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На основу члана 30. тачка 14. и чл. 33. и 35. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 22. ст. 7. и 
10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 15. 
августа  2012. године,  д о н е л а   је

О Д Л У К У
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА

 НА ЗГРАДИ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ, 
УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ БРОЈ 2

Члан 1.

Преноси се право коришћења на згради у Сремској Митровици, 
улица Светог Саве број 2, изграђеној на парцели број 4694/1 к.о. 
Сремска Митровица, са досадашњег носиоца права коришћења:

Средња техничка школа „Никола Тесла“, Сремска Митровица, 
Змај Јовина 29, (уписана у земљишне књиге под ранијим називом 
Средња школа електротехничке, грађевинске и саобраћајне стру-
ке „Никола Тесла“ у Сремској Митровици), која није у функцији 
делатности носиоца права коришћења, у корист:

Митровачка гимназија, Сремска Митровица, улица Светог 
Саве број 2, која фактички користи зграду од преселења 1998. 
године.

Члан 2.

Упис права коришћења на згради из члана 1. ове одлуке, у 
поступку пред надлежним органом, спровешће  Митровачка гим-
назија, Светог Саве број 2, у складу са законом.   

Члан 3.

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине,

Број: 464-85/2012
Нови Сад, 15. август 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине 

Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

653.

На основу члана 25. став 2. и 3. и члана 35. став 1. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(‘’Службени лист АПВ’’, број 04/2010), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 8. августа 2012. године, д о - 
н е л а  је

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ 

ЗА РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА
 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Члан 1.

Образује се Радна група за разматрање Предлога Закона о јав-
ним набавкама (у даљем тексту: Радна група), као повремено рад-
но тело Владе Аутономне Покрајине Војводине.

Члан 2.

Задатак Радне групе је да размотри Предлог Закона о јавним 
набавкама и да о заузетим ставовима, у року од 15 дана, извести 
Владу Аутономне Покрајине Војводине.

Члан 3.

Радна група има председника, заменика председника и три 
члана.

 
У Радну групу се именују:
 

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

- за заменика председника:
 Андор Дели, потпредседник Владе АП Војводине и 

покрајински секретар за образовање, управу и наци-
оналне заједнице,

- за чланове:
 

1. Милорад Гашић, секретар Скупштине Аутономне 
Покрајине Војводине,

2. Небојша Маленковић, в.д. директора Фонда за капи-
тална улагања Аутономне Покрајине Војводине,

3. Марко Радосављевић, директор Управе за заједнич-
ке послове покрајинских органа.

Члан 4.

Стручне и административно-техничке послове за Радну групу 
обавља Покрајински секретаријат за финансије.

Члан 5.

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине,

Број: 02-55/2012
Нови Сад, 8. августа 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић, с.р.
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На основу члана 4. став 3. Одлуке о образовању Покрајинског 
буџетског фонда за заштиту животне средине („Службени лист 
АПВ“, број: 1/10 и 8/10), члана 30. став 1. тачка 7. и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 
6. став 2. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фон-
да („Службени гласник РС“, број 36/09) и чланом 8. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 
2012. годину («Службени лист АПВ», број: 23/11 и 3/12-ребаланс), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 15. 
августа 2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим решењем утврђује се Програм за заштиту, унапређење 
и одрживо коришћење Рибљег фонда за 2012. годину (у даљем 
тексту: Програм), обим средстава за спровођење овог програма, 
као и начин њиховог распоређивања и коришћења.

II

Програм из тачке I овог решења, чини његов саставни део.

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине,

Број: 401-1705/2012
Нови Сад, 15. август 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине 

Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

ПРОГРАМ

ЗА ЗАШТИТУ, УНАПРЕЂЕЊЕ
 И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА ЗА 2012. 

