привредно технолошки развој Војводине:

- Марта Шомођи, аналитичар, пројектант у D.o.o. Magyar 
Szó Kft, из Новог Сада, представник оснивача;

- Марјан Петровић, дипломирани правник, из Петровара-
дина, представник оснивача;

- др Живота Лазаревић, лекар специјалиста спортске ме-
дицине, из Новог Сада, представник оснивача;

- Ђорђе Узелац, техничар хигијене у ''Formelini-G'', из 
Сомбора, представник оснивача;

- Весна Марић, професор књижевности, рецепционар, из 
реда запослених.

II

У Надзорни одбор Установе - Центра за привредно технолошки 
развој Војводине, именују се:

за председника:
- Наташа Живковић, доктор медицине, из Новог Сада, 

представник оснивача;
за чланове:

- Проф. др Петар Докић, редовни професор Технолошког 
факултета Универзитета у Новом Саду, из Новог Сада, 
представник оснивача;

- Марјан Петровић, дипломирани правник, из Петровара-
дина, представник оснивача;

- Ненад Везмар, запослен у ''Smart cleaning system'', из Но-
вог Сада, представник оснивача; 

- Бојана Тресиглавић, оперативни географ-туризмолог, ре-
цепционар, из реда запослених.

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: 023-28/2012
Нови Сад, 10. јул 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине 

Ана Томанова-Маканова,с.р.
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604.
На основу чланa 11. став 2. Одлуке о оснивању Завода за култу-

ру војвођанских Мађара («Службени лист АПВ», број 7/08) и чл. 
33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ауто-
номне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 4/2010),  
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. 
јула 2012. године,   д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ
 ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Завода за културу 
војвођанских Мађара –  Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, због 
истека мандата:

председник
- Золтан Шифлиш (Siflis Zoltán),

чланови:
- Карољ Дудаш (Dudás Károly),
- Др Каталин Каич (Dr. Káich Katalin),
- Др Шандор Ходи (Dr. Hódi Sándor),
- Мр Ференц Немет (Mgr. Németh Ferenc),
- Др Агнеш Озер (Dr. Ózer Ágnes),
- Арпад Пап (Dr. Papp Arpád),
- Јанош Шаму (Samu János),
- Иштван Тари (Tari István).

II

У Управни одбор Завода за културу војвођанских Мађара 
–  Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, именују се:

за председника
- Агота Балинт (Bálint Ágota), из Суботице, дипломирани 

правник, 
за чланове:

- др Корнелија Фараго (Dr. Faragó Kornélia), из Темерина, 
професор Универзитета,

- Габор Вираг млађи (Ifj. Virág Gábor), из Малог Иђоша, 
наставник мађарског језика и књижевности,

- Дора Хичик (Hicsik Dóra), из Суботице, наставница 
мађарског језика и књижевности,

- Др Карољ Хармат (Dr. Harmath Károly), из Новог Сада, 
свештеник, колумниста,

- Јанош Пушкаш (Puskás János), из Зрењанина, наставник 
физике,

- Ангела Касаш (Kaszás Angéla), из Сенте, стручни сарад-
ник за информације и библиотекар,

- Мартина Гонди (Gondi Martina), из Бачке Тополе, струч-
ни сарадник за комуникације,

- Ференц Новак, из Горњег Брега, стручни сарадник за ди-
гитализацију докумената.

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: 022-373/2012
Нови Сад, 10. јул 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине 

Ана Томанова-Маканова,с.р.

605.
На основу чланa 13. став 2. Одлуке о оснивању Завода за култу-

ру војвођанских Мађара («Службени лист АПВ», број 7/08) и чл. 
33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ауто-
номне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 4/2010),  
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. 
јула 2012. године,   д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
 ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА

I
   
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Завода за кул-

туру војвођанских Мађара –  Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 
због истека мандата:

председник
- Михаљ Сечеи (Szecsei Mihály), 

чланови:
- Јожеф Нађ (Nagy Jószef),
- Жолт Варкоњи (Várkonyi Zsolt).

II

У Надзорни одбор Завода за културу војвођанских Мађара 
–  Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, именују се:

за председницу
- Чила Шафрањ Наранчик (Narancsik Sáfrány Csilla), из 

Орома, дипломирани економиста,

за чланове:
- Фт. Јожеф Нађ ( Ft. Nagy Jószef), из Сенте, жупник,
- Андреа Хајверт Лоди (Hajvert Lódi Andrea), из Фекетића, 

драмски педагог.
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: 022-374/2012
Нови Сад, 10. јул 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине 

Ана Томанова-Маканова,с.р.

606.

На основу чланa 11. став 2. Одлуке о оснивању Завода за кул-
туру 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 10. јула 2012. године,   д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ 

ВОЈВОЂАНСКИХ ХРВАТА

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Завода за културу 
војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, због 
истека мандата:
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председник
- Дујо Руње, професор, из Суботице

чланови:
- Олга Шрам, историчарка уметности, из Суботице,
- Цецилија Милер, ликовна уметница, из Сомбора,
- Јосип Тољ, професор, из Лемеша (Светозар Милетић),
- Катарина Челиковић, професорка, из Суботице,
- Марија Ловрић, професорка, из Новог Сада,
- влч. Едуард Шпановић, жупник, из Сремске Митрови-

це,
- Звонимир Пелајић, професор, из Плавне,
- влч. Андрија Анишић, жупник, из Суботице.

II

У Управни одбор Завода за културу војвођанских Хрвата 
– Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, именују се:

за председницу
- Љубица Вуковић-Дулић, историчарка уметности, из Та-

ванкута,
за чланове:

- Катарина Челиковић, професорка компаративне књи-
жевности и русистике, из Суботице,

- Звонимир Пелајић, наставник музичког васпитања, из 
Плавне,

- Дарко Вуковић, магистар графичког дизајна, из Новог 
Сада,

- Клара Шолаја-Карас, дипломирани економиста, из Сом-
бора,

- Војислав Темуновић, професор музичке културе, из Су-
ботице,

- Дарко Шпановић, професор историје и етнологије, из 
Сремске Митровице,

- Бернадица Иванковић, наставник разредне наставе, биб-
лиотекарка, из Суботице,

- Маринко Стантић, свештеник, из Сомбора.

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: 022-379/2012
Нови Сад, 10. јул 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине 

Ана Томанова-Маканова.с.р.

607.

На основу чланa 11. став 2. Одлуке о оснивању Завода за кул-
туру 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 10. јула 2012. године,   д о н е л а   је

  
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ
 ВОЈВОЂАНСКИХ ХРВАТА

I
   
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Завода за култу-

ру војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, 
због истека мандата:

председник
- Иван Будинчевић, дипломирани економиста,

чланови:
- Љиљана Дулић, дипломирани економиста, 
- Јосипа Војнић-Тунић, апсолвенткиња Правног факулте-

та. 

II

У Надзорни одбор Завода за културу војвођанских Хрвата 
– Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, именују се:

за председницу
- Јосипа Војнић-Тунић, из Суботице,  

за чланове:
- Љиљана Дулић-Mészárós, из Суботице, дипломирана 

економисткиња,  
- Иван Будинчевић, из Суботице, дипломирани економи-

ста. 

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: 022-380/2012
Нови Сад, 10. јул 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине 

Ана Томанова-Маканова,с.р.

608.

На основу чланa 11. став 2. Одлуке о оснивању Завода за кул-
туру војвођанских Румуна («Службени лист АПВ», број: 7/2008 и 
3/2010) 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 10. јула 2012. године,   д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ

 ВОЈВОЂАНСКИХ РУМУНА

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Завода за култу-
ру војвођанских Румуна – Institutului de Culturã al Românilor din 
Voivodina, због истека мандата:

председник
- Марчел Драган, 

чланови:
- Родика Петровић, 
- Родика Алмажан, 
- Родика Урсулеску-Миличић, 
- Моника Болдовина, 
- Моисе Јанеш, 
- Виорел Балађеан, 
- Александар Бугар, 
- Адриан Негру. 
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II

У Управни одбор Завода за културу војвођанских Румуна 
– Institutului de Culturã al Românilor din Voivodina, именују се:

за председника
- мр Марчел Драган, магистар правних наука, секретар 

Националног савета румунске националне мањине,  

за чланове:
- др Романца Јовановић, професор румунског језика и 

књижевности, руководилац у Заводу за издавање уџбе-
ника – Одељење у Новом Саду, 

- асс. докторант Родика Урсулеску-Миличић, професор 
румунског језика и књижевности, лектор на Катедри за 
румунистику Филозофског факултета у Новом Саду, 

- проф. Родика Петровић, професор румунског и францус-
ког језика у Основној школи „Ђорђе Кошбук“ у Торку, 

- проф. др Илеана Магда, професор Учитељског факулте-
та Универзитета у Београду, 

- проф. Родика Алмажан, професор историје у ОШ „2. ок-
тобар“ у Николинцима, ОШ „Братство и јединство“ у 
Алибунару и Економско-трговачкој школи у Алибунару,

- Игор Унгур, главни и одговорни уредник часописа Заво-
да за културу војвођанских Румуна „Cronica bănăţeăna”, 

- Алина Јорга, правник, секретар Завода за културу 
војвођанских Румуна, 

- проф. Тодор Урсу, музички педагог, координатор Одсека 
за научна истраживања у Заводу за културу војвођанских 
Румуна.

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: 022-377/2012
Нови Сад, 10. јул 2012. године 

Потпредседница
Владе АП Војводине 

Ана Томанова-Маканова,с.р.

609.

На основу чланa 13. став 2. Одлуке о оснивању Завода за кул-
туру војвођанских Румуна («Службени лист АПВ», број 7/2008 и 
3/2010) 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 10. јула 2012. године,   д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ

 ВОЈВОЂАНСКИХ РУМУНА

I
   
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Завода за култу-

ру војвођанских Румуна – Institutului de Culturã al Românilor din 
Voivodina, због истека мандата:

председник
- Нику Ћиришан, 

чланови:
- Виорел Бесу, 
- Пера Околишан. 

II

У Надзорни одбор Завода за културу војвођанских Румуна 
–  Institutului de Culturã al Românilor din Voivodina, именују се:

за председника
- Нику Ћиришан, дипломирани економиста, 

за чланове:
- Диана Околишан, дипломирани економиста, 
- Мариана Рокитован, инжењер организације рада. 

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: 022-378/2012
Нови Сад, 10. јул 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине 

Ана Томанова-Маканова,с.р.

610.

На основу чланa 11. став 2. Одлуке о оснивању Завода за кул-
туру војвођанских Словака («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 10. јула 2012. године,   д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА

 ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ
 СЛОВАКА

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Завода за културу 
војвођанских Словака - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 
због истека мандата:

председник
- Владимир Валенћик, 

чланови:
- др Самуел Человски,
- др Михал Тир,
- Самуел Болдоцки,
- Јармила Ђендић,
- мр Ана Сеч-Пинћир,
- Ана Медвеђ,
- мр арт. Мирослав Бенка,
- Ева Нађ.

II

У Управни одбор Завода за културу војвођанских Словака - 
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, именују се:

за председника
- Владимир Валенћик, ликовни критичар, директор Сло-

вачког издавачког центра,
за чланове:

- др Самуел Человски, доктор наука, историчар, културни 
историчар, професор на Филозофском факултету у Но-
вом Саду,
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- др Михал Тир, лингвиста, аутор великог броја научних 
радова,

- Самуел Болдоцки, професор, књижевни критичар и 
лингвиста,

- Јармила Ћендић, историчар уметности, начелница за 
друштвене делатности у Општини Ковачица,

- мр Ана Сеч-Пинћир, етнограф, кустос у Музеју Војводи-
не,

- Ана Медвеђ, професор музичког васпитања, диригент 
Хора Гимназије „Јан Колар“ у Бачком Петровцу,

- мр арт. Мирослав Бенка, режисер,
- Јан Макан, режисер.

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: 022-375/2012
Нови Сад, 10. јул 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине 

Ана Томанова-Маканова,с.р.

611.

На основу чланa 13. став 2. Одлуке о оснивању Завода за кул-
туру војвођанских Словака («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 10. јула 2012. године,   д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
 ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА

I
   
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Завода за кул-

туру војвођанских Словака - Ústav pre kultúru vojvodinských 
Slovákov, због истека мандата:

председник
- Мартин Злох, 

чланови:
- Ана Хрћан-Лесковац,
- Јарослав Хребик. 

II

У Надзорни одбор Завода за културу војвођанских Словака - 
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, именују се:

за председника
- Мартин Злох, 

за чланове:
- Ана Хрћан-Лесковац, директорица Културно-информа-

тивног центра Кисач и Дечијег фолклорног фестивала 
„Zlatá Brána“,

- Јан Мајорски, предузетник, посланик у Скупштини 
општине Стара Пазова и члан Управног одбора Култур-
но-уметничког друштва „ Херој Јанко Чмелик“.

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: 022-376/2012
Нови Сад, 10. јул 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

612.

На основу  чланa 11. став 2. Одлуке о оснивању Издавачког 
завода „Форум“ –  Forum Könyvkiadó Intézet («Службени лист 
АПВ», број 7/08) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени 
лист АПВ», број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 10. јула 2012. године,   д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА 

ИЗДАВАЧКОГ ЗАВОДА „ФОРУМ“

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Издавачког заво-
да „Форум“ –  Forum Könyvkiadó Intézet, због истека мандата:

председник:
- др Арпад Пап (Dr. Papp Árpád),

чланови:
- Иштван Фодор (Fodor István),
- др Јанош Бањаи (Dr. Bányai János),
- Марта Бузаш (Buzás Márta),
- Ђенђи Радошевић (Radošević Gyöngyi).

II

У Управни одбор Издавачког завода „Форум“ –  Forum 
Könyvkiadó Intézet, именују се:

за председника
- др Золтан Јегеш (Dr. Jeges Zoltán), из Суботице, доктор 

техничких наука, заменик покрајинског секретара за об-
разовање, управу и националне заједнице,

за чланове:
- др Јанош Бањаи (Dr. Bányai János), из Новог Сада, про-

фесор Универзитета у пензији,
- Јанош Бренер млађи (Ifj. Brenner János), из Суботице, 

професор мађарског језика и књижевности,
- Кинга Шаги Варга (Sági Varga Kinga), из Новог Сада, 

професор мађарског језика и књижевности,
- Ђенђи Радошевић (Radošević Gyöngyi), из  Новог Сада, 

економиста, главни књиговођа Издавачког завода „Фо-
рум“.

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

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-371/2012
Нови Сад, 10. јул 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине 

Ана Томанова-Маканова,с.р.

613.
На основу  чланa 13. став 2. Одлуке о оснивању Издавачког 

завода „Форум“ –  Forum Könyvkiadó Intézet («Службени лист 
АПВ», број 7/08) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени 
лист АПВ», број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 10. јула 2012. године,   д о н е л а   је

  
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

НАДЗОРНОГ ОДБОРА
 ИЗДАВАЧКОГ ЗАВОДА „ФОРУМ“

I
   
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Издавачког за-

вода „Форум“ –  Forum Könyvkiadó Intézet, због истека мандата:

председник
- Бела Бодроги (Bodrogi Béla), 

чланови:
- Ержебет Радиновић (Radinovity Erzsábet),
- Атила Пејин (Pejin Attila).

II

У Надзорни одбор Издавачког завода „Форум“ –  Forum 
Könyvkiadó Intézet, именују се:

за председника
- Тибор Домонкош (Domonkos Tibor), из Кањиже, дипло-

мирани економиста,
за чланове:

- Мирела Балинт Новак (Bélint Novák Mirella), из Суботи-
це, дипломирани економиста,

- Елед Черник (Csernik Előd), из Новог Сада, професор 
мађарског језика и књижевности.

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: 022-372/2012
Нови Сад, 10. јул 2012. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине 

Ана Томанова-Маканова,с.р.

614.

На основу члана 126. став 1. тачка 1. и 133. став 4. Закона о со-
цијалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/2011) а у вези 

са тачком 1. Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над 
установом социјалне заштите за смештај корисника Геронтолош-
ки центар "Бечеј" у Бечеју ("Службени лист АПВ", број 7/2002), 
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 ди-
ректора Геронтолошки центар "Бечеј" у Бечеју, Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 11. јула 2012. године,  
д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДР ЂЕРЂ РИЦ, специјалиста опште медицине из Бачког Петро-
вог Села,          р а з р е ш а в а  с е дужности директора Геронтолош-
ког центра "Бечеј" у Бечеју, на коју је именован Решењем Изврш-
ног већа Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00596/2009 
од 28. октобра 2009. године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-383/2012
Нови Сад, 11. јул 2012. године

Потпредседница   
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

615.

