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Члан 6.

На основу члана 25. став 2. и 3. и члана 35. став 1. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, брoj 4/10), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 7. новембра 2012. године,
д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА
ЗА САРАДЊУ СА
ВЛАДОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Члан 1.
Образује се Координационо тело за сарадњу са Владом Републике Србије (у даљем тексту: Координационо тело), као повремено радно тело Владе Аутономне Покрајине Војводине.
Члан 2.
Задатак Координационог тела је: унапређење сарадње са Владом Републике Србије ради обезбеђивања законитог, успешног
и несметаног обављања послова из надлежности Покрајине, а у
циљу њеног даљег развоја и унапређења њеног положаја у оквиру
Републике Србије.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-118/2012
Нови Сад, 7. новембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

760.
На основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ»,
број 4/10) и члана 6. став 5. Одлуке о установљавању Годишње
награде ‘’Др Зоран Ђинђић’’ за младог научника и истраживача («Службени лист АПВ», број: 2/04 и 17/05), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 7. новембра 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА
ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ
‘’ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ’’
ЗА МЛАДОГ НАУЧНИКА И ИСТРАЖИВАЧА

Члан 3.

I

За председника и чланове Координационог тела, именују се:

За чланове Одбора за доделу Годишње награде ‘’Др Зоран
Ђинђић’’ за младог научника и истраживача, именују се:

За
Проф. др Драгослав Петровић, потпредседник Владе
председника: Аутономне Покрајине Војводине и покрајински
секретар за науку и технолошки развој,
За чланове:

Мр Андор Дели, потпредседник Владе Аутономне
Покрајине Војводине и покрајински секретар за
образовање, управу и националне заједнице,
Зоран Радоман, члан Владе Аутономне Покрајине
Војводине и покрајински секретар за финансије.
Члан 4.

На рад Кооринационог тела сходно се примењују одредбе Пословника Владе Аутономне Покрајине Војводине.
Члан 5.
Стручне, административне и оперативне послове за потребе
Координационог тела обавља Секретаријат Владе Аутономне
Покрајине Војводине.

Председник:
Проф. др Драгослав Петровић, потпредседник Владе
АП Војводине и покрајински секретар за науку и технолошки развој
Чланови:
Проф. др Весна Копитовић, покрајинска секретарка за
здравство, социјалну политику и демографију
Др Слободан Пузовић, покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине
Др Горан Стојановић, заменик покрајинског секретара за
науку и технолошки развој
Др Мирослав Весковић, ректор Универзитета у Новом
Саду
Др Павле Секеруш, проректор Универзитета у Новом
Саду за науку и међународну сарадњу
Др Миклош Биро, редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду
Академик Зоран Ковачевић, председник огранка САНУ у
Новом Саду
Др Тамаш Корхец, председник Националног савета
мађарске националне мањине.
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II

III

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о
именовању чланова Одбора за доделу Годишње нагаде ‘’Др Зоран
Ђинђић’’ за младог научника и истраживача, број: 017-00016/2008,
oд 01. децембра 2008. године.

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

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 320-6/2012
Нови Сад, 7. новембар 2012. године
Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-99/2012
Нови Сад, 7. новембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У 2012. ГОДИНИ

761.

I

На основу члана 14. став 4. Закона о пољопривредном земљишту
(‘’Службени гласник РС’’, број: 62/06, 65/08 и 41/09), члана 30.
тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“,
број: 4/10), а у вези са чланом 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 7. новембра
2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Овим решењем утврђују се Измене и допуне Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2012. години („Службени
лист АПВ“, број 8/12), обим средстава за спровођење овог програма, као и начин њиховог распоређивања и коришћења.
II
Измене и допуне Програма из тачке I овог решења, чини његов
саставни део.

У Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2012.
години („Службени лист АП Војводине“, број 8/2012) ( у даљем
тексту:Програм) тачка I став 1. мeња се и гласи:
„Средства за финансирање Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне
Покрајине Војводине у 2012. години, планирана су Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину
(„Службени лист АПВ“, број 23/11 и 3/12-ребаланс) у укупном износу од 1.715.750.160,00 динара и то из:
·
средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини односно пољопривредних објеката у државној својини у износу од 1.551.602.798,52 динара,
·
нераспоређеног вишка прихода из ранијих година–наменски приходи у износу од 164.147.361,48 динара.“
II
Tачка II Програма мeња се и гласи:
„Преостала планирана средства у висини од 1.652.250.160,00
динара користиће се за следеће активности:

Очекивани
обим радова

Учешће
Учешће буџекорисника
та АП Војводисредстава мин.
не макс. (%)
(%)

Ред.
бр

1. Уређење пољопривредног земљишта

ИЗНОС
( динара )

1.1.