ГОДИНУ

I

На основу члана 6. став 1. и 5. Закона о заштити и одрживом 
коришћењу рибљег фонда (у даљем тексту: Закон), накнада за ко-
ришћење рибарског подручја приход је буџета Републике Србије 
и користи се преко Фонда за заштиту животне средине, а накна-
да за коришћење рибарског подручја на територији аутономне 
покрајине, приход је буџета аутономне покрајине и користи се 
преко Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине. 
Средства се користе наменски за заштиту, унапређење и одржи-
во коришћење рибљег фонда. Влада АП Војводине је образовала 
Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине својом 
одлуком која је објављена у „Сл. листу АПВ“, бр. 1/10, 8/10.

II

Средства од накнаде за коришћење рибарског подручја „Ср-
бија-Војводина“ користе се наменски за суфинансирање радова 
и активности у циљу очувања, заштите и одрживог коришћења 
рибљег фонда, за суфинансирање набавке средстава и савремене 
опреме рибочуварских служби корисника рибарских подручја у 
циљу боље контроле и заштите риболовних вода у АП Војводини 
као и за суфинансирање набавке рибље млађи аутохтоних врста 
за порибљавање. 

III

На основу члана 6. став 1. и 2. Закона, корисници делова рибар-
ског подручја „Србија-Војводина“ испуњавају обавезу уплаћи-
вања накнаде за коришћење рибарског подручја у висини од 15% 
од новчаног износа трошкова за издавање дозволе за привредни 
риболов и 10% од новчаног износа трошкова за издавање дозволе 
за рекреативни риболов (годишње, дневне и вишедневне) у корист 
Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине.

     
Корисници делова рибарског подручја „Србија-Војводина“ за 

период 2008-2012. године по Решењу о уступању на коришћење 
дела рибарског подручја ‘’Србија-Војводина’’, дато од стране 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство („Службени лист АПВ“, бр. 2/08) су: 

1. ЈП  ‘’НП Фрушка гора’’,  Сремска Каменица
2. ЈП  „Војводинашуме’’, Петроварадин
3. ЈВП ‘’Воде Војводине”, Нови Сад
4. ДОО ‘’Панаква’’, Нови Сад
5. ДОО ‘’Familia coop’’, Бачко Петрово Село
6. ДОО ‘’Међеш’’, Шатринци
7. ДОО ‘’Риболовачки савез Војводине’’, Нови Сад
8. ДОО ‘’Криваја’’, Криваја   

На основу члана 3. став 3. Закона, управљачи заштићених при-
родних добара, односно предузећа која управљају националним 
парком проглашавају и користе рибарско подручје по претходно 
прибављеном мишљењу министра за животну средину, рудар-
ство и просторно планирање. 

Корисници делова рибарског подручја „Србија-Војводина“ у 
заштићеним природним добрима на територији АП Војводине 
који су прогласили рибарско подручје по претходно прибавље-
ном мишљењу министра за животну средину, рударство и прос-
торно планирање су:

1. ЈП ‘’Комуналац’’, Бечеј,
2. ЈП ‘’Палић-Лудаш’’, Палић,
3. УСР ‘’ Делиблатско језеро’’, Делиблато,
4. ЈП СРЦ ‘’Тиквара’’, Бачка Паланка,
5. ДТД Рибарство Д.О.О., Бачки Јарак,
6. РГ ‘’Ечка’’ АД, Лукино село,
7. Покрет горана Сремска Митровица, Сремска Митрови-

ца,
8. ВУ ‘’Моровић’’, Моровић

IV

Програмом коришћења средстава за заштиту, унапређење и 
одрживо коришћење рибљег фонда за 2012. годину планирано је 
следеће:

А. Суфинансирање капиталних улагања - набавка основних 
средстава

Б.  Суфинансирање активности у оквиру текућих улагања

Ц. Суфинансирање активности удружења грађана (невладиних 
организација)

Од укупне планиране суме у износу од 22.000.000,00 динара 
за суфинансирање набавке основних средстава за рад рибочу-
варске и стручне службе (чамци, ванбродски мотори, теренска 
возила и др.) опредељено је 5.180.000,00 динара и набавку рибље 
млађи за порибљавање опредељено је 6.966.000,00 динара. За те-
кућа улагања, односно суфинансирање ревитализације рибљих 
плодишта опредељено је 6.194.000,00 динара а за набавку адми-
нистративног материјала (одећа, обућа, униформа, ХТЗ опрема, 
гориво, мазива  и остало) за рибочуварску службу опредељено је 
2.360.000,00 динара. Средства намењена за дотације удружењи-
ма грађана (невладиним организацијама) на име суфинансирања 
радова на ревитализацији рибљих плодишта, набавку опреме и 
административног материјала (одећа, обућа, униформа, ХТЗ оп-
рема и остало) за рибочуварску службу и набавку рибље млађи за 
порибљавање, опредељена су у износу од 1.300.000,00 динара. 