На основу чланова 125. и 133. став 4. Закона о социјалној заш-
тити ("Службени гласник РС", број 24/2011) а у вези са тачком 1. 
Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом 
социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар 
"Бечеј" у Бечеју ("Службени лист АПВ", број 7/2002), чланом 30. 
став 1. тачка 11. и чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о Влади Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист 
АПВ", број 4/2010) у поступку именовања вршиоца дужности ди-
ректора Геронтолошки центар "Бечеј" у Бечеју, Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 11. јула 2012. године,  
д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ЛАСЛО ФЕХЕР, дипломирани инжењер саобраћаја из Бечеја, 
и м е н у ј е  се за вршиоца дужности директора Геронтолошког 
центра "Бечеј" у Бечеју, на време до годину дана.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-384/2012
Нови Сад, 11. јул 2012. године

Потпредседница   
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

616.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП „Војводинашуме“, Управ-
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ни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“, на XXIV      седници 
одржаној 26.06.2012. године, донoси:   

О Д Л У К У

ДА СЕ НЕ ВРШИ ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
 УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

OСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА 
ЗА ГЈ „ЧЕЊИН – ОБРЕШКЕ ШИРИНЕ“ 

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

„Чењин – Обрешке ширине“, Сремско шумско подручје, ШГ 
„Сремска Митровица“ Сремска Митровица за период  01.01.2013-
31.12.2022. године не врши израда стратешке процене утицаја на 
животну средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

Општом основом газдовања шумама за Сремско шумско 
подручје за период 2005-2014. године, за коју је  урађен Извештај 
о стратешкој процени утицаја на животну средину, а на који са-
гласност даје Влада Републике Србије – Министарство животне 
средине и просторног планирања,  посебно су дефинисани задаци 
и обавезе за планирање, коришћење, унапређење, заштиту и раз-
вој шума у газдинској јединици  „Чењин – Обрешке ширине“.

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

Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину Опште основе газдовања шумама за Сремско шумско под-
ручје за период 2005-2014. године, између осталог, истакнута је 
неопходност за очувањем и унапређењем стања постојећих шум-
ских екосистема. Просторно угрожавање шумских екосистема 
и све већа присутност разних имисија у ваздуху, перманентно 
деградирају животну средину, због све већих проблема са кру-
жењем угљеника у природи, односно прекомерним емисијама 
CO2 и умањеном производњом O2 од стране шумских екосистема 
(Kyoto protocol). 

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

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

Карактеристике плана и програма-степен утицаја плана и 
програма на друге планове и програме, укључујући и оне у разли-
читим хијерархијским структурама; У смислу овог критеријума 
утврђен је положај основе у структури планских докумената са 
којима је у посредној или непосредној вези (просторни планови, 
општа основа, годишњи извођачки планови и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и времен-
ска димензија; Основна обележја квалитетног процеса стратешке 
процене, утврђена кроз велики број страних и домаћих упутста-
ва и препорука везаних за квалитет (Partidario 2003, ODPM 2003, 
ODPM 2005, GRDP 2006) подразумевају третирање стратешких, а 
не свих врста утицаја једног документа на животну средину, што 
укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу докумен-
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та за који се ради. Вреднујући горе наведене утицаје у контексту 
предложених карактеристика, може се закључити да су они ло-
калног, а не стратешког карактера, и као такви, нису интересант-
ни као предмет стратешке процене утицаја.

4. Основу газдовања шумама за „Чењин – Обрешке ширине“ 
за период   2013-2022. године  израдили су  стручњаци Шумског 
газдинства „Сремска Митровица“ Сремска Митровица.

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

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

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

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број:2510/XXIV-6a 
Дана: 26.06.2012.год.

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

617.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП „Војводинашуме“, Управ-
ни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“, на XXIV     седници 
одржаној 26.06.2012.године, донoси:   

О Д Л У К У

ДА СЕ НЕ ВРШИ ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
 УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

OСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА 
ЗА ГЈ „ГОРЊЕ ПОТИСЈЕ“ 

1. Доноси се одлука да се за Основу газдовања шумама за ГЈ 
„Горње Потисје“, Банатско шумско подручје, ШГ „Банат“ Панче-
во за период  01.01.2013-31.12.2022. године не врши израда стра-
тешке процене утицаја на животну средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

Општом основом газдовања шумама за Банатско шумско 
подручје за период 2008-2017. године, за коју је  урађен Из-
вештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, а на 
који сагласност даје Влада Републике Србије – Министарство 
животне средине и просторног планирања,  посебно су дефини-
сани задаци и обавезе за планирање, коришћење, унапређење, 
заштиту и развој шума у газдинској јединици  „Горње По-
тисје“.

Истим планским документом утврђене се основне сме-
рнице и циљеви одрживог газдовања шумама, као и мере за 
унапређење стања и очување шума, односно јачање општеко-
рисних функција шума и заштите шума. Пошто Општа осно-
ва обједињује смернице и циљеве обрађене у свим основама 
газдовања шумама било би нерационално умножавање посло-
ва и обавеза. 

Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Опште основе газдовања шумама за Банатско шумско 
подручје за период 2008-2017. године, између осталог, истакну-
та је неопходност за очувањем и унапређењем стања постојећих 
шумских екосистема. Просторно угрожавање шумских екоси-
стема и све већа присутност разних имисија у ваздуху, перма-
нентно деградирају животну средину, због све већих проблема 
са кружењем угљеника у природи, односно прекомерним еми-
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сијама CO2 и умањеном производњом O2 од стране шумских 
екосистема (Kyoto protocol). 

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

Карактеристике плана и програма - значај плана и про-
грама за заштиту животне средине и одрживи развој; Овај кри-
теријум је цењен у контексту постојања Опште основе газдо-
вања шумама која у себи обједињује циљеве, мере и смернице 
газдовања шумама садржане у основама газдовања шумама које 
се односе на дато подручје, што упућује да су значај предметног 
планског документа и могући утицаји лимитирани специфич-
ним оквирима (општа основа). Даље, неопходно је истаћи да 
основа газдовања шумама, по свом карактеру, представља опе-
ративни плански документ газдовања шумама који се доноси за 
газдинску јединицу, а не стратешки или развојни плански доку-
мент којим се утврђују правци развоја шума и шумарства и за 
које 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 крите-
ријума утврђен је положај основе у структури планских доку-
мената са којима је у посредној или непосредној вези (простор-
ни планови, општа основа, годишњи извођачки планови и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и времен-
ска димензија; Основна обележја квалитетног процеса стратеш-
ке процене, утврђена кроз велики број страних и домаћих упут-
става и препорука везаних за квалитет (Partidario 2003, ODPM 
2003, ODPM 2005, GRDP 2006) подразумевају третирање стра-
тешких, а не свих врста утицаја једног документа на животну 
средину, што укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и 
нивоу документа за који се ради. Вреднујући горе наведене ути-
цаје у контексту предложених карактеристика, може се закљу-
чити да су они локалног, а не стратешког карактера, и као такви, 
нису интересантни као предмет стратешке процене утицаја.

4. Основу газдовања шумама за „Горње Потисје“ за период   
2013-2022. године  израдили су  стручњаци Шумског газдинства 
„Банат“ Панчево .

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

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

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

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 2510/XXIV-6б
Дана: 26.06.2012.год.

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

618.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП „Војводинашуме“, Управ-
ни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“, на  XXIV    седници 
одржаној 26.06.2012. године, донoси:  

•

•

•

О Д Л У К У

ДА СЕ НЕ ВРШИ ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

OСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА 
ЗА ГЈ „КАРЛОВАЧКЕ ШУМЕ“ 

1. Доноси се одлука да се за Основу газдовања шумама за ГЈ 
„Карловачке шуме“, Банатско шумско подручје, ШГ „Банат“ 
Панчево за период  01.01.2013-31.12.2022. године не врши израда 
стратешке процене утицаја на животну средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

Општом основом газдовања шумама за Банатско шумско 
подручје за период 2008-2017. године, за коју је  урађен Из-
вештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, а на 
који сагласност даје Влада Републике Србије – Министарство 
животне средине и просторног планирања,  посебно су дефини-
сани задаци и обавезе за планирање, коришћење, унапређење, 
заштиту и развој шума у газдинској јединици  „Карловачке 
шуме“.

Истим планским документом утврђене се основне сме-
рнице и циљеви одрживог газдовања шумама, као и мере за 
унапређење стања и очување шума, односно јачање општеко-
рисних функција шума и заштите шума. Пошто Општа осно-
ва обједињује смернице и циљеве обрађене у свим основама 
газдовања шумама било би нерационално умножавање посло-
ва и обавеза. 

Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Опште основе газдовања шумама за Банатско шумско 
подручје за период 2008-2017. године, између осталог, истакну-
та је неопходност за очувањем и унапређењем стања постојећих 
шумских екосистема. Просторно угрожавање шумских екоси-
стема и све већа присутност разних имисија у ваздуху, перма-
нентно деградирају животну средину, због све већих проблема 
са кружењем угљеника у природи, односно прекомерним еми-
сијама CO2 и умањеном производњом O2 од стране шумских 
екосистема (Kyoto protocol). 

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

Карактеристике плана и програма - значај плана и про-
грама за заштиту животне средине и одрживи развој; Овај кри-
теријум је цењен у контексту постојања Опште основе газдо-
вања шумама која у себи обједињује циљеве, мере и смернице 
газдовања шумама садржане у основама газдовања шумама које 
се односе на дато подручје, што упућује да су значај предметног 
планског документа и могући утицаји лимитирани специфич-
ним оквирима (општа основа). Даље, неопходно је истаћи да 
основа газдовања шумама, по свом карактеру, представља опе-
ративни плански документ газдовања шумама који се доноси за 
газдинску јединицу, а не стратешки или развојни плански доку-
мент којим се утврђују правци развоја шума и шумарства и за 
које 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 крите-
ријума утврђен је положај основе у структури планских доку-
мената са којима је у посредној или непосредној вези (простор-
ни планови, општа основа, годишњи извођачки планови и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и времен-
ска димензија; Основна обележја квалитетног процеса стратеш-
ке процене, утврђена кроз велики број страних и домаћих упут-
става и препорука везаних за квалитет (Partidario 2003, ODPM 
2003, ODPM 2005, GRDP 2006) подразумевају третирање стра-
тешких, а не свих врста утицаја једног документа на животну 
средину, што укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и 
нивоу документа за који се ради. Вреднујући горе наведене ути-
цаје у контексту предложених карактеристика, може се закљу-
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чити да су они локалног, а не стратешког карактера, и као такви, 
нису интересантни као предмет стратешке процене утицаја.

4. Основу газдовања шумама за „Карловачке шуме“ за период   
2013-2022. године  израдили су  стручњаци Шумског газдинства 
„Банат“ Панчево .

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

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

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

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 2510/XXIV-6в 
Дана: 26.06.2012.год.

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

619.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП „Војводинашуме“, Управ-
ни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“, на  XXIV    седници 
одржаној 26.06.2012. године, донoси:   

О Д Л У К У

ДА СЕ НЕ ВРШИ ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
 УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

OСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА
 ЗА ГЈ „КОЛУТ - КОЗАРА“ 

1. Доноси се одлука да се за Основу газдовања шумама за ГЈ 
„Колут - Козара“, Севернобачко шумско подручје, ШГ „Сомбор“ 
Сомбор за период  01.01.2013-31.12.2022. године не врши израда 
стратешке процене утицаја на животну средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

Општом основом газдовања шумама за Северноба-
чко шумско подручје за период 2005-2014. године, за коју је  
урађен Извештај о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину, а на који сагласност даје Влада Републике Србије – Ми-
нистарство животне средине и просторног планирања,  посеб-
но су дефинисани задаци и обавезе за планирање, коришћење, 
унапређење, заштиту и развој шума у газдинској јединици  „Ко-
лут - Козара“.

Истим планским документом утврђене се основне сме-
рнице и циљеви одрживог газдовања шумама, као и мере за 
унапређење стања и очување шума, односно јачање општеко-
рисних функција шума и заштите шума. Пошто Општа осно-
ва обједињује смернице и циљеве обрађене у свим основама 
газдовања шумама било би нерационално умножавање посло-
ва и обавеза. 

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

•

•

•

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

Карактеристике плана и програма - значај плана и про-
грама за заштиту животне средине и одрживи развој; Овај кри-
теријум је цењен у контексту постојања Опште основе газдо-
вања шумама која у себи обједињује циљеве, мере и смернице 
газдовања шумама садржане у основама газдовања шумама које 
се односе на дато подручје, што упућује да су значај предметног 
планског документа и могући утицаји лимитирани специфич-
ним оквирима (општа основа). Даље, неопходно је истаћи да 
основа газдовања шумама, по свом карактеру, представља опе-
ративни плански документ газдовања шумама који се доноси за 
газдинску јединицу, а не стратешки или развојни плански доку-
мент којим се утврђују правци развоја шума и шумарства и за 
које 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 крите-
ријума утврђен је положај основе у структури планских доку-
мената са којима је у посредној или непосредној вези (простор-
ни планови, општа основа, годишњи извођачки планови и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и времен-
ска димензија; Основна обележја квалитетног процеса стратеш-
ке процене, утврђена кроз велики број страних и домаћих упут-
става и препорука везаних за квалитет (Partidario 2003, ODPM 
2003, ODPM 2005, GRDP 2006) подразумевају третирање стра-
тешких, а не свих врста утицаја једног документа на животну 
средину, што укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и 
нивоу документа за који се ради. Вреднујући горе наведене ути-
цаје у контексту предложених карактеристика, може се закљу-
чити да су они локалног, а не стратешког карактера, и као такви, 
нису интересантни као предмет стратешке процене утицаја.

4. Основу газдовања шумама за „Колут - Козара“ за период   
2013-2022. године  израдили су  стручњаци Шумског газдинства 
„Сомбор“ Сомбор .

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

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

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

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 2510/XXIV-6г 
Дана: 26.06.2012.год.

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

620.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП „Војводинашуме“, Управ-
ни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“, на XXIV     седници 
одржаној 26.06.2012. године, донoси   

•

•

•
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О Д Л У К У

ДА СЕ НЕ ВРШИ ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
 УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

OСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА
 ЗА ГЈ „KУПИНСКИ КУТ“ 

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

„Купински кут“, Сремско шумско подручје, ШГ „Сремска Мит-
ровица“ Сремска Митровица за период  01.01.2013-31.12.2022. 
године не врши израда стратешке процене утицаја на животну 
средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

Општом основом газдовања шумама за Сремско шумско 
подручје за период 2005-2014. године, за коју је  урађен Из-
вештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, а на 
који сагласност даје Влада Републике Србије – Министарство 
животне средине и просторног планирања,  посебно су дефини-
сани задаци и обавезе за планирање, коришћење, унапређење, 
заштиту и развој шума у газдинској јединици  „Купински кут“.

Истим планским документом утврђене се основне сме-
рнице и циљеви одрживог газдовања шумама, као и мере за 
унапређење стања и очување шума, односно јачање општеко-
рисних функција шума и заштите шума. Пошто Општа осно-
ва обједињује смернице и циљеве обрађене у свим основама 
газдовања шумама било би нерационално умножавање посло-
ва и обавеза. 

Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Опште основе газдовања шумама за Сремско шумско 
подручје за период 2005-2014. године, између осталог, истакну-
та је неопходност за очувањем и унапређењем стања постојећих 
шумских екосистема. Просторно угрожавање шумских екоси-
стема и све већа присутност разних имисија у ваздуху, перма-
нентно деградирају животну средину, због све већих проблема 
са кружењем угљеника у природи, односно прекомерним еми-
сијама CO2 и умањеном производњом O2 од стране шумских 
екосистема (Kyoto protocol). 