Одводњавање

310.000.000,00

580 км

100

0

1.2.

Мелиорација пашњака и ливада

25.000.000,00

10.000 ха

100

0

1.3.

Уређење атарских путева

300.000.000,00

130 км

100

0

1.4.

Одводњавање на посебно угроженим подручјима
АП Војводине

300.000.000,00

550 км

100

0

1.5.

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

80.000.000,00

60.000 ха

55

45

1.6.

Одводњавање у поступку комасације (Градови
Зрењанин и Панчево и Општине Бачка Паланка,
Бачки Петровац, Кањижа, Вршац, Ириг, Опово,
Житиште, Врбас, Мали Иђош, Рума)

38.000.000,00

75 км

55

45
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1.7.

Уређење атарских путева у поступку комасације
(Градови Зрењанин и Панчево и Општине Бачка
Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вршац, Ириг,
Опово, Житиште, Врбас, Мали Иђош, Рума)

42.000.000,00

20км

55

45

1.8.

Израда техничке документације за обезбеђење
доступности воде за наводњавање пољопривредних
култура

20.000.000,00

4 града или
општине

50

50

Укупно „Уређење пољопривредног земљишта“

Ред.
бр.

2. Заштита пољопривредног земљишта

2.1.

Контрола плодности обрадивог пољопривредног
земљишта у својини физичких лица и државној
својини

1.115.000.000,00

ИЗНОС
( динара )

Очекивани
обим радова

Учешће
Учешће буџекорисника
та АП Војводине
средстава мин.
макс.
(%)
(%)

27.750.160,00

14.681 узорак

100

0

Систематско праћење болести и штеточина, пре2.2. венција контаминације пољопривредног земљишта
и воде у мелиоративним каналима

105.000.000,00

Цела територија АПВ

100

0

2.3.

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

210.000.000,00

800 км

100

0

2.4.

Oпремање или ангажовање пољочуварске службе

70.000.000,00

35 градова и
општина

60

40

Укупно „Заштита пољопривредног земљишта“

412.750.160,00

Ред.
бр.

3.1.

3. Коришћење пољопривредног земљишта

ИЗНОС
( динара )

Заснивање интезивне пољопривредне
производње на угледним парцелама

18.137.826,60

Очекивани
обим радова

13 правних
лица из АПВ

Учешће
Учешће
буџета АП
корисника
Војводине макс. средстава мин.
(%)
(%)

100

0

3.2.

Средства намењена као подстицај за издавање
пољопривредног земљишта регистрованих
пољопривредних газдинстава чији су носиоци
старији од 65 година или инвалиди (по јавном
позиву из 2012. године)

100.000.000,00

Око 2800
лица

100

0

3.3.

Средства намењена као подстицај за издавање
пољопривредног земљишта регистрованих
пољопривредних газдинстава чији су носиоци
старији од 65 година или инвалиди (обавеза
преузета у 2011. години)

3.362.173,40

93 лица

100

0

3.4.

Рејонизација подручја погодних за семенску,
повртарску и воћарску производњу у АП Војводини

3.000.000,00

Територија
АПВ

100

0

Укупно „Коришћење пољопривредног
земљишта“
УКУПНО
III
У тачки III Програма ставови 8 и 9 мењају се и гласе:
„Корисници средстава из тачке II подтачка 1.8. јесу градови и општине са територије Аутономне Покрајине Војводине
који приступају изради техничке документације за реализацију
пројеката који треба да обезбеде лакшу доступност води за наводњавање пољопривредних култура и који су својим годишњим
програмима заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта предвидели реализацију активности везаних за наводњавање пољопривредних култура. Активност из тачке II,
подтачка 1.8. финансираће се по спроведеном конкурсу, из буџета
Аутономне Покрајине Војводине до 50%, а преостала средства
треба да обезбеде корисници средстава.
Активност из тачке II подтачка 2.1. реализује се у укупном
износу до 27.750.160,00 динара, преко Института за ратарство и