28. avgust 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 23 - Страна 1135

А. СУФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА - НА-
БАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

Како је проблем рибокрађе опште присутан на риболовним 
водама, опредељена су средства за суфинансирање набавке ос-
новних средстава за рад рибочуварских и стручних служби ко-
рисника делова рибарских подручја, уз уважавање тренутне 
опремљености, површина уступљених риболовних вода на ко-
ришћење, броја рибочувара који су у сталном радном односу код 
корисника и резултата рада ових служби, у циљу боље контроле 
и заштите риболовних вода, односно рибљег фонда. Најчешћи 
угрожавајући фактор рибљег фонда представља превелико ри-
боловно оптерећење које укључује не само легалан риболов, већ 
на првом месту криволов и то у време мреста. За суфинансирање 
набавке основних средстава за рад рибочуварске и стручне служ-
бе (чамци, ванбродски мотори, теренска возила,...) опредељено је 
5.180.000,00 динара.

Снажан развој спортског односно рекреативног риболова, из-
ражен криволов уз нарушавање природних станишта рибљих по-
пулација као и порибљавање комерцијалним агресивним врстама 
у претходном периоду довели су до значајног смањења бројности 
аутохтоних врста, док су поједине врсте постале угрожене са 
становишта опстанка. Порибљавање материјалом из вештачких 
мрестилишта све је чешћа пракса управљања риболовним вода-
ма, те је Програмом предвиђено и суфинансирање набавке рибље 
млађи аутохтоних врста као мера за очување и унапређење ри-
бљег фонда. Суфинансирање набавке рибље млађи вршиће се у 
укупном износу од 6.966.000,00 динара.

Б. СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ТЕКУЋИХ 
УЛАГАЊА

1. Суфинансирање набавке административног материјала 
(одећа, обућа, униформа, ХТЗ опрема, гориво, мазива и остало) 
за рибочуварске службе корисника делова рибарског подручја 
„Србија-Војводина“

У циљу унапређења рада рибочуварске службе, ефикасније 
контроле и заштите риболовних вода и очувања рибљег фонда, 
опредељена су средства за суфинансирање набавке одеће, обуће, 
униформе, ХТЗ опреме, гориво, мазива и остало за рибочуварс-
ке службе корисника делова рибарских подручја, уз уважавање 
броја рибочувара који су у сталном радном односу код корисника 
и степена њихове опремљености. Суфинансирање набавке одеће, 
обуће, униформе, ХТЗ опреме, гориво, мазива  и остало за рибо-
чуварске службе вршиће се у укупном износу  од 2.360.000,00 
динара.

          
2. Суфинансирање радова на ревитализацији рибљих плодишта  

и уређењу и одржавању рибљих станишта    

Суфинансирање радова на ревитализацији рибљих плодишта 
и уређењу и одржавању рибљих станишта у АП Војводини извр-
шиће се код корисника делова рибарског подручја „Србија-Војво-
дина“ на територији АП Војводине који су предвидели ревитали-
зацију својим Средњорочним програмима унапређења рибарства 
за период 2008-2012. године, Годишњим програмима управљања 
рибарским подручјем за 2012. годину, Привременим програмима 
управљања рибарским подручјем, односно посебним пројектима, 
или су већ започели радове на чишћењу и уређењу плодишта у 
2012. години, продубљивању и одмуљивању доводних и одвод-
них канала и уређењу оштећених и угрожених рибљих станишта. 
Директна деградација рибљих станишта, угинуће риба, органска 
продукција која се јавља услед антропогеног деловања, резулти-
ра таложењем муља на дну водених екосистема чиме се погор-
шава квалитет воде не само за рибље врсте него и друге водене 
организме, те представља веома изражен угрожавајући фактор за 
рибљи фонд. Суфинансирање радова на ревитализацији рибљих 
плодишта и уређењу и одржавању рибљих станишта вршиће се у 
укупном износу од 6.194.000,00 динара. 