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

Карактеристике плана и програма - значај плана и про-
грама за заштиту животне средине и одрживи развој; Овај кри-
теријум је цењен у контексту постојања Опште основе газдо-
вања шумама која у себи обједињује циљеве, мере и смернице 
газдовања шумама садржане у основама газдовања шумама које 
се односе на дато подручје, што упућује да су значај предметног 
планског документа и могући утицаји лимитирани специфич-
ним оквирима (општа основа). Даље, неопходно је истаћи да 
основа газдовања шумама, по свом карактеру, представља опе-
ративни плански документ газдовања шумама који се доноси за 
газдинску јединицу, а не стратешки или развојни плански доку-
мент којим се утврђују правци развоја шума и шумарства и за 
које 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 крите-
ријума утврђен је положај основе у структури планских доку-
мената са којима је у посредној или непосредној вези (простор-
ни планови, општа основа, годишњи извођачки планови и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и времен-
ска димензија; Основна обележја квалитетног процеса стратеш-
ке процене, утврђена кроз велики број страних и домаћих упут-
става и препорука везаних за квалитет (Partidario 2003, ODPM 
2003, ODPM 2005, GRDP 2006) подразумевају третирање стра-
тешких, а не свих врста утицаја једног документа на животну 
средину, што укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и 
нивоу документа за који се ради. Вреднујући горе наведене ути-
цаје у контексту предложених карактеристика, може се закљу-

•

•

•

•

•

•

чити да су они локалног, а не стратешког карактера, и као такви, 
нису интересантни као предмет стратешке процене утицаја.

4. Основу газдовања шумама за „Купински кут“ за период   
2013-2022. године  израдили су  стручњаци Шумског газдинства 
„Сремска Митровица“ Сремска Митровица.

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

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

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

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 2510/XXIV-6д 
Дана: 26.06.2012.год.

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

621.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП „Војводинашуме“, Управ-
ни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“, на  XXIV    седници 
одржаној 26.06.2012. године, донoси:   

О Д Л У К У

ДА СЕ НЕ ВРШИ ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
 УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

OСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА
 ЗА ГЈ „ШАЈКАШКА“ 

 

1. Доноси се одлука да се за Основу газдовања шумама за ГЈ 
„Шајкашка“, Јужнобачко шумско подручје, ШГ „Нови Сад“ Нови 
Сад за период  01.01.2013-31.12.2022. године не врши израда стра-
тешке процене утицаја на животну средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

Општом основом газдовања шумама за Јужнобачко шум-
ско подручје за период 2006-2015. године, за коју је  урађен Из-
вештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, а на 
који сагласност даје Влада Републике Србије – Министарство 
животне средине и просторног планирања,  посебно су дефини-
сани задаци и обавезе за планирање, коришћење, унапређење, 
заштиту и развој шума у газдинској јединици  „Шајкашка“.

Истим планским документом утврђене се основне сме-
рнице и циљеви одрживог газдовања шумама, као и мере за 
унапређење стања и очување шума, односно јачање општеко-
рисних функција шума и заштите шума. Пошто Општа осно-
ва обједињује смернице и циљеве обрађене у свим основама 
газдовања шумама било би нерационално умножавање посло-
ва и обавеза. 

Извештајем о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину Опште основе газдовања шумама за Јужнобачко 
шумско подручје за период 2006-2015. године, између осталог, 
истакнута је неопходност за очувањем и унапређењем стања 
постојећих шумских екосистема. Просторно угрожавање шум-
ских екосистема и све већа присутност разних имисија у ваз-
духу, перманентно деградирају животну средину, због све 
већих проблема са кружењем угљеника у природи, односно 
прекомерним емисијама CO2 и умањеном производњом O2 од 
стране шумских екосистема (Kyoto protocol). 

•

•

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

Карактеристике плана и програма - значај плана и про-
грама за заштиту животне средине и одрживи развој; Овај кри-
теријум је цењен у контексту постојања Опште основе газдо-
вања шумама која у себи обједињује циљеве, мере и смернице 
газдовања шумама садржане у основама газдовања шумама које 
се односе на дато подручје, што упућује да су значај предметног 
планског документа и могући утицаји лимитирани специфич-
ним оквирима (општа основа). Даље, неопходно је истаћи да 
основа газдовања шумама, по свом карактеру, представља опе-
ративни плански документ газдовања шумама који се доноси за 
газдинску јединицу, а не стратешки или развојни плански доку-
мент којим се утврђују правци развоја шума и шумарства и за 
које 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 крите-
ријума утврђен је положај основе у структури планских доку-
мената са којима је у посредној или непосредној вези (простор-
ни планови, општа основа, годишњи извођачки планови и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и времен-
ска димензија; Основна обележја квалитетног процеса стратеш-
ке процене, утврђена кроз велики број страних и домаћих упут-
става и препорука везаних за квалитет (Partidario 2003, ODPM 
2003, ODPM 2005, GRDP 2006) подразумевају третирање стра-
тешких, а не свих врста утицаја једног документа на животну 
средину, што укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и 
нивоу документа за који се ради. Вреднујући горе наведене ути-
цаје у контексту предложених карактеристика, може се закљу-
чити да су они локалног, а не стратешког карактера, и као такви, 
нису интересантни као предмет стратешке процене утицаја.

4. Основу газдовања шумама за „Шајкашка“ за период   2013-
2022. године  израдили су  стручњаци Шумског газдинства „Нови 
Сад“ Нови Сад.

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

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

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

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 2510/XXIV-6ђ
Дана: 26.06.2012.год.

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

622.
На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП „Војводинашуме“, Управ-
ни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“, на  XXIV    седници 
одржаној 26.06.2012. године, донoси:   

О Д Л У К У

ДА СЕ НЕ ВРШИ ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
 УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

OСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА
 ЗА ГЈ „ВИСОКА ШУМА - ЛОШИНЦИ“ 

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

ГЈ „Висока шума - Лошинци“, Сремско шумско подручје, ШГ 

•

•

•

„Сремска Митровица“ Сремска Митровица за период  01.01.2013-
31.12.2022. године не врши израда стратешке процене утицаја на 
животну средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

Општом основом газдовања шумама за Сремско шумско 
подручје за период 2005-2014. године, за коју је  урађен Из-
вештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, а на 
који сагласност даје Влада Републике Србије – Министарство 
животне средине и просторног планирања,  посебно су дефини-
сани задаци и обавезе за планирање, коришћење, унапређење, 
заштиту и развој шума у газдинској јединици  „Висока шума - 
Лошинци“.

Истим планским документом утврђене се основне сме-
рнице и циљеви одрживог газдовања шумама, као и мере за 
унапређење стања и очување шума, односно јачање општеко-
рисних функција шума и заштите шума. Пошто Општа осно-
ва обједињује смернице и циљеве обрађене у свим основама 
газдовања шумама било би нерационално умножавање посло-
ва и обавеза. 

Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Опште основе газдовања шумама за Сремско шумско 
подручје за период 2005-2014. године, између осталог, истакну-
та је неопходност за очувањем и унапређењем стања постојећих 
шумских екосистема. Просторно угрожавање шумских екоси-
стема и све већа присутност разних имисија у ваздуху, перма-
нентно деградирају животну средину, због све већих проблема 
са кружењем угљеника у природи, односно прекомерним еми-
сијама CO2 и умањеном производњом O2 од стране шумских 
екосистема (Kyoto protocol). 

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

Карактеристике плана и програма - значај плана и про-
грама за заштиту животне средине и одрживи развој; Овај кри-
теријум је цењен у контексту постојања Опште основе газдо-
вања шумама која у себи обједињује циљеве, мере и смернице 
газдовања шумама садржане у основама газдовања шумама које 
се односе на дато подручје, што упућује да су значај предметног 
планског документа и могући утицаји лимитирани специфич-
ним оквирима (општа основа). Даље, неопходно је истаћи да 
основа газдовања шумама, по свом карактеру, представља опе-
ративни плански документ газдовања шумама који се доноси за 
газдинску јединицу, а не стратешки или развојни плански доку-
мент којим се утврђују правци развоја шума и шумарства и за 
које 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 крите-
ријума утврђен је положај основе у структури планских доку-
мената са којима је у посредној или непосредној вези (простор-
ни планови, општа основа, годишњи извођачки планови и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и времен-
ска димензија; Основна обележја квалитетног процеса стратеш-
ке процене, утврђена кроз велики број страних и домаћих упут-
става и препорука везаних за квалитет (Partidario 2003, ODPM 
2003, ODPM 2005, GRDP 2006) подразумевају третирање стра-
тешких, а не свих врста утицаја једног документа на животну 
средину, што укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и 
нивоу документа за који се ради. Вреднујући горе наведене ути-
цаје у контексту предложених карактеристика, може се закљу-
чити да су они локалног, а не стратешког карактера, и као такви, 
нису интересантни као предмет стратешке процене утицаја.

4. Основу газдовања шумама за „Висока шума - Лошинци“ за 
период   2013-2022. године  израдили су  стручњаци Шумског газ-
динства „Сремска Митровица“ Сремска Митровица.

5. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са Законом прибавити неопходна мишљења, раз-

•

•

•

•

•

•
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радити конкретне мере и одредити носиоце послова за реализа-
цију ове Одлуке.

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

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

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 2510/XXIV-6e 
Дана: 26.06.2012.год. 

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

623.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије, 
бр. 135/04) и члана 36. Статута Јавног предузећа „Војводинашуме“ 
Петроварадин, Управни одбор Јавног предузећа „Војводина-
шуме“ Петроварадин, на  XXIII редовној седници  одржаној 
22.05.2012. године, донoси:   

О Д Л У К У

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА РИБАРСКИМ ПОДРУЧЈЕМ
 „ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ“  

У ОКВИРУ ГРАНИЦА СПЕЦИЈАЛНОГ
 РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ“

ЗА ПЕРИОД 2012-2021. ГОДИНЕ.

1. Доноси се одлука да се за Програм управљања рибарским 
подручјем „Горње Подунавље“ у оквиру граница Специјалног ре-
зервата природе „Горње Подунавље“ за период 2012-2021. године 
не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину.

2. Јавно предузеће “Војводинашуме” Петроварадин је као уп-
рављач Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“, на 
риболовним водама у оквиру граница Специјалног резервата 
природе „Горње Подунавље“, у складу са прописима о њиховом 
коришћењу и заштити одређеним Уредбом о заштити Специјал-
ног 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“ Петрова-
радин је на својој XVII седници одржаној 25. 06. 2007. године већ 
донео Одлуку о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину Програма унапређења рибарства у Специјал-
ном 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 за-

конских прописа, средњорочних програма управљања рибар-
ским подручјем, привремених и 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;

Извештајем о стратешкој процени утицаја Просторног 
плана подручја посебне намене Специјалног резервата приро-
де „Горње Подунавље“ на животну средину, као и самим прос-
торним планом, дефинисане су све активности на унапређењу 
стања и готово сви критеријуми за одређивање могућих карак-
теристика значајних утицаја на животну средину;

•

•

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног пла-
на подручја посебне намене Специјалног резервата природе 
„Горње Подунавље“ на животну средину је основни документ 
у коме су вредновани и процењени могући значајни утицаји на 
животну средину до којих може доћи имплементацијом прос-
торног плана и дат је предлог мера за смањење негативних ути-
цаја на животну средину;

Програм управљања Специјалним резерватом приро-
де „Горње Подунавље“ за период 2011-2020. године је урађен 
у континуитету због истека важења претходног и представља 
скуп мера и активности које ће се предузимати за наведени про-
грамски период. Конципиран је тако да садржи основну кон-
цепцију и циљеве, опште и посебне програмске задатке, као и 
висину и изворе финансијских средстава потребних за реализа-
цију наведених задатака. Дефинише све обавезе на унапређењу 
стања и ближе одређује карактеристике могућих значајних ути-
цаја на животну средину, као и проблеме везане за заштиту и 
развој свих екосистема који су саставни део овог заштићеног 
подручја, укључујући и рамсарско подручје „Горње Подуна-
вље“.

У Програму управљања Специјалним резерватом при-
роде „Горње Подунавље“ за период 2011-2020. године су, из-
међу осталих, разматрана и питања заштите, унапређења и уп-
рављања природним ресурсима (шуме, воде, земљиште, ваздух, 
ловна и риболовна фауна), као и њихово праћење стања.

5. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређи-
вање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у 
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину и то нарочито:

Карактеристике плана и програма - степен утицаја пла-
на и програма на друге планове и програме, укључујући и оне 
у различитим хијерархијским структурама. У смислу овог кри-
теријума утврђен је положај Програма управљања рибарским 
подручјем „Горње Подунавље“ у оквиру граница Специјалног 
резервата природе „Горње Подунавље“ за период 2012-2020. го-
дине у структури планских докумената са којима је у посредној 
или непосредној вези (Просторни план подручја посебне наме-
не Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“, Про-
грам управљања Специјалним резерватом природе „Горње По-
дунавље“ за период 2011-2020. године, основе газдовања шу-
мама и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и времен-
ска димензија. Основна обележја квалитетног процеса стра-
тешке процене подразумевају третирање стратешких, а не свих 
врста утицаја једног документа на животну средину, што укљу-
чује и одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за 
који се ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предло-
жених карактеристика, може се закључити да су они локалног, 
а не стратешког карактера и као такви нису предмет стратеш-
ке процене утицаја.  

6. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о про-
цени утицаја посебних пројеката на животну средину према За-
кону 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, ру-
дарства и просторног планирања Републике Србије, Секрета-
ријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине 
АП Војводине, Секретаријату за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство АП Војводине, Покрајинском заводу за заштиту при-
роде, директору и архиви Предузећа.

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

•

•

•

•

•
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ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 1990/XXIII-10a
Дана: 22.05.2012.год.

Председник
Управног Одбора

Ненад Чанак, дипл.екон. с.р.

624.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута Јавног предузећа „Војводи-
нашуме“ Петроварадин, Управни одбор Јавног предузећа „Војво-
динашуме“ Петроварадин, на XXIII  редовној седници, одржаној 
дана 22.05.2012.године, донoси:   

О Д Л У К У

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
 УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА РИБАРСКИМ ПОДРУЧЈЕМ 
„ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ“ 

У СПЕЦИЈАЛНОМ РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ
 „ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ“ ЗА 2012. ГОДИНУ.

1. Доноси се одлука да се за Програм управљања рибарским 
подручјем „Горње Подунавље“ у Специјалном резервату природе 
„Горње Подунавље“ за 2012. годину не врши израда стратешке 
процене утицаја на животну средину.

2. Јавно предузеће “Војводинашуме” Петроварадин је као уп-
рављач 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 Ри-
барско подручје „Горње Подунавље“ (одлука бр. 560/VI-4a).

3. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:
Коришћење риболовних вода се спроводи на основу за-

конских прописа, средњорочних програма управљања рибар-
ским 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 план-
ски документи;

Извештајем о стратешкој процени утицаја Просторног 
плана подручја посебне намене Специјалног резервата приро-
де „Горње Подунавље“ на животну средину, као и самим прос-
торним планом, дефинисане су све активности на унапређењу 
стања и готово сви критеријуми за одређивање могућих карак-
теристика значајних утицаја на животну средину;

Програм управљања Специјалним резерватом приро-
де „Горње Подунавље“ за период 2011-2020. године је урађен 
у континуитету због истека важења претходног и представља 
скуп мера и активности које ће се предузимати за наведени про-
грамски период. Конципиран је тако да садржи основну кон-
цепцију и циљеве, опште и посебне програмске задатке, као и 
висину и изворе финансијских средстава потребних за реализа-
цију наведених задатака. Дефинише све обавезе на унапређењу 
стања и ближе одређује карактеристике могућих значајних ути-
цаја на животну средину, као и проблеме везане за заштиту и 
развој свих екосистема који су саставни део овог заштићеног 
подручја, укључујући и рамсарско подручје „Горње Подуна-
вље“.

•

•

•

•

4. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређи-
вање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у 
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину и то нарочито:

Карактеристике плана и програма - значај плана и про-
грама за заштиту животне средине и одрживи развој. Овај кри-
теријум је стављен у контекст постојања средњорочног програ-
ма, тј. Програма унапређења рибарства у Специјалном резер-
вату природе „Горње Подунавље“ за период 2012-2021. године, 
што упућује да су значај и могући утицаји предметног докумен-
та лимитирани. Годишњи програм по свом карактеру предста-
вља оперативни - извођачки пројекат, а не стратешки или раз-
војни плански документ којим се утврђују правци развоја ри-
барства за који би се израда стратешке процене утицаја под-
разумевала. 