Ц. СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ГРАЂА-
НА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА)

Поједина удружења грађана (невладине организације) су ујед-
но и корисници делова рибарског подручја „Србија-Војводина“ 
у заштићеним природним добрима. У циљу унапређења рада 
рибочуварске службе тих корисника, боље контроле и заштите 
риболовних вода и унапређења стања рибљег фонда, планирано 
је суфинансирање активности на ревитализацији рибљих пло-
дишта, набавка опреме и административног материјала (одећа, 
обућа, униформа, ХТЗ опрема и остало) за рибочуварске служ-
бе и набавка рибље млађи аутохтоних врста риба за порибља-
вање. Суфинансирање ових активности планирано је у износу од 
1.300.000,00 динара.

V

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ауто-
номне Покрајине Војводине за 2012. годину („Службени лист АП 
Војводине“, бр. 23/11 и 3/12-ребаланс), средства од накнада за ко-
ришћење рибарских подручја планирана су у оквиру Покрајин-
ског буџетског фонда за заштиту животне средине, ГЛАВА 02, 
ФУНКЦИЈА 560 Заштита животне средине некласификована на 
другом месту, извор финансирања 01 02 Сопствени приходи из 
буџета – наменски приходи, 13 02 Нераспоређени вишак при-
хода из ранијих година-додатна средства у укупном износу од 
22.000.000,00 динара. 

Распоред средстава од накнада за коришћење рибарског под-
ручја утврдиће Покрајински секретаријат за урбанизам, гради-
тељство и заштиту животне средине на основу предлога Комиси-
је за распоред и коришћење средстава за заштиту, унапређење и 
одрживо коришћење рибљег фонда за 2012. годину коју ће имено-
вати секретар покрајинског секретаријата.

Права и обавезе у коришћењу средстава утврдиће се уговором 
између корисника средстава и Покрајинског секретаријата за ур-
банизам, градитељство и заштиту животне средине.

Прималац средстава се обавезује да средства добијена по ос-
нову уговора, наменски искористи и о њиховом утрошку достави 
извештај којим правда коришћење средстава Покрајинског буџет-
ског фонда за заштиту животне средине. 

Средства Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне 
средине, подлежу контроли примене закона у области материјал-
но – финансијског пословања и наменског и законитог коришћења 
средстава, коју обавља буџетска инспекција Аутономне Покраји-
не Војводине.

655.

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 15. авгус-
та 2012. године,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 
ЗА РАСПОРЕД И ОПРЕМАЊЕ

СЛУЖБЕНИХ ЗГРАДА И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА

I

Разрешава се дужности члана Комисије за распоред и опре-
мање службених зграда и пословних просторија:

МАРКО РАДОСАВЉЕВИЋ, директор Управе за заједничке 
послове покрајинских органа.
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II

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

  
МИЛАН ПАРОШКИ, помоћник директора Управе за зајед-

ничке послове покрајинских органа. 

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине,

Број: 02-61/2012
Нови Сад, 15. август 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине 

Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

656.

На основу члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/2010), а у вези са чланом 29. став  
5. и чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број: 72/09 и 52/11), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 15. авгус-
та 2012. године,   д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т  на  Одлуку о мрежи основних школа 
на територији Општине Оџаци, коју је донела Скупштина општи-
не Оџаци, на седници одржаној 5. априла 2012. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине,

Број: 022-331/2012
Нови Сад, 15. август 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине 

Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

657.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног 
центра за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови 
Сад («Службени лист АПВ«, број 13/2010 и 5/2011) 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 15. августа 
2012. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Д а ј е  с е  с а г л а с н о с т  на Измене и допуне Програма 
рада   Едукативног центра за обуку у професионалним и радним 
вештинама, Нови Сад, за 2012. годину, којe је донео Управни од-
бор Едукативног центра за обуку у професионалним и радним 
вештинама, Нови Сад, на седници одржаној  02.08.2012. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине,