Карактеристике плана и програма - степен утицаја пла-
на и програма на друге планове и програме, укључујући и оне у 
различитим хијерархијским структурама. У смислу овог крите-
ријума утврђен је положај годишњег програма управљања ри-
барским подручјем у структури планских докумената са којима 
је у посредној или непосредној вези (Просторни план подручја 
посебне намене за СРП „Горње Подунавље“, Програм упра-
вљања Специјалним резерватом природе „Горње Подунавље“ 
за период 2011-2020. године, Програм управљања рибарским 
подручјем „Горње Подунавље“ у Специјалном резервату при-
роде „Горње Подунавље“ за период 2012-2021. године, основе 
газдовања шумама и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и времен-
ска димензија. Основна обележја квалитетног процеса стра-
тешке процене подразумевају третирање стратешких, а не свих 
врста утицаја једног документа на животну средину, што укљу-
чује и одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за 
који се ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предло-
жених карактеристика, може се закључити да су они локалног и 
краткорочног, а не стратешког карактера и као такви нису пред-
мет стратешке процене утицаја.

5. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о про-
цени утицаја посебних пројеката на животну средину према За-
кону 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, ру-
дарства и просторног планирања Републике Србије, Секрета-
ријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине 
АП Војводине, Секретаријату за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство АП Војводине, Покрајинском заводу за заштиту при-
роде, директору и архиви Предузећа.

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

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 1990/XXIII-10б
Дана: 22.05.2012.год. 

Председник
Управног Одбора

Ненад Чанак, дипл.екон. с.р.

625.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП „Војводинашуме“, Управ-
ни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“, на XVI седници 
одржаној 21.09.2011.године, донoси:   

•

•

•
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О Д Л У К У
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

 УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ПЛАН УПРАВЉАЊА 
СПЕЦИЈАЛНИМ РЕЗЕРВАТОМ ПРИРОДЕ „БАГРЕМАРА“ 

ЗА ПЕРИОД 2011-2020. ГОДИНЕ.

1. Доноси се одлука де се за План управљања Специјалним ре-
зерватом природе „Багремара“ за период 20011-2020. године не 
врши израда стратешке процене утиваја на животну средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:
Општом основом газдовања шумама за „Јужнобачко“ 

шумско подручје за период 2005-2014. године и Извештајем о 
стратешкој процени утицаја на животну средину, а на које су 
Влада Републике Србије и Министарство животне средине, ру-
дарства и просторног планирања дали сагласност, дефинисани 
су задаци и обавезе за планирање, коришћење, заштиту и развој 
шума у газдинским јединицама које су саставни део овог заш-
тићеног подручја;

Пошто општа основа обједињује материјале обрађене у 
свим посебним основама газдовања шумама на том шумском 
подручју, Општом основом газдовања шумама за „Јужнобачко“ 
шумско подручје за период 2005-2014. године, утврђене су ос-
новне смернице и циљеви одрживог газдовања шумама, као 
и мере за унапређење стања и очување шума, односно јачање 
општекорисних функција шума и заштите шума;

Извештајем о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину Опште основе газдовања шумама за „Јужнобачко“ 
шумско подручје за период 2005-2014. године, између оста-
лог, истакла се неопходност за очувањем и унапређењем стања 
постојећих шумских екосистема, јер просторно угрожавање 
шумских екосистема и све већа присутност разних имисија у 
ваздуху перманентно деградирају животну средину.

3. План управљања СРП „Багремара“ за период 2011-2020. го-
дине 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 за-
датке, 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 заш-
тићеног подручја.

4. У Плану управљања СРП „Багремара“ за период 2011-2020. 
године, између осталих, у оквиру стратешке процене, биће разма-
трана следећа питања:

заштита и развој природних вредности,
заштита, унапређење, коришћење и управљање природ-

ним ресурсима 
(шуме, воде, земљиште, ваздух, ловна и риболовна фауна),

планирање, уређење, санација и ревитализација под-
ручја,

праћење стања,
заштита посебних вредности и
посебни програми и приоритетни задаци.  

5. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређи-
вање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у 
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину и то нарочито:

Карактеристике плана и програма - степен утицаја пла-
на и програма на друге планове и програме, укључујући и оне у 
различитим хијерархијским структурама. У смислу овог крите-
ријума утврђен је положај овог плана у структури планских до-
кумената са којима је у посредној или непосредној вези (прос-
торни план подручја посебне намене, општа и посебне основе 
газдовања шумама, и др).

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и времен-
ска димензија. Основна обележја квалитетног процеса стра-
тешке процене подразумевају третирање стратешких, а не свих 
врста утицаја једног документа на животну средину, што укљу-
чује и одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за 
који се ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предло-
жених карактеристика, може се закључити да су они локалног 
и средњорочног, а не стратешког карактера и као такви не треба 
да буду предмет стратешке процене утицаја.

6. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о про-
цени утицаја посебних пројеката на животну средину према За-
кону 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, раз-
радити конкретне мере и одредити носиоце послова за реализа-
цију ове Одлуке.

8. Одлуку доставити: Министарству животне средине, рудар-
ства и просторног планирања, Покрајинском секретаријату за 
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајин-
ском заводу за заштиту природе, ЈП „Воде Војводине“, директору 
и архиви Предузећа.

9. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије“.

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 3256/XVI-10г
Дана: 21.09.2011.год.

Председник
Управног Одбора

Ненад Чанак, дипл.екон. с.р.

626.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП „Војводинашуме“, Управ-
ни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“, на XVI седници 
одржаној 21.09.2011.године, донoси:   

О Д Л У К У
     

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
 ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ПЛАН УПРАВЉАЊА 
СПЕЦИЈАЛНИМ РЕЗЕРВАТОМ ПРИРОДЕ

 „ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА“ 
ЗА ПЕРИОД 2011-2020. ГОДИНЕ.

1. Доноси се одлука де се за План управљања Специјалним ре-
зерватом природе „Делиблатска пешчара“ за период 20011-2020. 
године не врши израда стратешке процене утиваја на животну 
средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:
Извештајем о стратешкој процени утицаја Просторног 

плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе 
„Делиблатска пешчара“ на животну средину, као и самим прос-
торним планом, дефинисане су све активности на унапређењу 
стања и готово сви критеријуми за одређивање могућих карак-
теристика значајних утицаја на животну средину;

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног пла-
на подручја посебне намене Специјалног резервата природе 
„Делиблатска пешчара“ на животну средину чини основни до-
кумент у коме су вредновани и процењени могући значајни ути-
цаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом 
просторног плана и дат је предлог мера за смањење негативних 
утицаја на животну средину, па би израда још једног сличног 
извештаја било нерационално умножавање послова и обавеза;

•

•

•
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Општом основом газдовања шумама за „Банатско“ шум-
ско подручје за период 2008-2017. године и Извештајем о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину, а на које су Вла-
да Републике Србије и Министарство животне средине, рудар-
ства и просторног планирања дали сагласност, дефинисани су 
задаци и обавезе за планирање, коришћење, заштиту и развој 
шума у газдинским јединицама које су саставни део овог заш-
тићеног подручја;

Пошто општа основа обједињује материјале обрађе-
не у свим посебним основама газдовања шумама на том шум-
ском подручју, Општом основом газдовања шумама за „Банат-
ско“ шумско подручје за период 2008-2017. године, утврђене су 
основне смернице и циљеви одрживог газдовања шумама, као 
и мере за унапређење стања и очување шума, односно јачање 
општекорисних функција шума и заштите шума;

Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Опште основе газдовања шумама за „Банатско“ шумско 
подручје за период 2008-2017. године, између осталог, истакла 
се неопходност за очувањем и унапређењем стања постојећих 
шумских екосистема, јер просторно угрожавање шумских еко-
система и све већа присутност разних имисија у ваздуху перма-
нентно деградирају животну средину.

3. План управљања СРП „Делиблатска пешчара“ за период 
2011-2020. године је урађен у континуитету због истека важења 
претходног и представља скуп мера и активности које ће се пре-
дузимати за наведени програмски период. Конципиран је тако 
да садржи основну концепцију и циљеве, опште и посебне про-
грамске 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 подручја.

4. У Плану управљања СРП „Делиблатска пешчара“ за период 
2011-2020. године, између осталих, у оквиру стратешке процене, 
биће разматрана следећа питања:

заштита и развој природних вредности,
заштита, унапређење, коришћење и управљање природ-

ним ресурсима
(шуме, воде, земљиште, ваздух, ловна и риболовна фауна),

планирање, уређење, санација и ревитализација под-
ручја,

праћење стања,
заштита посебних вредности и
посебни програми и приоритетни задаци.  

5. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређи-
вање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у 
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину и то нарочито:

Карактеристике плана и програма - значај плана и про-
грама за заштиту животне средине и одрживи развој. Овај кри-
теријум је стављен у контекст постојања Просторног плана 
подручја посебне намене за СРП „Делиблатска пешчара“, што 
упућује да су значај и могући утицаји предметног документа 
лимитирани. План управљања по свом карактеру представља 
оперативни план, а не стратешки плански документ за који би 
се израда стратешке процене утицаја подразумевала.

Карактеристике плана и програма - степен утицаја пла-
на и програма на друге планове и програме, укључујући и оне у 
различитим хијерархијским структурама. У смислу овог крите-
ријума утврђен је положај овог плана у структури планских до-
кумената са којима је у посредној или непосредној вези (прос-
торни план подручја посебне намене, општа и посебне осно-
ве газдовања шумама, Програм унапређења рибарског подручја 
Лабудово окно у СРП „Делиблатска пешчара“ за период 2010-
2019. године, Годишњи програми управљања рибарским под-
ручјем Лабудово окно у СРП „Делиблатска пешчара“ и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и времен-
ска димензија. Основна обележја квалитетног процеса стра-
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тешке процене подразумевају третирање стратешких, а не свих 
врста утицаја једног документа на животну средину, што укљу-
чује и одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за 
који се ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предло-
жених карактеристика, може се закључити да су они локалног 
и средњорочног, а не стратешког карактера и као такви не треба 
да буду предмет стратешке процене утицаја.

6. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о про-
цени утицаја посебних пројеката на животну средину према За-
кону 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, раз-
радити конкретне мере и одредити носиоце послова за реализа-
цију ове Одлуке.

8. Одлуку доставити: Министарству животне средине, рудар-
ства и просторног планирања, Покрајинском секретаријату за 
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајин-
ском заводу за заштиту природе, ЈП „Воде Војводине“, директору 
и архиви Предузећа.

9. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије“.

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 3256/XVI-10б
Дана: 21.09.2011.год.

Председник
Управног Одбора

Ненад Чанак, дипл.екон.с.р.

627.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП „Војводинашуме“, Управ-
ни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“, на XVI седници 
одржаној 21.09.2011.године, донoси:   

О Д Л У К У
     

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ПЛАН УПРАВЉАЊА 
СПЕЦИЈАЛНИМ РЕЗЕРВАТОМ ПРИРОДЕ 

„ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ“ 
ЗА ПЕРИОД 2011-2020. ГОДИНЕ.

1. Доноси се одлука де се за План управљања Специјалним 
резерватом природе „Горње Подунавље“ за период 20011-2020. 
године не врши израда стратешке процене утиваја на животну 
средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:
Извештајем о стратешкој процени утицаја Просторног 

плана подручја посебне намене Специјалног резервата приро-
де „Горње Подунавље“ на животну средину, као и самим прос-
торним планом, дефинисане су све активности на унапређењу 
стања и готово сви критеријуми за одређивање могућих карак-
теристика значајних утицаја на животну средину;

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног пла-
на подручја посебне намене Специјалног резервата природе 
„Горње Подунавље“ на животну средину чини основни доку-
мент у коме су вредновани и процењени могући значајни ути-
цаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом 
просторног плана и дат је предлог мера за смањење негативних 
утицаја на животну средину, па би израда још једног сличног 
извештаја било нерационално умножавање послова и обавеза;

•

•
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Општом основом газдовања шумама за „Севернобачко“ 
шумско подручје за период 2005-2014. године и Извештајем о 
стратешкој процени утицаја на животну средину, а на које су 
Влада Републике Србије и Министарство животне средине, ру-
дарства и просторног планирања дали сагласност, дефинисани 
су задаци и обавезе за планирање, коришћење, заштиту и развој 
шума у газдинским јединицама које су саставни део овог заш-
тићеног подручја;

Пошто општа основа обједињује материјале обрађене у 
свим посебним основама газдовања шумама на том шумском 
подручју, Општом основом газдовања шумама за „Северноба-
чко“ шумско подручје за период 2005-2014. године, утврђене су 
основне смернице и циљеви одрживог газдовања шумама, као 
и мере за унапређење стања и очување шума, односно јачање 
општекорисних функција шума и заштите шума;

Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Опште основе газдовања шумама за „Севернобачко“ 
шумско подручје за период 2005-2014. године, између оста-
лог, истакла се неопходност за очувањем и унапређењем стања 
постојећих шумских екосистема, јер просторно угрожавање 
шумских екосистема и све већа присутност разних имисија у 
ваздуху перманентно деградирају животну средину.

3. План управљања СРП „Горње Подунавље“ за период 2011-
2020. године је урађен у континуитету због истека важења пре-
тходног и представља скуп мера и активности које ће се преду-
зимати за наведени програмски период. Конципиран је тако да 
садржи основну концепцију и циљеве, опште и посебне про-
грамске 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 подручја.

4. У Плану управљања СРП „Горње Подунавље“ за период 
2011-2020. године, између осталих, у оквиру стратешке процене, 
биће разматрана следећа питања:

заштита и развој природних вредности,
заштита, унапређење, коришћење и управљање природ-

ним ресурсима
(шуме, воде, земљиште, ваздух, ловна и риболовна фауна),

планирање, уређење, санација и ревитализација под-
ручја,

праћење стања,
заштита посебних вредности и
посебни програми и приоритетни задаци.  

5. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређи-
вање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у 
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину и то нарочито:

Карактеристике плана и програма - значај плана и про-
грама за заштиту животне средине и одрживи развој. Овај кри-
теријум је стављен у контекст постојања Просторног плана под-
ручја посебне намене за СРП „Горње Подунавље“, што упућује 
да су значај и могући утицаји предметног документа лимитира-
ни. План управљања по свом карактеру представља оператив-
ни план, а не стратешки плански документ за који би се израда 
стратешке процене утицаја подразумевала.

Карактеристике плана и програма - степен утицаја пла-
на и програма на друге планове и програме, укључујући и оне у 
различитим хијерархијским структурама. У смислу овог крите-
ријума утврђен је положај овог плана у структури планских до-
кумената са којима је у посредној или непосредној вези (прос-
торни план подручја посебне намене, општа и посебне осно-
ве газдовања шумама, Програм унапређења рибарства СРП 
„Горње Подунавље за период 2007-2011. године, Годишњи про-
грами управљања рибарским подручјем СРП „Горње Подуна-
вље“ и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и времен-
ска димензија. Основна обележја квалитетног процеса стра-
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тешке процене подразумевају третирање стратешких, а не свих 
врста утицаја једног документа на животну средину, што укљу-
чује и одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за 
који се ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предло-
жених карактеристика, може се закључити да су они локалног 
и средњорочног, а не стратешког карактера и као такви не треба 
да буду предмет стратешке процене утицаја.

2. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о про-
цени утицаја посебних пројеката на животну средину према За-
кону о процени утицаја на животну средину (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 135/04) ако се за то укаже потреба. 

3. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са законом обезбедити учешће јавности, односно 
заинтересованих страна и прибавити неопходна мишљења, раз-
радити конкретне мере и одредити носиоце послова за реализа-
цију ове Одлуке.

4. Одлуку доставити: Министарству животне средине, рудар-
ства и просторног планирања, Покрајинском секретаријату за 
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајин-
ском заводу за заштиту природе, ЈП „Воде Војводине“, директору 
и архиви Предузећа.

5. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије“.

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 3256/XVI-10в
Дана: 21.09.2011.год.

Председник
Управног Одбора

Ненад Чанак, дипл.екон,с.р.

628.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП „Војводинашуме“, Управ-
ни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“, на XVI седници 
одржаној 21.09.2011.године, донoси:   

О Д Л У К У
     

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
 УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ПЛАН УПРАВЉАЊА 
СПЕЦИЈАЛНИМ РЕЗЕРВАТОМ ПРИРОДЕ

 „ОБЕДСКА БАРА“ 
ЗА ПЕРИОД 2011-2020. ГОДИНЕ.

1. Доноси се одлука де се за План управљања Специјалним ре-
зерватом природе „Обедска бара“ за период 20011-2020. године не 
врши израда стратешке процене утиваја на животну средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:
Извештајем о стратешкој процени утицаја Просторног 

плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе 
„Обедска бара“ на животну средину, као и самим просторним 
планом, дефинисане су све активности на унапређењу стања и 
готово сви критеријуми за одређивање могућих карактеристика 
значајних утицаја на животну средину;

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног пла-
на подручја посебне намене Специјалног резервата природе 
„Обедска бара“ на животну средину чини основни документ у 
коме су вредновани и процењени могући значајни утицаји на 
животну средину до којих може доћи имплементацијом прос-
торног плана и дат је предлог мера за смањење негативних ути-
цаја на животну средину, па би израда још једног сличног из-
вештаја било нерационално умножавање послова и обавеза;

•

•
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Општом основом газдовања шумама за „Сремско“ шум-
ско подручје за период 2005-2014. године и Извештајем о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину, а на које су Вла-
да Републике Србије и Министарство животне средине, рудар-
ства и просторног планирања дали сагласност, дефинисани су 
задаци и обавезе за планирање, коришћење, заштиту и развој 
шума у газдинским јединицама које су саставни део овог заш-
тићеног подручја;

Пошто општа основа обједињује материјале обрађе-
не у свим посебним основама газдовања шумама на том шум-
ском подручју, Општом основом газдовања шумама за „Срем-
ско“ шумско подручје за период 2005-2014. године, утврђене су 
основне смернице и циљеви одрживог газдовања шумама, као 
и мере за унапређење стања и очување шума, односно јачање 
општекорисних функција шума и заштите шума;

Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Опште основе газдовања шумама за „Сремско“ шумско 
подручје за период 2005-2014. године, између осталог, истакла 
се неопходност за очувањем и унапређењем стања постојећих 
шумских екосистема, јер просторно угрожавање шумских еко-
система и све већа присутност разних имисија у ваздуху перма-
нентно деградирају животну средину.

3. План управљања СРП „Обедска бара“ за период 2011-2020. 
године је урађен у континуитету због истека важења претход-
ног 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 за-
датке, 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 заш-
тићеног подручја.

4. У Плану управљања СРП „Обедска бара“ за период 2011-
2020. године, између осталих, у оквиру стратешке процене, биће 
разматрана следећа питања:

заштита и развој природних вредности,
заштита, унапређење, коришћење и управљање природ-

ним ресурсима
(шуме, воде, земљиште, ваздух, ловна и риболовна фауна),

планирање, уређење, санација и ревитализација под-
ручја,

праћење стања,
заштита посебних вредности и
посебни програми и приоритетни задаци.  

5. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређи-
вање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у 
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину и то нарочито:

Карактеристике плана и програма - значај плана и про-
грама за заштиту животне средине и одрживи развој. Овај кри-
теријум је стављен у контекст постојања Просторног плана 
подручја посебне намене за СРП „Обедска бара“, што упућује 
да су значај и могући утицаји предметног документа лимитира-
ни. План управљања по свом карактеру представља оператив-
ни план, а не стратешки плански документ за који би се израда 
стратешке процене утицаја подразумевала.

Карактеристике плана и програма - степен утицаја пла-
на и програма на друге планове и програме, укључујући и оне 
у различитим хијерархијским структурама. У смислу овог кри-
теријума утврђен је положај овог плана у структури планских 
докумената са којима је у посредној или непосредној вези 
(просторни план подручја посебне намене, општа и посебне 
основе газдовања шумама, Програм унапређења рибарства на 
делу рибарског подручја “Србија-Војводина” чији је корисник 
ЈП “Војводинашуме” за период 2008-2012. године, Привреме-
ни програм управљања рибарским подручјем „Обедска бара“ 
за период 2010-2011 и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и времен-

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

ска димензија. Основна обележја квалитетног процеса стра-
тешке процене подразумевају третирање стратешких, а не свих 
врста утицаја једног документа на животну средину, што укљу-
чује и одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за 
који се ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предло-
жених карактеристика, може се закључити да су они локалног 
и средњорочног, а не стратешког карактера и као такви не треба 
да буду предмет стратешке процене утицаја.

6. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о про-
цени утицаја посебних пројеката на животну средину према За-
кону 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, раз-
радити конкретне мере и одредити носиоце послова за реализа-
цију ове Одлуке.

8. Одлуку доставити: Министарству животне средине, рудар-
ства и просторног планирања, Покрајинском секретаријату за 
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајин-
ском заводу за заштиту природе, ЈП „Воде Војводине“, директору 
и архиви Предузећа.

9. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије“.

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 3256/XVI-10a
Дана: 21.09.2011.год.

Председник
Управног Одбора

Ненад Чанак, дипл.екон,с.р.

629.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП „Војводинашуме“, Управ-
ни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“, на XXIV  седници 
одржаној 26.06.2012. године, донoси   

О Д Л У К У
     

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ПЛАН УПРАВЉАЊА 
СПЕЦИЈАЛНИМ РЕЗЕРВАТОМ ПРИРОДЕ
 „KOВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ“ 

ЗА ПЕРИОД 2012-2021. ГОДИНЕ.

1. Доноси се одлука де се за План управљања Специјалним ре-
зерватом природе „Ковиљско-Петроварадински рит“ за период 
2012-2021. године не врши израда стратешке процене утицаја на 
животну средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

Општом основом газдовања шумама за „Јужнобачко“ 
шумско подручје за период 2005-2014. године и Извештајем о 
стратешкој процени утицаја на животну средину, а на које су 
Влада Републике Србије и Министарство животне средине, ру-
дарства и просторног планирања дали сагласност, дефинисани 
су задаци и обавезе за планирање, коришћење, заштиту и развој 
шума у газдинским јединицама које су саставни део овог заш-
тићеног подручја;

Пошто општа основа обједињује материјале обрађене у 
свим посебним основама газдовања шумама на том шумском 
подручју, Општом основом газдовања шумама за „Јужнобачко“ 
шумско подручје за период 2005-2014. године, утврђене су ос-

•

•
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новне смернице и циљеви одрживог газдовања шумама, као 
и мере за унапређење стања и очување шума, односно јачање 
општекорисних функција шума и заштите шума;

Извештајем о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину Опште основе газдовања шумама за „Јужнобачко“ 
шумско подручје за период 2005-2014. године, између оста-
лог, истакла се неопходност за очувањем и унапређењем стања 
постојећих шумских екосистема, јер просторно угрожавање 
шумских екосистема и све већа присутност разних имисија у 
ваздуху перманентно деградирају животну средину.

3. План управљања СРП „Ковиљско-Петроварадински рит“ за 
период 2012-2021. 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 средста-
ва 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 подручја.

4. У Плану управљања СРП „Ковиљско-Петроварадински рит“ 
за период 2012-2021. године, између осталих, у оквиру стратешке 
процене, биће разматрана следећа питања:

заштита и развој природних вредности,
заштита, унапређење, коришћење и управљање природ-

ним ресурсима
(шуме, воде, земљиште, ваздух, ловна и риболовна фауна),

планирање, уређење, санација и ревитализација под-
ручја,

праћење стања,
заштита посебних вредности и
посебни програми и приоритетни задаци.  

5. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређи-
вање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у 
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину и то нарочито:

Карактеристике плана и програма - значај плана и про-
грама за заштиту животне средине и одрживи развој. Овај кри-
теријум је стављен у контекст постојања Просторног плана 
подручја посебне намене за СРП „Ковиљско-Петроварадински 
рит“, што упућује да су значај и могући утицаји предметног до-
кумента лимитирани. План управљања по свом карактеру пред-
ставља оперативни план, а не стратешки плански документ за 
који би се израда стратешке процене утицаја подразумевала.

Карактеристике плана и програма - степен утицаја пла-
на и програма на друге планове и програме, укључујући и оне у 
различитим хијерархијским структурама. У смислу овог крите-
ријума утврђен је положај овог плана у структури планских до-
кумената са којима је у посредној или непосредној вези (прос-
торни план подручја посебне намене, општа и посебне основе 
газдовања шумама, Програм унапређења рибарства СРП „Ко-
виљско-Петроварадински рит“ за период 2010-2019. године, Го-
дишњи програми управљања рибарским подручјем СРП „Ко-
виљско-Петроварадински рит“ и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и времен-
ска димензија. Основна обележја квалитетног процеса стра-
тешке процене подразумевају третирање стратешких, а не свих 
врста утицаја једног документа на животну средину, што укљу-
чује и одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за 
који се ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предло-
жених карактеристика, може се закључити да су они локалног 
и средњорочног, а не стратешког карактера и као такви не треба 
да буду предмет стратешке процене утицаја.

2. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о про-
цени утицаја посебних пројеката на животну средину према За-
кону о процени утицаја на животну средину (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 135/04) ако се за то укаже потреба. 
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3. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са законом обезбедити учешће јавности, односно 
заинтересованих страна и прибавити неопходна мишљења, раз-
радити конкретне мере и одредити носиоце послова за реализа-
цију ове Одлуке.

4. Одлуку доставити: Министарству животне средине, рудар-
ства и просторног планирања, Покрајинском секретаријату за 
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајин-
ском заводу за заштиту природе, ЈП „Воде Војводине“, директору 
и архиви Предузећа.

5. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије“.

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 2510/XXIV-8 
Дана: 26.06.2012. год. 

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

630.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП "Војводинашуме", Управ-
ни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме", на XXIV  седници 
одржаној 26.06.2012. године, доноси

О Д Л У К У
     

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ЛОВНЕ ОСНОВЕ ЛОВИШТА "РИСТОВАЧА"
 ЗА ПЕРИОД 2012-2022. ГОДИНЕ, 

ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ – ЛОВОТУРС"

1. Доноси се одлука да се за Ловну основу ловишта "Ристовача" 
за период 2012-2022. године не врши израда стратешке процене 
утицаја на животну средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

Основни документ управљања и заштите дивљачи је 
Стратегија коју доноси Влада за период од 15 година. Страте-
гијом се одређују дугорочни циљеви, смернице и мере за раз-
вој ловства и унапређивање стања популација дивљачи, као 
и начин спровођења, у складу са привредним, друштвеним и 
културним развојем Републике Србије. Стратегија, поред из-
вештаја о стању дивљачи и ловства, начина спровођења заш-
тите дивљачи, као и општих стратешких циљева, садржи наро-
чито: смернице за развој сектора ловства и сарадње са дру-
гим секторима, смернице за управљање популацијама дивља-
чи и праћење стања дивљачи и њених станишта, смернице за 
законодавни и институционални оквир, смернице за образо-
вање стручних лица и ловочувара, смернице за укључивање ло-
калног становништва у процес заштите дивљачи и унапређења 
ловства, смернице за обавештавање јавности и учешће јавности 
у одлучивању о заштити дивљачи, планове за спровођење смер-
ница са утврђивањем приоритета и могућих извора финанси-
рања, начин испуњавања међународних обавеза у заштити ди-
вљачи и њених станишта;

Спровођење циљева и мера за развој ловства и унапређи-
вање стања популација дивљачи у ловном подручју врше се на 
основу Програма развоја ловног подручја који доноси ресор-
но Министарство за период од 15 година. За ловно подручје на 
територији аутономних покрајина програм развоја ловног под-
ручја доноси надлежни покрајински орган за период од 15 го-
дина. Програм развоја ловног подручја садржи нарочито: на-
зив ловног подручја, површину и границе ловног подручја, 
природне и друге услове за гајење дивљачи, врсте ловостајем 

•

•
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заштићених и трајно заштићених врста дивљачи, процењене 
и оптималне бројности ловостајем заштићених и трајно заш-
тићених врста дивљачи, циљеве газдовања у ловном подручју 
и мере за остваривање циљева, мере гајења и заштите дивља-
чи, мере за спречавање штета од дивљачи и штета на дивљачи, 
као и начин и услове партиципације власника земљишта, вода и 
шума обухваћеног програмом развоја ловног подручја;

Општом основом газдовања шумама за "Севернобачко" 
шумско подручје за период 2005-2014. године, за коју је урађен 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, 
посебно су дефинисани задаци и обавезе за планирање, гајење, 
заштиту и коришћење дивљачи у ловишту "Ристовача";

Општом основом газдовања шумама за "Севернобачко" 
шумско подручје за период 2005-2014. године, утврђене су ос-
новне смернице и циљеви одрживог газдовања шумама и ди-
вљачи, као и мере за унапређење постојећег стања и очување 
шума и дивљачи. Пошто Општа основа обједињује смернице и 
циљеве обрађене у свим основама газдовања шумама и ловним 
основама газдовања ловиштима било би нарационално умно-
жавање послова и обавеза.

3. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређи-
вање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у 
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину и то нарочито:

Карактеристике плана и програма - степен утицаја пла-
на и програма на друге планове и програме, укључујући и оне у 
различитим хијерархијским структурама. У смислу овог крите-
ријума утврђен је положај Ловне основе ловишта „Ристовача“ 
период 2012-2022. године у структури планских докумената са 
којима је у посредној или непосредној вези (Стратегија развоја 
ловства Републике Србије за период од 15 година, Програм раз-
воја ловног подручја за период од 15 година, основе газдовања 
шумама и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и времен-
ска димензија. Основна обележја квалитетног процеса стра-
тешке процене подразумевају третирање стратешких, а не свих 
врста утицаја једног документа на животну средину, што укљу-
чује и одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за 
који се ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предло-
жених карактеристика, може се закључити да су они локалног, 
а не стратешког карактера и као такви нису предмет стратеш-
ке процене утицаја.

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна димен-
зија. Основна обележја квалитетног процеса стратешке проце-
не подразумевају третирање стратешких, а не свих врста ути-
цаја једног документа на животну средину, што укључује и од-
говарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за који се 
ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предложених 
карактеристика, може се закључити да су они локалног, а не 
стратешког карактера и као такви нису предмет стратешке про-
цене утицаја.

4. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о про-
цени утицаја посебних пројеката на животну средину према За-
кону о процени утицаја на животну средину (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 135/04) ако се за то укаже потреба. 

5. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са законом обезбедити учешће јавности, односно 
заинтересованих страна и прибавити неопходна мишљења.

6. Одлуку доставити: Министарству пољопривреде, тргови-
не, шумарстава и водопривреде Републике Србије – Управи за 
шуме, Министарству животне средине, рударства и просторног 
планирања Републике Србије, Секретаријату за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство АП Војводине, Секретаријату за ур-
банизам, градитељство и заштиту животне средине АП Војводи-
не, Покрајинском заводу за заштиту природе, директору и архиви 
Предузећа.

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

•

•

•

•

•

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 2510/XXIV-10a
Дана: 26.06.2012.год.

Председник Управног Одбора
Ненад Чанак, дипл.екон.с.р.