Број: 022-413/2012
Нови Сад, 15. август 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине 

Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

658.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног 
центра за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови 
Сад («Службени лист АПВ«, број: 13/2010 и 5/2011) 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 
15. августа 2012. године,  д о н е л a   је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског пла-
на  Едукативног центра за обуку у професионалним и радним 
вештинама, Нови Сад, за 2012. годину, којe је усвојио Управни 
одбор Едукативног центра за обуку у професионалним и радним 
вештинама, Нови Сад, на седници одржаној 07. 08. 2012. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине,

Број: 402-85/2012
Нови Сад, 15. август 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине 

Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

659.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Агенције за 
равномеран регионални развој Аутономне Покрајине Војводи-
не (‘’Службени лист АПВ’’, број 17/2011) и чл. 33. и 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/2010), Влада Аутоном-
не Покрајине Војводине, на седници одржаној 25. јула 2012. годи-
не,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене Годишњег програма рада Аген-
ције за равномеран регионални развој Аутономне Покрајине 
Војводине за 2012. годину, које је усвојио Управни одбор Аген-
ције за равномеран регионални развој Аутономне Покрајине 
Војводине, 04.07.2012. године.

II

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

Број: 023-29/2012
Нови Сад, 25. јул 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине 

Горан Јешић, с.р.

660.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Агенције за 
равномеран регионални развој Аутономне Покрајине Војводи-
не („Службени лист АПВ“, број 17/2011) и чл. 33. и  35. став 4. 
Покрајинске скупштинске  одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине ( „Службени лист АПВ“, број: 4/2010 и 4/2011), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 25. маја 
2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене Финансијског плана Агенције за 
равномеран регионални развој Аутономне Покрајине Војводине 
за 2012. годину, које је усвојио Управни одбор Агенције за рав-
номеран регионални развој Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 04.07.2012. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-80/2012
Нови Сад, 25. јул 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине 

Горан Јешић, с.р. 

661.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног 
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови 
Сад («Службени лист АПВ« број 13/10) и чл. 33. и 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине («Службени лист АПВ«, број 4/2010), Влада Аутоном-
не Покрајине Војводине, на седници одржаној 25. јула 2012. годи-
не,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје  се сагласност на Извештај о пословању и Завршни ра-
чун Едукативног центра за обуке у професионалним и радним 
вештинама, Нови Сад за 2011. годину (бр.2/2012 и бр.3/2012), које 
је усвојио Управни одбор Едукативног центра за обуке у профе-
сионалним и радним вештинама, Нови Сад, на седници одржаној 
06.03.2012. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-353/2012
Нови Сад, 25. јул 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине 

Горан Јешић, с.р.

662.

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 22. 
августа 2012. године,   д о н е л а   је

              
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Плана и Програма рада 
Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу вой-
водянских Руснацох за 2012. годину, који је донео Управни одбор 
Завода, на седници одржаној 21. јуна 2012. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине,

Број: 022-434/2012
Нови Сад, 22. август 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине 

Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

663.

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 22. 
августа 2012. године,   д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана За-
вода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войво-
дянских Руснацох за 2012. годину, који је донео Управни одбор 
Завода, на седници одржаној 21. јуна 2012. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-88/2012
Нови Сад, 22. август 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине 

Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

664.

На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 2. тачка 1. Зако-
на о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број: 107/05, 
72/09-други закон, 88/10, 99/10 и 57/11), а у вези са чланом 1. став 
2. Одлуке о оснивању Опште болнице Кидинда, Кикинда услед 
поделе Здравственог центра „Коста Средојев Шљука“ Кикинда 
(„Службени лист АПВ”, број: 2/08, 8/08 и 21/10) и члана 35. став 4. 



Страна 1138 - Број 23 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 28. avgust 2012.

Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број 4/10), Владa Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 8. августа 2012. годи-
не,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Мр сци. мед. др ДУШАН Н. КОЛАРОВИЋ, доктор медицине, 
специјалиста педијатрије, субспецијалиста кардиологије, разре-
шава се дужности директора Опште болнице Кикинда, Кикин-
да, на коју је именован Решењем Владе Аутономне Покрајине 
Војводине, број: 022-427/2011 од 20. јула 2011. године,  на лични 
захтев.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине,

Број: 022-416/2012
Нови Сад, 8. августа 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

665.

На основу члана 130. став 3. и члана 134. став 2. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-дру-
ги закон, 88/10, 99/10 и 57/11), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о 
оснивању Опште болнице Кидинда, Кикинда услед поделе Здрав-
ственог центра „Коста Средојев Шљука“ Кикинда („Службени 
лист АПВ”, број: 2/08, 8/08 и 21/10) и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број 4/10), Владa Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 8. августа 2012. године,  д о н е - 
л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др МИЛАН МИТРИЋ, доктор медицине, специјалиста вас-
куларне хирургије, именује се за вршиоца дужности директора 
Опште болнице Кикинда, Кикинда, на период од шест месеци.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине,

Број: 022-417/2012
Нови Сад, 8. августа 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

666.

На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 2. тачка 2. и 10.  
Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике 
Србије”, број 107/2005, 72/2009 - други закон, 88/2010 , 99/2010 и 
57/2011), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању Опште 
болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица, услед поделе 
Здравственог центра Сремска Митровица („Службени лист АП 
Војводине“, број 1/08 и 21/2010) 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 8. августа 2012. годи-
не,  д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Прим. др МИРОСЛАВ КЕНДРИШИЋ, доктор медицине, спе-
цијалиста оториноларингологије, разрешава се дужности дирек-
тора Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица, 
на коју је именован Решењем Владе Аутономне Покрајине Војво-
дине, број: 022-261/2011  од  20. априла 2011. године.

Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине,

Број: 022-420/2012
Нови Сад, 8. августа 2012. године

Потпредседник
 Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

667.

На основу члана 130. став 3. и члана 134. став 2. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС”, број: 107/2005, 72/2009-
други закон, 88/2010 ,99/2010 и 57/2011), а у вези са чланом 1. 
став 2. Одлуке о оснивању Опште болнице Сремска Митровица, 
Сремска Митровица услед поделе Здравственог центра Сремска 
Митровица („Службени лист АП Војводине“, број 1/08 и 21/2010) 
и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ау-
тономне Покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине”, 
број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 8. августа 2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др ГОРАН ИВИЋ, доктор медицине, специјалиста опште хи-
рургије, именује се за вршиоца дужности директора Опште бол-
нице Сремска Митровица, Сремска Митровица, на период од 
шест месеци.

Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине,

Број: 022-419/2012
Нови Сад, 8. августа 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

668.

На основу члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 04/10, 4/11 и 
20/12) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Вла-
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ди Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 
04/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одр-
жаној 25. јула 2012. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПОКРАЈИНСКОГ

 СЕКРЕТАРА ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

I

Прим. др РАДОВАН ЛАТИНОВИЋ  р а з р е ш а в а се дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за здравство, социјалну 
политику и демографију, на лични захтев, закључно са 20. јулом 
2012. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-58/2012
Нови Сад, 25. јула 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Горан Јешић, с.р.

669.

У складу са планираним активностима за 2012. годину и обез-
беђеним буџетским средствима, Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину р  а  с  п  и  с  у  ј  е

К  О  Н  К  У  Р  С
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИОНОГ ПЛАНА

 ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГЕ У АП ВОЈВОДИНИ

Конкурс је намењен за финансирање и суфинансирање проје-
ката удружења, органа локалне самоуправе и установа чије је се-
диште на територији АП Војводине, ради реализације Акционог 
плана за борбу против дроге у АП Војводини.

Конкурс се расписује у складу са Одлуком Покрајинског саве-
та за борбу против дроге у АП Војводини. 