631.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП "Војводинашуме", Управ-
ни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме", на XXIV седници 
одржаној 26.06.2012. године, доноси:

О Д Л У К У
     

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ЛОВНЕ ОСНОВЕ ЛОВИШТА "КАМАРИШТЕ"
 ЗА ПЕРИОД 2012-2022. ГОДИНЕ, 

ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ – ЛОВОТУРС"

1. Доноси се одлука да се за Ловну основу ловишта "Кама-
риште" за период 2012-2022. године не врши израда стратешке 
процене утицаја на животну средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

Основни документ управљања и заштите дивљачи је 
Стратегија коју доноси Влада за период од 15 година. Страте-
гијом се одређују дугорочни циљеви, смернице и мере за раз-
вој ловства и унапређивање стања популација дивљачи, као 
и начин спровођења, у складу са привредним, друштвеним и 
културним развојем Републике Србије. Стратегија, поред из-
вештаја о стању дивљачи и ловства, начина спровођења заш-
тите дивљачи, као и општих стратешких циљева, садржи наро-
чито: смернице за развој сектора ловства и сарадње са дру-
гим секторима, смернице за управљање популацијама дивља-
чи и праћење стања дивљачи и њених станишта, смернице за 
законодавни и институционални оквир, смернице за образо-
вање стручних лица и ловочувара, смернице за укључивање ло-
калног становништва у процес заштите дивљачи и унапређења 
ловства, смернице за обавештавање јавности и учешће јавности 
у одлучивању о заштити дивљачи, планове за спровођење смер-
ница са утврђивањем приоритета и могућих извора финанси-
рања, начин испуњавања међународних обавеза у заштити ди-
вљачи и њених станишта;

Спровођење циљева и мера за развој ловства и унапређи-
вање стања популација дивљачи у ловном подручју врше се на 
основу Програма развоја ловног подручја који доноси ресор-
но Министарство за период од 15 година. За ловно подручје на 
територији аутономних покрајина програм развоја ловног под-
ручја доноси надлежни покрајински орган за период од 15 го-
дина. Програм развоја ловног подручја садржи нарочито: на-
зив ловног подручја, површину и границе ловног подручја, 
природне и друге услове за гајење дивљачи, врсте ловостајем 
заштићених и трајно заштићених врста дивљачи, процењене 
и оптималне бројности ловостајем заштићених и трајно заш-
тићених врста дивљачи, циљеве газдовања у ловном подручју 
и мере за остваривање циљева, мере гајења и заштите дивља-
чи, мере за спречавање штета од дивљачи и штета на дивљачи, 
као и начин и услове партиципације власника земљишта, вода и 
шума обухваћеног програмом развоја ловног подручја;

Општом основом газдовања шумама за "Севернобачко" 
шумско подручје за период 2005-2014. године, за коју је урађен 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, 
посебно су дефинисани задаци и обавезе за планирање, гајење, 
заштиту и коришћење дивљачи у ловишту "Камариште";

Општом основом газдовања шумама за "Севернобачко" 
шумско подручје за период 2005-2014. године, утврђене су ос-
новне смернице и циљеви одрживог газдовања шумама и ди-
вљачи, као и мере за унапређење постојећег стања и очување 

•

•

•

•
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шума и дивљачи. Пошто Општа основа обједињује смернице и 
циљеве обрађене у свим основама газдовања шумама и ловним 
основама газдовања ловиштима било би нарационално умно-
жавање послова и обавеза.

3. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређи-
вање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у 
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину и то нарочито:

Карактеристике плана и програма - степен утицаја пла-
на и програма на друге планове и програме, укључујући и оне у 
различитим хијерархијским структурама. У смислу овог крите-
ријума утврђен је положај Ловне основе ловишта „Камариште“ 
период 2012-2022. године у структури планских докумената са 
којима је у посредној или непосредној вези (Стратегија развоја 
ловства Републике Србије за период од 15 година, Програм раз-
воја ловног подручја за период од 15 година, основе газдовања 
шумама и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и времен-
ска димензија. Основна обележја квалитетног процеса стра-
тешке процене подразумевају третирање стратешких, а не свих 
врста утицаја једног документа на животну средину, што укљу-
чује и одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за 
који се ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предло-
жених карактеристика, може се закључити да су они локалног, 
а не стратешког карактера и као такви нису предмет стратеш-
ке процене утицаја.

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна димен-
зија. Основна обележја квалитетног процеса стратешке проце-
не подразумевају третирање стратешких, а не свих врста ути-
цаја једног документа на животну средину, што укључује и од-
говарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за који се 
ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предложених 
карактеристика, може се закључити да су они локалног, а не 
стратешког карактера и као такви нису предмет стратешке про-
цене утицаја.

4. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о про-
цени утицаја посебних пројеката на животну средину према За-
кону о процени утицаја на животну средину (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 135/04) ако се за то укаже потреба. 

5. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са законом обезбедити учешће јавности, односно 
заинтересованих страна и прибавити неопходна мишљења.

6. Одлуку доставити: Министарству пољопривреде, тргови-
не, шумарстава и водопривреде Републике Србије – Управи за 
шуме, Министарству животне средине, рударства и просторног 
планирања Републике Србије, Секретаријату за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство АП Војводине, Секретаријату за ур-
банизам, градитељство и заштиту животне средине АП Војводи-
не, Покрајинском заводу за заштиту природе, директору и архиви 
Предузећа.

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

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 2510/XXIV-10б
Дана: 26.06.2012.год.

Председник Управног Одбора
Ненад Чанак, дипл.екон. с.р.

632.

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

•

•

•

ни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме", на XXIV седници 
одржаној 26.06.2012. године, доноси

О Д Л У К У
     

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ЛОВНЕ ОСНОВЕ ЛОВИШТА "КАЋКА ШУМА" 
ЗА ПЕРИОД 2012-2022. ГОДИНЕ, 

ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ – ЛОВОТУРС"

1. Доноси се одлука да се за Ловну основу ловишта "Каћка 
шума" за период 2012-2022. године не врши израда стратешке 
процене утицаја на животну средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

Основни документ управљања и заштите дивљачи је 
Стратегија коју доноси Влада за период од 15 година. Страте-
гијом се одређују дугорочни циљеви, смернице и мере за раз-
вој ловства и унапређивање стања популација дивљачи, као 
и начин спровођења, у складу са привредним, друштвеним и 
културним развојем Републике Србије. Стратегија, поред из-
вештаја о стању дивљачи и ловства, начина спровођења заш-
тите дивљачи, као и општих стратешких циљева, садржи наро-
чито: смернице за развој сектора ловства и сарадње са дру-
гим секторима, смернице за управљање популацијама дивља-
чи и праћење стања дивљачи и њених станишта, смернице за 
законодавни и институционални оквир, смернице за образо-
вање стручних лица и ловочувара, смернице за укључивање ло-
калног становништва у процес заштите дивљачи и унапређења 
ловства, смернице за обавештавање јавности и учешће јавности 
у одлучивању о заштити дивљачи, планове за спровођење смер-
ница са утврђивањем приоритета и могућих извора финанси-
рања, начин испуњавања међународних обавеза у заштити ди-
вљачи и њених станишта;

Спровођење циљева и мера за развој ловства и унапређи-
вање стања популација дивљачи у ловном подручју врше се на 
основу Програма развоја ловног подручја који доноси ресор-
но Министарство за период од 15 година. За ловно подручје на 
територији аутономних покрајина програм развоја ловног под-
ручја доноси надлежни покрајински орган за период од 15 го-
дина. Програм развоја ловног подручја садржи нарочито: на-
зив ловног подручја, површину и границе ловног подручја, 
природне и друге услове за гајење дивљачи, врсте ловостајем 
заштићених и трајно заштићених врста дивљачи, процењене 
и оптималне бројности ловостајем заштићених и трајно заш-
тићених врста дивљачи, циљеве газдовања у ловном подручју 
и мере за остваривање циљева, мере гајења и заштите дивља-
чи, мере за спречавање штета од дивљачи и штета на дивљачи, 
као и начин и услове партиципације власника земљишта, вода и 
шума обухваћеног програмом развоја ловног подручја;

Општом основом газдовања шумама за "Севернобачко" 
шумско подручје за период 2005-2014. године, за коју је урађен 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, 
посебно су дефинисани задаци и обавезе за планирање, гајење, 
заштиту и коришћење дивљачи у ловишту "Каћка шума";

Општом основом газдовања шумама за "Севернобачко" 
шумско подручје за период 2005-2014. године, утврђене су ос-
новне смернице и циљеви одрживог газдовања шумама и ди-
вљачи, као и мере за унапређење постојећег стања и очување 
шума и дивљачи. Пошто Општа основа обједињује смернице и 
циљеве обрађене у свим основама газдовања шумама и ловним 
основама газдовања ловиштима било би нарационално умно-
жавање послова и обавеза.

3. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређи-
вање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у 
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину и то нарочито:

Карактеристике плана и програма - степен утицаја пла-
на и програма на друге планове и програме, укључујући и оне у 
различитим хијерархијским структурама. У смислу овог крите-
ријума утврђен је положај Ловне основе ловишта „Каћка шума“ 

•

•

•

•

•
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период 2012-2022. године у структури планских докумената са 
којима је у посредној или непосредној вези (Стратегија развоја 
ловства Републике Србије за период од 15 година, Програм раз-
воја ловног подручја за период од 15 година, основе газдовања 
шумама и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и времен-
ска димензија. Основна обележја квалитетног процеса стра-
тешке процене подразумевају третирање стратешких, а не свих 
врста утицаја једног документа на животну средину, што укљу-
чује и одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за 
који се ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предло-
жених карактеристика, може се закључити да су они локалног, 
а не стратешког карактера и као такви нису предмет стратеш-
ке процене утицаја.

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна димен-
зија. Основна обележја квалитетног процеса стратешке проце-
не подразумевају третирање стратешких, а не свих врста ути-
цаја једног документа на животну средину, што укључује и од-
говарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за који се 
ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предложених 
карактеристика, може се закључити да су они локалног, а не 
стратешког карактера и као такви нису предмет стратешке про-
цене утицаја.

4. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о про-
цени утицаја посебних пројеката на животну средину према За-
кону о процени утицаја на животну средину (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 135/04) ако се за то укаже потреба. 

5. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са законом обезбедити учешће јавности, односно 
заинтересованих страна и прибавити неопходна мишљења.

6. Одлуку доставити: Министарству пољопривреде, тргови-
не, шумарстава и водопривреде Републике Србије – Управи за 
шуме, Министарству животне средине, рударства и просторног 
планирања Републике Србије, Секретаријату за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство АП Војводине, Секретаријату за ур-
банизам, градитељство и заштиту животне средине АП Војводи-
не, Покрајинском заводу за заштиту природе, директору и архиви 
Предузећа.

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

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 2510/XXIV-10в
Дана: 26.06.2012.год.

Председник Управног Одбора
Ненад Чанак, дипл.екон. с.р.

633.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП "Војводинашуме", Управ-
ни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме", на XXIV седници 
одржаној 26.06.2012. године, доноси: 

О Д Л У К У
     

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ЛОВНЕ ОСНОВЕ ЛОВИШТА "ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ" ЗА 
ПЕРИОД 2012-2022. ГОДИНЕ, 

ЈП " ВОЈВОДИНАШУМЕ" - ШГ "БАНАТ" .

1. Доноси се одлука да се за Ловну основу ловишта "Вршачке 
планине" за период 2012-2022. године не врши израда стратешке 
процене утицаја на животну средину.

•

•

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

Основни документ управљања и заштите дивљачи је 
Стратегија коју доноси Влада за период од 15 година. Страте-
гијом се одређују дугорочни циљеви, смернице и мере за раз-
вој ловства и унапређивање стања популација дивљачи, као 
и начин спровођења, у складу са привредним, друштвеним и 
културним развојем Републике Србије. Стратегија, поред из-
вештаја о стању дивљачи и ловства, начина спровођења заш-
тите дивљачи, као и општих стратешких циљева, садржи наро-
чито: смернице за развој сектора ловства и сарадње са дру-
гим секторима, смернице за управљање популацијама дивља-
чи и праћење стања дивљачи и њених станишта, смернице за 
законодавни и институционални оквир, смернице за образо-
вање стручних лица и ловочувара, смернице за укључивање ло-
калног становништва у процес заштите дивљачи и унапређења 
ловства, смернице за обавештавање јавности и учешће јавности 
у одлучивању о заштити дивљачи, планове за спровођење смер-
ница са утврђивањем приоритета и могућих извора финанси-
рања, начин испуњавања међународних обавеза у заштити ди-
вљачи и њених станишта;

Спровођење циљева и мера за развој ловства и унапређи-
вање стања популација дивљачи у ловном подручју врше се на 
основу Програма развоја ловног подручја који доноси ресор-
но Министарство за период од 15 година. За ловно подручје на 
територији аутономних покрајина програм развоја ловног под-
ручја доноси надлежни покрајински орган за период од 15 го-
дина. Програм развоја ловног подручја садржи нарочито: на-
зив ловног подручја, површину и границе ловног подручја, 
природне и друге услове за гајење дивљачи, врсте ловостајем 
заштићених и трајно заштићених врста дивљачи, процењене 
и оптималне бројности ловостајем заштићених и трајно заш-
тићених врста дивљачи, циљеве газдовања у ловном подручју 
и мере за остваривање циљева, мере гајења и заштите дивља-
чи, мере за спречавање штета од дивљачи и штета на дивљачи, 
као и начин и услове партиципације власника земљишта, вода и 
шума обухваћеног програмом развоја ловног подручја;

Општом основом газдовања шумама за "Банатско" шум-
ско подручје за период 2008-2017. године, за коју је урађен Из-
вештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, по-
себно су дефинисани задаци и обавезе за планирање, гајење, 
заштиту и коришћење дивљачи у ловишту "Вршачке планине";

Општом основом газдовања шумама за "Банатско" шум-
ско подручје за период 2008-2017. године, утврђене су основ-
не смернице и циљеви одрживог газдовања шумама и дивљачи, 
као и мере за унапређење постојећег стања и очување шума и 
дивљачи. Пошто Општа основа обједињује смернице и циље-
ве обрађене у свим основама газдовања шумама и ловним ос-
новама газдовања ловиштима било би нарационално умножа-
вање послова и обавеза.

3. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређи-
вање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у 
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину и то нарочито:

Карактеристике плана и програма - степен утицаја пла-
на и програма на друге планове и програме, укључујући и оне 
у различитим хијерархијским структурама. У смислу овог кри-
теријума утврђен је положај Ловне основе ловишта „Вршачке 
планине“ период 2012-2022. године у структури планских доку-
мената са којима је у посредној или непосредној вези (Страте-
гија развоја ловства Републике Србије за период од 15 година, 
Програм развоја ловног подручја за период од 15 година, осно-
ве газдовања шумама и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и времен-
ска димензија. Основна обележја квалитетног процеса стра-
тешке процене подразумевају третирање стратешких, а не свих 
врста утицаја једног документа на животну средину, што укљу-
чује и одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за 
који се ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предло-
жених карактеристика, може се закључити да су они локалног, 

•

•

•

•

•

•
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а не стратешког карактера и као такви нису предмет стратеш-
ке процене утицаја.

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна димен-
зија. Основна обележја квалитетног процеса стратешке проце-
не подразумевају третирање стратешких, а не свих врста ути-
цаја једног документа на животну средину, што укључује и од-
говарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за који се 
ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предложених 
карактеристика, може се закључити да су они локалног, а не 
стратешког карактера и као такви нису предмет стратешке про-
цене утицаја.

4. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о про-
цени утицаја посебних пројеката на животну средину према За-
кону о процени утицаја на животну средину (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 135/04) ако се за то укаже потреба. 

5. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са законом обезбедити учешће јавности, односно 
заинтересованих страна и прибавити неопходна мишљења.

6. Одлуку доставити: Министарству пољопривреде, тргови-
не, шумарстава и водопривреде Републике Србије – Управи за 
шуме, Министарству животне средине, рударства и просторног 
планирања Републике Србије, Секретаријату за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство АП Војводине, Секретаријату за ур-
банизам, градитељство и заштиту животне средине АП Војводи-
не, Покрајинском заводу за заштиту природе, директору и архиви 
Предузећа.

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

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 2510/XXIV-10г
Дана: 26.06.2012.год.

Председник Управног Одбора
Ненад Чанак, дипл.екон,с.р.

634.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП "Војводинашуме", Управ-
ни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме", на XXIV седници 
одржаној 26.06.2012. године, доноси

О Д Л У К У
     

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ЛОВНЕ ОСНОВЕ ЛОВИШТА "ДОЊЕ ПОДУНАВЉЕ"
 ЗА ПЕРИОД 2012-2022. ГОДИНЕ, 

ЈП " ВОЈВОДИНАШУМЕ" - ШГ "БАНАТ" .

1. Доноси се одлука да се за Ловну основу ловишта "Доње По-
дунавље" за период 2012-2022. године не врши израда стратешке 
процене утицаја на животну средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

Основни документ управљања и заштите дивљачи је 
Стратегија коју доноси Влада за период од 15 година. Страте-
гијом се одређују дугорочни циљеви, смернице и мере за раз-
вој ловства и унапређивање стања популација дивљачи, као 
и начин спровођења, у складу са привредним, друштвеним и 
културним развојем Републике Србије. Стратегија, поред из-
вештаја о стању дивљачи и ловства, начина спровођења заш-
тите дивљачи, као и општих стратешких циљева, садржи наро-
чито: смернице за развој сектора ловства и сарадње са дру-
гим секторима, смернице за управљање популацијама дивља-
чи и праћење стања дивљачи и њених станишта, смернице за 

•

•

законодавни и институционални оквир, смернице за образо-
вање стручних лица и ловочувара, смернице за укључивање ло-
калног становништва у процес заштите дивљачи и унапређења 
ловства, смернице за обавештавање јавности и учешће јавности 
у одлучивању о заштити дивљачи, планове за спровођење смер-
ница са утврђивањем приоритета и могућих извора финанси-
рања, начин испуњавања међународних обавеза у заштити ди-
вљачи и њених станишта;

Спровођење циљева и мера за развој ловства и унапређи-
вање стања популација дивљачи у ловном подручју врше се на 
основу Програма развоја ловног подручја који доноси ресор-
но Министарство за период од 15 година. За ловно подручје на 
територији аутономних покрајина програм развоја ловног под-
ручја доноси надлежни покрајински орган за период од 15 го-
дина. Програм развоја ловног подручја садржи нарочито: на-
зив ловног подручја, површину и границе ловног подручја, 
природне и друге услове за гајење дивљачи, врсте ловостајем 
заштићених и трајно заштићених врста дивљачи, процењене 
и оптималне бројности ловостајем заштићених и трајно заш-
тићених врста дивљачи, циљеве газдовања у ловном подручју 
и мере за остваривање циљева, мере гајења и заштите дивља-
чи, мере за спречавање штета од дивљачи и штета на дивљачи, 
као и начин и услове партиципације власника земљишта, вода и 
шума обухваћеног програмом развоја ловног подручја;

Општом основом газдовања шумама за "Банатско" шум-
ско подручје за период 2008-2017. године, за коју је урађен Из-
вештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, по-
себно су дефинисани задаци и обавезе за планирање, гајење, 
заштиту и коришћење дивљачи у ловишту "Доње Подунавље";

Општом основом газдовања шумама за "Банатско" шум-
ско подручје за период 2008-2017. године, утврђене су основ-
не смернице и циљеви одрживог газдовања шумама и дивљачи, 
као и мере за унапређење постојећег стања и очување шума и 
дивљачи. Пошто Општа основа обједињује смернице и циље-
ве обрађене у свим основама газдовања шумама и ловним ос-
новама газдовања ловиштима било би нарационално умножа-
вање послова и обавеза.

3. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређи-
вање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у 
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину и то нарочито:

Карактеристике плана и програма - степен утицаја пла-
на и програма на друге планове и програме, укључујући и оне у 
различитим хијерархијским структурама. У смислу овог крите-
ријума утврђен је положај Ловне основе ловишта „Доње Поду-
навље“ период 2012-2022. године у структури планских доку-
мената са којима је у посредној или непосредној вези (Страте-
гија развоја ловства Републике Србије за период од 15 година, 
Програм развоја ловног подручја за период од 15 година, осно-
ве газдовања шумама и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и времен-
ска димензија. Основна обележја квалитетног процеса стра-
тешке процене подразумевају третирање стратешких, а не свих 
врста утицаја једног документа на животну средину, што укљу-
чује и одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за 
који се ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предло-
жених карактеристика, може се закључити да су они локалног, 
а не стратешког карактера и као такви нису предмет стратеш-
ке процене утицаја.

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна димен-
зија. Основна обележја квалитетног процеса стратешке проце-
не подразумевају третирање стратешких, а не свих врста ути-
цаја једног документа на животну средину, што укључује и од-
говарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за који се 
ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предложених 
карактеристика, може се закључити да су они локалног, а не 
стратешког карактера и као такви нису предмет стратешке про-
цене утицаја.

•
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•
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4. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о про-
цени утицаја посебних пројеката на животну средину према За-
кону о процени утицаја на животну средину (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 135/04) ако се за то укаже потреба. 

5. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са законом обезбедити учешће јавности, односно 
заинтересованих страна и прибавити неопходна мишљења.

6. Одлуку доставити: Министарству пољопривреде, тргови-
не, шумарстава и водопривреде Републике Србије – Управи за 
шуме, Министарству животне средине, рударства и просторног 
планирања Републике Србије, Секретаријату за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство АП Војводине, Секретаријату за ур-
банизам, градитељство и заштиту животне средине АП Војводи-
не, Покрајинском заводу за заштиту природе, директору и архиви 
Предузећа.

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

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 2510/XXIV-10д
Дана: 26.06.2012.год.

Председник Управног Одбора
Ненад Чанак, дипл.екон. с.р.

635.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП "Војводинашуме", Управ-
ни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме", на XXIV седници 
одржаној 26.06.2012. године, доноси

О Д Л У К У
     

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
 УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ЛОВНЕ ОСНОВЕ ЛОВИШТА "СМЕДЕРЕВСКА АДА" 
ЗА ПЕРИОД 2012-2022. ГОДИНЕ, 

ЈП " ВОЈВОДИНАШУМЕ" - ШГ "БАНАТ" .

1. Доноси се одлука да се за Ловну основу ловишта "Смедерев-
ска ада" за период 2012-2022. године не врши израда стратешке 
процене утицаја на животну средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

Основни документ управљања и заштите дивљачи је 
Стратегија коју доноси Влада за период од 15 година. Страте-
гијом се одређују дугорочни циљеви, смернице и мере за раз-
вој ловства и унапређивање стања популација дивљачи, као 
и начин спровођења, у складу са привредним, друштвеним и 
културним развојем Републике Србије. Стратегија, поред из-
вештаја о стању дивљачи и ловства, начина спровођења заш-
тите дивљачи, као и општих стратешких циљева, садржи наро-
чито: смернице за развој сектора ловства и сарадње са дру-
гим секторима, смернице за управљање популацијама дивља-
чи и праћење стања дивљачи и њених станишта, смернице за 
законодавни и институционални оквир, смернице за образо-
вање стручних лица и ловочувара, смернице за укључивање ло-
калног становништва у процес заштите дивљачи и унапређења 
ловства, смернице за обавештавање јавности и учешће јавности 
у одлучивању о заштити дивљачи, планове за спровођење смер-
ница са утврђивањем приоритета и могућих извора финанси-
рања, начин испуњавања међународних обавеза у заштити ди-
вљачи и њених станишта;

Спровођење циљева и мера за развој ловства и унапређи-
вање стања популација дивљачи у ловном подручју врше се на 
основу Програма развоја ловног подручја који доноси ресор-
но Министарство за период од 15 година. За ловно подручје на 
територији аутономних покрајина програм развоја ловног под-

•

•

ручја доноси надлежни покрајински орган за период од 15 го-
дина. Програм развоја ловног подручја садржи нарочито: на-
зив ловног подручја, површину и границе ловног подручја, 
природне и друге услове за гајење дивљачи, врсте ловостајем 
заштићених и трајно заштићених врста дивљачи, процењене 
и оптималне бројности ловостајем заштићених и трајно заш-
тићених врста дивљачи, циљеве газдовања у ловном подручју 
и мере за остваривање циљева, мере гајења и заштите дивља-
чи, мере за спречавање штета од дивљачи и штета на дивљачи, 
као и начин и услове партиципације власника земљишта, вода и 
шума обухваћеног програмом развоја ловног подручја;

Општом основом газдовања шумама за "Банатско" шум-
ско подручје за период 2008-2017. године, за коју је урађен Из-
вештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, по-
себно су дефинисани задаци и обавезе за планирање, гајење, 
заштиту и коришћење дивљачи у ловишту "Смедеревска ада";

Општом основом газдовања шумама за "Банатско" шум-
ско подручје за период 2008-2017. године, утврђене су основ-
не смернице и циљеви одрживог газдовања шумама и дивљачи, 
као и мере за унапређење постојећег стања и очување шума и 
дивљачи. Пошто Општа основа обједињује смернице и циље-
ве обрађене у свим основама газдовања шумама и ловним ос-
новама газдовања ловиштима било би нарационално умножа-
вање послова и обавеза.

3. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређи-
вање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у 
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину и то нарочито:

Карактеристике плана и програма - степен утицаја пла-
на и програма на друге планове и програме, укључујући и оне 
у различитим хијерархијским структурама. У смислу овог кри-
теријума утврђен је положај Ловне основе ловишта „Смедерев-
ска ада“ период 2012-2022. године у структури планских доку-
мената са којима је у посредној или непосредној вези (Страте-
гија развоја ловства Републике Србије за период од 15 година, 
Програм развоја ловног подручја за период од 15 година, осно-
ве газдовања шумама и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и времен-
ска димензија. Основна обележја квалитетног процеса стра-
тешке процене подразумевају третирање стратешких, а не свих 
врста утицаја једног документа на животну средину, што укљу-
чује и одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за 
који се ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предло-
жених карактеристика, може се закључити да су они локалног, 
а не стратешког карактера и као такви нису предмет стратеш-
ке процене утицаја.

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна димен-
зија. Основна обележја квалитетног процеса стратешке проце-
не подразумевају третирање стратешких, а не свих врста ути-
цаја једног документа на животну средину, што укључује и од-
говарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за који се 
ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предложених 
карактеристика, може се закључити да су они локалног, а не 
стратешког карактера и као такви нису предмет стратешке про-
цене утицаја.

4. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о про-
цени утицаја посебних пројеката на животну средину према За-
кону о процени утицаја на животну средину (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 135/04) ако се за то укаже потреба. 

5. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са законом обезбедити учешће јавности, односно 
заинтересованих страна и прибавити неопходна мишљења.

6. Одлуку доставити: Министарству пољопривреде, тргови-
не, шумарстава и водопривреде Републике Србије – Управи за 
шуме, Министарству животне средине, рударства и просторног 
планирања Републике Србије, Секретаријату за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство АП Војводине, Секретаријату за ур-
банизам, градитељство и заштиту животне средине АП Војводи-
не, Покрајинском заводу за заштиту природе, директору и архиви 
Предузећа.

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

•
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•
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ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 2510/XXIV-10ђ
Дана: 26.06.2012.год.

Председник Управног Одбора
Ненад Чанак, дипл.екон.с.р.

636.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП "Војводинашуме", Управ-
ни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме", на седници XXIV 
одржаној 26.06.2012. године, доноси

О Д Л У К У
     

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ЛОВНЕ ОСНОВЕ ЛОВИШТА "ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА 
" ЗА ПЕРИОД 2012-2022. ГОДИНЕ, 

ЈП " ВОЈВОДИНАШУМЕ" - ШГ "БАНАТ" .

1. Доноси се одлука да се за Ловну основу ловишта "Делиблат-
ска пешчара " за период          2012-2022. године не врши израда 
стратешке процене утицаја на животну средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

Основни документ управљања и заштите дивљачи је 
Стратегија коју доноси Влада за период од 15 година. Страте-
гијом се одређују дугорочни циљеви, смернице и мере за раз-
вој ловства и унапређивање стања популација дивљачи, као 
и начин спровођења, у складу са привредним, друштвеним и 
културним развојем Републике Србије. Стратегија, поред из-
вештаја о стању дивљачи и ловства, начина спровођења заш-
тите дивљачи, као и општих стратешких циљева, садржи наро-
чито: смернице за развој сектора ловства и сарадње са дру-
гим секторима, смернице за управљање популацијама дивља-
чи и праћење стања дивљачи и њених станишта, смернице за 
законодавни и институционални оквир, смернице за образо-
вање стручних лица и ловочувара, смернице за укључивање ло-
калног становништва у процес заштите дивљачи и унапређења 
ловства, смернице за обавештавање јавности и учешће јавности 
у одлучивању о заштити дивљачи, планове за спровођење смер-
ница са утврђивањем приоритета и могућих извора финанси-
рања, начин испуњавања међународних обавеза у заштити ди-
вљачи и њених станишта;

Спровођење циљева и мера за развој ловства и унапређи-
вање стања популација дивљачи у ловном подручју врше се на 
основу Програма развоја ловног подручја који доноси ресор-
но Министарство за период од 15 година. За ловно подручје на 
територији аутономних покрајина програм развоја ловног под-
ручја доноси надлежни покрајински орган за период од 15 го-
дина. Програм развоја ловног подручја садржи нарочито: на-
зив ловног подручја, површину и границе ловног подручја, 
природне и друге услове за гајење дивљачи, врсте ловостајем 
заштићених и трајно заштићених врста дивљачи, процењене 
и оптималне бројности ловостајем заштићених и трајно заш-
тићених врста дивљачи, циљеве газдовања у ловном подручју 
и мере за остваривање циљева, мере гајења и заштите дивља-
чи, мере за спречавање штета од дивљачи и штета на дивљачи, 
као и начин и услове партиципације власника земљишта, вода и 
шума обухваћеног програмом развоја ловног подручја;

Општом основом газдовања шумама за "Банатско" шум-
ско подручје за период 2008-2017. године, за коју је урађен Из-
вештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, по-
себно су дефинисани задаци и обавезе за планирање, гајење, 
заштиту и коришћење дивљачи у ловишту "Делиблатска пеш-
чара ";

Општом основом газдовања шумама за "Банатско" шум-
ско подручје за период 2008-2017. године, утврђене су основ-
не смернице и циљеви одрживог газдовања шумама и дивљачи, 

•

•

•

•

као и мере за унапређење постојећег стања и очување шума и 
дивљачи. Пошто Општа основа обједињује смернице и циље-
ве обрађене у свим основама газдовања шумама и ловним ос-
новама газдовања ловиштима било би нарационално умножа-
вање послова и обавеза.

3. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређи-
вање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у 
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину и то нарочито:

Карактеристике плана и програма - степен утицаја пла-
на и програма на друге планове и програме, укључујући и оне у 
различитим хијерархијским структурама. У смислу овог крите-
ријума утврђен је положај Ловне основе ловишта „Делиблатска 
пешчара“ период 2012-2022. године у структури планских до-
кумената са којима је у посредној или непосредној вези (Стра-
тегија развоја ловства Републике Србије за период од 15 година, 
Програм развоја ловног подручја за период од 15 година, осно-
ве газдовања шумама и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и времен-
ска димензија. Основна обележја квалитетног процеса стра-
тешке процене подразумевају третирање стратешких, а не свих 
врста утицаја једног документа на животну средину, што укљу-
чује и одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за 
који се ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предло-
жених карактеристика, може се закључити да су они локалног, 
а не стратешког карактера и као такви нису предмет стратеш-
ке процене утицаја.

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна димен-
зија. Основна обележја квалитетног процеса стратешке проце-
не подразумевају третирање стратешких, а не свих врста ути-
цаја једног документа на животну средину, што укључује и од-
говарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за који се 
ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предложених 
карактеристика, може се закључити да су они локалног, а не 
стратешког карактера и као такви нису предмет стратешке про-
цене утицаја.

4. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о про-
цени утицаја посебних пројеката на животну средину према За-
кону о процени утицаја на животну средину (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 135/04) ако се за то укаже потреба. 

5. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са законом обезбедити учешће јавности, односно 
заинтересованих страна и прибавити неопходна мишљења.

6. Одлуку доставити: Министарству пољопривреде, тргови-
не, шумарстава и водопривреде Републике Србије – Управи за 
шуме, Министарству животне средине, рударства и просторног 
планирања Републике Србије, Секретаријату за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство АП Војводине, Секретаријату за ур-
банизам, градитељство и заштиту животне средине АП Војводи-
не, Покрајинском заводу за заштиту природе, директору и архиви 
Предузећа.

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

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 2510/XXIV-10e
Дана: 26.06.2012.год.

Председник Управног Одбора
Ненад Чанак, дипл.екон. с.р.

637.