ПРИОРИТЕТ ће имати пројекти који подразумевају:
- равномерну и што већу покривеност територије АП 

Војводине (Банат, Бачка, Срем) 
- партнерску сарадњу између више удружења са образов-

ним и здравственим установама, као и Канцеларијама за 
младе

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ:

1. Вршњачка едукација о здравим стиловима живота (прио-
ритет: сарадња са образовним и омладинским установама, 
здравственим установама и Канцеларијама за младе)

2. Подршка раду Саветовалишта за младе (приоритет: са-
радња са образовним и омладинским установама и Кан-
целаријама за младе)

3. Едукација запослених у образовању у вези са примарном 
превенцијом болести зависности (приоритет: сарадња 
са полицијским управама и психолозима који имају ис-
куство у овој области)

4. Подршка пројектима за успостављање садржаја за креа-
тивно провођење слободног времена младих, као облик 
превенције болести зависности 

5. Информисање јавности о здравим стиловима живота, о 
Саветовалиштима за младе у борби против дроге у АП 
Војводини, о запосленима у образовању и примарном 
превенцијом болести зависности, о подршци пројектима 
за успостављање садржаја за креативно провођење сло-
бодног времена младих као облику превенције болести 
зависности (путем јавних гласила или других начина ко-
муникација са јавношћу) 

Максимални износ који се одобрава по пројекту износи 
800.000,00 динара

УСЛОВИ КОНКУРСА: 

- Предлози пројеката се подносе на формуларима који се 
могу преузети на сајту www.sio.vojvodina.gov.rs 

- Удружења морају да приложе и решења из АППР-а
- Конкурсна документација се подноси препорученом по-

шиљком у три примерка и у електронској форми (форму-
лар и буџет на ЦД-у), на адресу Покрајинског секрета-
ријата за спорт и омладину АП Војводине, Бул. Михајла 
Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, или лично у писарни-
ци Владе АП Војводине, у периоду од 9.00–14.00 сати. 
Пријаве се подносе у запечаћеној коверти са назнаком 
‘’не отварати – пријава за Конкурс за реализацију Акци-
оног плана за борбу против дрога у АПВ’’. На полеђини 
коверте навести податке о носиоцу: назив, адресу, теле-
фон, контакт особу. 

- Укупан износ средстава на конкурсу износи 4.500.000,00 
динара. Циљеви Акционог плана за борбу против дрога у 
АПВ, обухвацени овим конкурсом су садржани у тачка-
ма 4.8., 4.9., 3.1., 4.3., 7.5. и 6.1. 

- Износ хонорара чланова пројектног тима не може да пре-
лази 20% максималног бруто износа укупно добијених 
средстава овим конкурсом 

- Рок подношења пријаве је 20 дана од дана објављивања 
Конкурса

- Пројекат не може трајати краће од 90 дана и дуже од сеп-
тембра месеца 2013. године

- Једна организација не може да конкурише са више проје-
ката

Документ Акционог плана политике за борбу против дро-
ге у АП Војводини до 2014. године можете наћи на сајту www.
vojvodina.gov.rs и www.омладина.инфо.

Критеријуми за доделу средстава су формулисани у Правил-
нику о додели средстава за реализацију Акционог плана за АП 
Војводину до 2014. године. Средства ће бити распоређена у скла-
ду са одлуком Покрајинског савета за борбу против дроге.

Све додатне информације, у вези са Конкурсом, можете добити 
позивом на телефон 021/ 487-4871 сваког радног дана од 9,00-14,00 
сати или путем електронске поште на mladi@vojvodina.gov.rs.

670.

На основу члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту АП Војводине за 2012. годину (‘’Службени лист АПВ’’ број 
23/2011 и 3/2012-ребаланс) и Програма руралног развоја АП 
Војводине за 2012. годину (‘’Службени лист АПВ’’ број 10/2012) 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВО-
ДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО  р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ:

ОДРЖАВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА 
у укупном износу до 7.000.000,00 динара 

Овим конкурсом финансира се: организовање привредних и 
туристичких манифестација које су у вези са пољопривредном 
производњом, манифестација које негују различитост етничких 
заједница, традицију везану за село и пољоприврену производњу 
и одржавају се у 2012-ој години.

Право учешћа на конкурс имају: удружења грађана везана за 
пољопривредну производњу (удружења воћара, виноградара, 
винара, повртара и пољопривредника), риболовачка удружења, 
еколошка удружења, удружења жена на селу и етно удружења са 
подручја АП Војводине. 

Потребна  документација:
1) Пријава на конкурс
2) Програм манифестације
3) Фотокопија решења о упису у Регистар у Агенцији за 

привредне регистре
4) Фотокопија ПИБ обрасца
5) Фотокопија картона депонованих потписа
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6) Фотокопија личне карте одговорног лица
7) Фотокопија Статута удружења грађана

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

Средства ће се додељивати за манифестације које се организују 
на територији Аутономне Покрајине Војводине.

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

Основни критеријуми за оцену пријава су: квалитет поднете 
конкурсне документације, значај одржавања манифестације (ло-
кални, регионални, међународни), континуитет одржавања ма-
нифестација и могућност брендирања производа. 

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

Додела средстава вршиће се по основу приспелих пријава, а до 
утрошка средстава опредељених за ову намену.

Начин подношења пријава 
Подносиоци имају право учешћа на конкурс искључиво са јед-

ном поднетом пријавом.

 Образац ‘’Пријава на конкурс’’ може се преузети у Покрајин-
ском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
(Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16, I спрат канцеларија 44а) или 
преузети са званичног сајта Секретаријата www.psp.vojvodina.
gov.rs.

Пријаву на конкурс, са свом потребном документацијом доста-
вити у затвореној коверти, закључно са 19. новембром 2012. годи-
не, путем поште на адресу:

Покрајински секретаријат за пољопривреду,  
водопривреду и шумарство
Булевар Михајла Пупина 16

21000 Нови Сад
са назнаком „КОНКУРС ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ  

МАНИФЕСТАЦИЈЕ“ и „НЕ ОТВАРАТИ“.
или лично на писарници покрајинских органа управе у згради 
Владе АПВ (радним даном до 14,00 часова).

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпу-
ном документацијом, послате путем факса или електронске по-
ште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати. 

Додатне информације могу се добити на телефон: 021/456-973.
Конкурсна документација се не враћа.

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

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

652. Одлука о преносу права коришћења на згради у Срем-
ској Митровици, улица Светог Саве број 2.;

653. Одлука о образовању Радне групе за разматрање Пред-
лога Закона о јавним набавкама;

654. Решење о утврђивању Програма за заштиту, унапређење 
и одрживо коришћење Рибљег фонда за 2012. годину;

655. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за 
распоред и опремање службених зграда и пословних 
просторија;

656. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи ос-
новних школа на територији Општине Оџаци;

657. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Едукативног центра за обуке у профе-
сионалним и радним вештинама за 2012. годину;

658. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Фи-
нансијског плана Едукативног центра за обуке у про-
фесионалним и радним вештинама за 2012. годину;

659. Решење о давању сагласности на Измене Годишњег 
програма рада Агенције за равномеран регионални раз-
вој Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину;

660. Решење о давању сагласности на Измене Финансијског 
плана Агенције за равномеран регионални развој Ау-
тономне Покрајине Војводине за 2012. годину;

661. Решење о давању сагласности на Извештај о посло-
вању и Завршни рачун Едукативног центра за обуке у 
професионалним и радним вештинама, Нови Сад, за 
2011. годину;

662. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 

Плана и Програма рада Завода за културу војвођан-
ских русина –Завод за културу войводянских Руснацох 
за 2012. годину;

663. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Фи-
нансијског плана Завода за културу војвођанских руси-
на –Завод за културу войводянских Руснацох за 2012. 
годину;

664. Решење о разрешењу дужности директора Опште бол-
нице Кикинда, Кикинда;

665. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Опште болнице Кикинда, Кикинда;

666. Решење о разрешењу дужности директора Опште бол-
нице Сремска Митровица, Сремска Митровица;

667. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митро-
вица;

668. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секре-
тара за здравство, социјалну политику и демографију.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

669. Конкурс за реализацију Акционог плана за борбу про-
тив дроге у АП Војводини.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

670. Конкурс за традиционалне манифестације.
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