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

•
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•
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ни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме", на XXIV седници 
одржаној 26.06.2012. године, доноси

О Д Л У К У
     

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
 УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ЛОВНЕ ОСНОВЕ ЛОВИШТА "KOЗАРА "
 ЗА ПЕРИОД 2012-2022. ГОДИНЕ, 

ЈП " ВОЈВОДИНАШУМЕ" -  ШГ "СОМБОР" 

1. Доноси се одлука да се за Ловну основу ловишта "Козара" 
за период 2012-2022. године не врши израда стратешке процене 
утицаја на животну средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

Основни документ управљања и заштите дивљачи је 
Стратегија коју доноси Влада за период од 15 година. Страте-
гијом се одређују дугорочни циљеви, смернице и мере за раз-
вој ловства и унапређивање стања популација дивљачи, као 
и начин спровођења, у складу са привредним, друштвеним и 
културним развојем Републике Србије. Стратегија, поред из-
вештаја о стању дивљачи и ловства, начина спровођења заш-
тите дивљачи, као и општих стратешких циљева, садржи наро-
чито: смернице за развој сектора ловства и сарадње са дру-
гим секторима, смернице за управљање популацијама дивља-
чи и праћење стања дивљачи и њених станишта, смернице за 
законодавни и институционални оквир, смернице за образо-
вање стручних лица и ловочувара, смернице за укључивање ло-
калног становништва у процес заштите дивљачи и унапређења 
ловства, смернице за обавештавање јавности и учешће јавности 
у одлучивању о заштити дивљачи, планове за спровођење смер-
ница са утврђивањем приоритета и могућих извора финанси-
рања, начин испуњавања међународних обавеза у заштити ди-
вљачи и њених станишта;

Спровођење циљева и мера за развој ловства и унапређи-
вање стања популација дивљачи у ловном подручју врше се на 
основу Програма развоја ловног подручја који доноси ресор-
но Министарство за период од 15 година. За ловно подручје на 
територији аутономних покрајина програм развоја ловног под-
ручја доноси надлежни покрајински орган за период од 15 го-
дина. Програм развоја ловног подручја садржи нарочито: на-
зив ловног подручја, површину и границе ловног подручја, 
природне и друге услове за гајење дивљачи, врсте ловостајем 
заштићених и трајно заштићених врста дивљачи, процењене 
и оптималне бројности ловостајем заштићених и трајно заш-
тићених врста дивљачи, циљеве газдовања у ловном подручју 
и мере за остваривање циљева, мере гајења и заштите дивља-
чи, мере за спречавање штета од дивљачи и штета на дивљачи, 
као и начин и услове партиципације власника земљишта, вода и 
шума обухваћеног програмом развоја ловног подручја;

Општом основом газдовања шумама за "Севернобачко" 
шумско подручје за период 2005-2014. године, за коју је урађен 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, 
посебно су дефинисани задаци и обавезе за планирање, гајење, 
заштиту и коришћење дивљачи у ловишту "Козара ";

Општом основом газдовања шумама за "Севернобачко" 
шумско подручје за период 2005-2014. године, утврђене су ос-
новне смернице и циљеви одрживог газдовања шумама и ди-
вљачи, као и мере за унапређење постојећег стања и очување 
шума и дивљачи. Пошто Општа основа обједињује смернице и 
циљеве обрађене у свим основама газдовања шумама и ловним 
основама газдовања ловиштима било би нарационално умно-
жавање послова и обавеза.

3. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређи-
вање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у 
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину и то нарочито:

Карактеристике плана и програма - степен утицаја пла-
на и програма на друге планове и програме, укључујући и оне 
у различитим хијерархијским структурама. У смислу овог кри-
теријума утврђен је положај Ловне основе ловишта „Козара“ 
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период 2012-2022. године у структури планских докумената са 
којима је у посредној или непосредној вези (Стратегија развоја 
ловства Републике Србије за период од 15 година, Програм раз-
воја ловног подручја за период од 15 година, основе газдовања 
шумама и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и времен-
ска димензија. Основна обележја квалитетног процеса стра-
тешке процене подразумевају третирање стратешких, а не свих 
врста утицаја једног документа на животну средину, што укљу-
чује и одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за 
који се ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предло-
жених карактеристика, може се закључити да су они локалног, 
а не стратешког карактера и као такви нису предмет стратеш-
ке процене утицаја.

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна димен-
зија. Основна обележја квалитетног процеса стратешке проце-
не подразумевају третирање стратешких, а не свих врста ути-
цаја једног документа на животну средину, што укључује и од-
говарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за који се 
ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предложених 
карактеристика, може се закључити да су они локалног, а не 
стратешког карактера и као такви нису предмет стратешке про-
цене утицаја.

4. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о про-
цени утицаја посебних пројеката на животну средину према За-
кону о процени утицаја на животну средину (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 135/04) ако се за то укаже потреба. 

5. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са законом обезбедити учешће јавности, односно 
заинтересованих страна и прибавити неопходна мишљења.

6. Одлуку доставити: Министарству пољопривреде, тргови-
не, шумарстава и водопривреде Републике Србије – Управи за 
шуме, Министарству животне средине, рударства и просторног 
планирања Републике Србије, Секретаријату за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство АП Војводине, Секретаријату за ур-
банизам, градитељство и заштиту животне средине АП Војводи-
не, Покрајинском заводу за заштиту природе, директору и архиви 
Предузећа.

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

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 2510/XXIV-10ж
Дана: 26.06.2012.год.

Председник Управног Одбора
Ненад Чанак, дипл. екон.с.р.

638.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП "Војводинашуме", Управ-
ни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме", на XXIV  седници 
одржаној 26.06.2012. године, доноси:

О Д Л У К У
     

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА

 НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЛОВНЕ ОСНОВЕ ЛОВИШТА 
"АПАТИНСКИ РИТ" ЗА ПЕРИОД 2012-2022. ГОДИНЕ, 

ЈП " ВОЈВОДИНАШУМЕ" -  ШГ "СОМБОР" 

1. Доноси се одлука да се за Ловну основу ловишта "Апатински 
рит" за период 2012-2022. године не врши израда стратешке про-
цене утицаја на животну средину.

•

•
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2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

Основни документ управљања и заштите дивљачи је 
Стратегија коју доноси Влада за период од 15 година. Страте-
гијом се одређују дугорочни циљеви, смернице и мере за раз-
вој ловства и унапређивање стања популација дивљачи, као 
и начин спровођења, у складу са привредним, друштвеним и 
културним развојем Републике Србије. Стратегија, поред из-
вештаја о стању дивљачи и ловства, начина спровођења заш-
тите дивљачи, као и општих стратешких циљева, садржи наро-
чито: смернице за развој сектора ловства и сарадње са дру-
гим секторима, смернице за управљање популацијама дивља-
чи и праћење стања дивљачи и њених станишта, смернице за 
законодавни и институционални оквир, смернице за образо-
вање стручних лица и ловочувара, смернице за укључивање ло-
калног становништва у процес заштите дивљачи и унапређења 
ловства, смернице за обавештавање јавности и учешће јавности 
у одлучивању о заштити дивљачи, планове за спровођење смер-
ница са утврђивањем приоритета и могућих извора финанси-
рања, начин испуњавања међународних обавеза у заштити ди-
вљачи и њених станишта;

Спровођење циљева и мера за развој ловства и унапређи-
вање стања популација дивљачи у ловном подручју врше се на 
основу Програма развоја ловног подручја који доноси ресор-
но Министарство за период од 15 година. За ловно подручје на 
територији аутономних покрајина програм развоја ловног под-
ручја доноси надлежни покрајински орган за период од 15 го-
дина. Програм развоја ловног подручја садржи нарочито: на-
зив ловног подручја, површину и границе ловног подручја, 
природне и друге услове за гајење дивљачи, врсте ловостајем 
заштићених и трајно заштићених врста дивљачи, процењене 
и оптималне бројности ловостајем заштићених и трајно заш-
тићених врста дивљачи, циљеве газдовања у ловном подручју 
и мере за остваривање циљева, мере гајења и заштите дивља-
чи, мере за спречавање штета од дивљачи и штета на дивљачи, 
као и начин и услове партиципације власника земљишта, вода и 
шума обухваћеног програмом развоја ловног подручја;

Општом основом газдовања шумама за "Севернобачко" 
шумско подручје за период 2005-2014. године, за коју је урађен 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, 
посебно су дефинисани задаци и обавезе за планирање, гајење, 
заштиту и коришћење дивљачи у ловишту "Апатински рит";

Општом основом газдовања шумама за "Севернобачко" 
шумско подручје за период 2005-2014. године, утврђене су ос-
новне смернице и циљеви одрживог газдовања шумама и ди-
вљачи, као и мере за унапређење постојећег стања и очување 
шума и дивљачи. Пошто Општа основа обједињује смернице и 
циљеве обрађене у свим основама газдовања шумама и ловним 
основама газдовања ловиштима било би нарационално умно-
жавање послова и обавеза.

3. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређи-
вање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у 
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину и то нарочито:

Карактеристике плана и програма - степен утицаја пла-
на и програма на друге планове и програме, укључујући и оне 

•

•

•

•

•

у различитим хијерархијским структурама. У смислу овог кри-
теријума утврђен је положај Ловне основе ловишта „Апатин-
ски рит“ период 2012-2022. године у структури планских доку-
мената са којима је у посредној или непосредној вези (Страте-
гија развоја ловства Републике Србије за период од 15 година, 
Програм развоја ловног подручја за период од 15 година, осно-
ве газдовања шумама и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и времен-
ска димензија. Основна обележја квалитетног процеса стра-
тешке процене подразумевају третирање стратешких, а не свих 
врста утицаја једног документа на животну средину, што укљу-
чује и одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за 
који се ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предло-
жених карактеристика, може се закључити да су они локалног, 
а не стратешког карактера и као такви нису предмет стратеш-
ке процене утицаја.

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна димен-
зија. Основна обележја квалитетног процеса стратешке проце-
не подразумевају третирање стратешких, а не свих врста ути-
цаја једног документа на животну средину, што укључује и од-
говарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за који се 
ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предложених 
карактеристика, може се закључити да су они локалног, а не 
стратешког карактера и као такви нису предмет стратешке про-
цене утицаја.

4. 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. 

5. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са законом обезбедити учешће јавности, односно 
заинтересованих страна и прибавити неопходна мишљења.

6. Одлуку доставити: Министарству пољопривреде, трговине, 
шумарстава и водопривреде Републике Србије – Управи за 
шуме, Министарству животне средине, рударства и просторног 
планирања Републике Србије, Секретаријату за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство АП Војводине, Секретаријату 
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине 
АП Војводине, Покрајинском заводу за заштиту природе, 
директору и архиви Предузећа.

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

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 2510/XXIV-10з
Дана: 26.06.2012.год.

Председник Управног Одбора
Ненад Чанак, дипл.екон. с.р.

•

•
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СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

582. Одлука о именовању заменика секретара Скупштине 
Аутономне Покрајине Војводине;

583. Одлука о избору Владе Аутономне Покрајине Војводи-
не.

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

584. Решење о престанку рада на руководећем радном 
месту;

585. Решење о постављењу секретара Владе Аутономне 
Покрајине Војводине;

586. Решење о престанку рада на руководећем радном 
месту;

587. Решење о постављењу шефа кабинета председника 
Владе Аутономне Покрајине Војводине;

588. Решење о престанку рада на руководећем радном 
месту;

589. Решење о постављењу саветника председника Владе 
Аутономне Покрајине Војводине;

590. Решење о постављењу саветника председника Владе 
Аутономне Покрајине Војводине;

591. Решење о престанку рада на руководећем радном 
месту;

592. Решење о престанку рада на руководећем радном 
месту;

593. Решење о именовању чланова Одбора за прописе и уп-
раву;

594. Решење о именовању чланова Одбора за економска пи-
тања и буџет;

595. Решење о именовању чланова Одбора за јавне служ-
бе;

596. Решење о именовању чланова Комисије за кадровска и 
административна питања;

597. Решење о именовању чланова Комисије за међунацио-
налне односе, цркве и верске заједнице;

598. Решење о именовању чланова Комисије за одбрану и 
безбедност;

599. Решење о именовању чланова Комисије за распоред и 
опремање службених зграда и пословних просторија;

600. Решење о давању сагласности на Статут Завода за кул-
туру војвођанских Русина;

601. Решење о давању сагласности на Правилник о измена-
ма и допунама Правилника о систематизацији радних 
места у Српском народном позоришту;

602. Решење о разрешењу и именовању чланова Управног 
одбора Установе-Центра за привредно технолошки 
развој Војводине;

603. Решење о разрешењу и именовању чланова Надзор-
ног одбора Установе-Центра за привредно технолош-
ки развој Војводине;

604. Решење о разрешењу и именовању председника и чла-
нова Управног одбора Завода за културу војвођанских 
Мађара-Vajdasági Magyar Művelődési Intézet;

605. Решење о разрешењу и именовању председника и чла-
нова Надзорног одбора Завода за културу војвођанских 
Мађара-Vajdasági Magyar Művelődési Intézet;

606. Решење о разрешењу и именовању председника и чла-
нова Управног одбора Завода за културу војвођанских 
Хрвата-Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata;

607. Решење о разрешењу и именовању председника и чла-
нова Надзорног одбора Завода за културу војвођанских 
Хрвата-Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata;

608. Решење о разрешењу и именовању председника и чла-
нова Управног одбора Завода за културу војвођан-

ских Румуна-Institutului de Culturã al Românilor din 
Voivodina;

609. Решење о разрешењу и именовању председника и чла-
нова Надзорног одбора Завода за културу војвођан-
ских Румуна-Institutului de Culturã al Românilor din 
Voivodina;

610. Решење о разрешењу и именовању председника и чла-
нова Управног одбора Завода за културу војвођанских 
Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov;

611. Решење о разрешењу и именовању председника и чла-
нова Надзорног одбора Завода за културу војвођанских 
Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov;

612. Решење о разрешењу и именовању председника и чла-
нова Управног одбора Издавачког завода «Форум»-
Forum Könyvkiadó Intézet;

613. Решење о разрешењу и именовању председника и чла-
нова Надзорног одбора Издавачког завода «Форум»-
Forum Könyvkiadó Intézet;

614. Решење о разрешењу дужности директора Геронто-
лошког центра «Бечеј» у Бечеју;

615. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Геронтолошког центра «Бечеј» у Бечеју.

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

616. Одлука о неизради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину Основе газдовања шумама за Гaздинску 
јединицу „Чењин – Обрешке ширине“

617. Одлука о неизради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину Основе газдовања шумама за Газдинску 
јединицу „Горње Потисје“

618. Одлука о неизради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину Основе газдовања шумама за Газдинску 
јединицу „ Карловачке шуме“

619. Одлука о неизради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину Основе газдовања шумама за Газдинску 
јединицу „Колут – Козара“

620. Одлука о неизради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину Основе газдовања шумама за Газдинску 
јединицу „Купински -  рит“

621. Одлука о неизради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину Основе газдовања шумама за Газдинску 
јединицу „Шајкашка“

622. Одлука о неизради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину Основе газдовања шумама за Газдинску 
јединицу „Висока шума – Лошинци“

623. Одлука о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину програма управљања ри-
барским подручјем „Горње Подунавље“ у оквиру гра-
ница Специјалног резервата природе „Горње Подуна-
вље“ за период 2012-2021.год.

624. Одлука о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину програма управљања ри-
барским подручјем „Горње Подунавље“ за 2012.год. 

625. Одлука о неприступању изради стратешке процене за 
План управљања СРП  „Багремара“

626. Одлука о неприступању изради стратешке процене за 
План управљања СРП  „Делиблатска пешчара“

627. Одлука о неприступању изради стратешке процене за 
План управљања СРП  „Горње подунавље“

628. Одлука о неприступању изради стратешке процене за 
План управљања СРП  „Обедска бара“

629. Одлука о неприступању изради стратешке процене за 
План управљања СРП  „Ковиљско - Петроварадински 
рит“

630. Одлукa о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину ловне основе ловишта 
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Страна 1120 - Број 21 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. јуl 2012.

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

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

„Ристовача“ за период 2012-2022 год. (ЈП „Војводина-
шуме-Ловотурс“)

631. Одлукa о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину ловне основе ловишта 
„Камариште“ за период 2012-2022 год. (ЈП „Војводи-
нашуме-Ловотурс“)

632. Одлукa о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину ловне основе ловишта 
„Каћка шума“ за период 2012-2022 год, (ЈП „Војводи-
нашуме-Ловотурс“)

633. Одлукa о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину ловне основе ловишта 
„Вршачке планине“ за период 2012-2022. год. ( ШГ 
„Банат“ Панчево)

634. Одлукa о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину ловне основе ловишта 
„Доње Подунавље“ за период 2012-2022. год. ( ШГ 

„Банат“ Панчево)
635. Одлукa о неприступању изради стратешке процене 

утицаја на животну средину ловне основе ловишта 
„Смедеревска ада“ за период 2012 – 2022. год. ( ШГ 
„Банат“ Панчево)

636. Одлукa о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину ловне основе ловишта 
„Делиблатска пешчара“ за период 2012- 2022.год. ( ШГ 
„Банат“ Панчево)

637. Одлукa о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину ловне основе ловишта 
„Козара“ за период 2012 – 2022. год. (ШГ „Сомбор“ 
Сомбор)

638. Одлукa о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину ловне основе ловишта 
„Апатински рит“ за период 2012-2022. год. (ШГ „Сом-
бор“ Сомбор)
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