124.500.000,00
1.652.250.160,00
повртарство из Новог Сада и 12 пољопривредних стручних служби са територије АП Војводине, који имају овлашћење од стране
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије за обављање те делатности. Ова активност обухватиће обрадиво пољопривредно земљиште на територији Аутономне Покрајине Војводине од I до V катастарске класе, које је у
државној својини и својини физичких лица. Активност обухвата
узорковање, утврђивање садржаја макроелемената (азота, фосфора, калијума, хумуса, калцијум карбоната), утврђивање степена
киселости и давање препорука за укупан број од 14.681 узорак, по
цени од 1.760,00 динара по узорку са урачунатим порезом на додату вредност, као и утврђивање садржаја микроелемената (бакар,
цинк, никл, хром, арсен, жива, олово и кадмијум) за 450 узорака, по цени од 4.248,00 динара по узорку са урачунатим порезом
на додату вредност. Са парцела чији су власници или корисници
физичка лица узорковаће се 11.681 узорак, а са парцела у државној својини које користе правна или физичка лица узорковаће се
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3.000 узорака. Активност из тачке II, подтачка 2.1. финансираће
се у целости из буџета Аутономне Покрајине Војводине.“
У истој тачки ставови 13 и 14 мењају се и гласе:
„Корисници средстава из тачке II подтачка 3.1. су пољопривредне стручне службе са територије Аутономне Покрајине Војводине у висини до 15.137.826,60 динара и Пољопривредни факултет
из Новог Сада у висини до 3.000.000,00 динара, који приступају
заснивању интезивне пољопривредне прозводње на угледним
парцелама. Активност из тачке II, подтачка 3.1. финансираће се
из буџета Аутономне Покрајине Војводине до 100%.
Активност из тачке II подтачка 3.2. реализоваће се на основу
спроведеног јавног огласа. Право учешћа на јавном огласу имају
физичка лица, власници обрадивог пољопривредног земљишта
и носиоци или чланови регистрованог пољопривредног газдинства уписаног у Регистар пољопривредних газдинстава у складу
са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра
пољопривредних газдинстава а која су своје обрадиво пољопривредно земљиште на територији АП Војводине издала у дугорочни закуп (најмање на 5 година). Корисници средстава могу бити
лица са пребивалиштем на територији АП Војводине, која су старија од 65 година а нису корисници пензије по основу права пензијског и инвалидског осигурања запослених или самосталних
делатности, осим корисника пензије по основу права пољопривредног осигураника и корисника инвалидске пензије који су то
право стекли као осигураници пољопривредници. Средства се
додељују на следећи начин:
- 6.000,00 динара по хектару годишње, ако је земљиште
издато у закуп закупцу, који је носилац Регистрованог
пољопривредног газдинства са пребивалиштем на територији АП Војводине и није старији од 60 година.
- 8.000,00 динара по хектару годишње, ако је земљиште
издато у закуп закупцу који је носилац регистрованог
пољопривредног газдинства, са пребивалиштем на територији АП Војводине, а старији је од 40 година и није
старији од 60 година и власник је обрадивог пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које се
даје у закуп.
- 10.000,00 динара по хектару годишње, ако је земљиште
издато у закуп закупцу који је носилац Регистрованог
пољопривредног газдинства са пребивалиштем на територији АП Војводине, а није старији од 40 година и власник је пољопривредног земљишта које се граничи са
земљиштем које се даје у закуп.
Активност из тачке II подтачка 3.2. ће се финансирати у
целости из буџета Аутономне Покрајине Војводине.
Иза става 15 додаје се нови став 16 који гласи:
Корисник средстава из тачке II подтачка 3.4. јесте Институт за
ратарство и повртарство из Новог Сада са задатком да за територију АП Војводине изради пројекат рејонизације подручја погодних за семенску, повртарску и воћарску производњу. Активност
из тачке II, подтачка 3.4. финансираће се из буџета Аутономне
Покрајине Војводине до 100%.“
IV
У осталом делу Програм остаје непромењен.

762.
На основу члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, брoj: 4/10), а у вези са чланом 8.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ“, број: 23/11,
3/12-ребаланс и 29/12-ребаланс) и члана 15. став 1. тачка 3. Закона о утврђивању надлежности Aутономне Покрајине Војводине
(„Службени гласник РС”, број 99/09), Влада Аутономне Покрајине Војвoдине на седници одржаној 7. новембра 2012. године,
донела јe

9. новембар 2012.
РЕШЕЊЕ
I

Овим решењем утврђује се Програм унапређења сточарства у
Аутономној Покрајини Војводини за 2012. годину, обим средстава за спровођење овог програма, као и начин њиховог распоређивања и коришћења.
II
Програм из тачке I овог решења, чини његов саставни део.
III
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 320-21/2012
Нови Сад, 7. новембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

ПРОГРАМ
УНАПРЕЂЕЊА СТОЧАРСТВА У АУТОНОМНОЈ
ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2012. ГОДИНУ
I
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне
Покрајине Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ”,
број: 23/11, 3/12-ребаланс и 29/12-ребаланс), предвиђена су средства за унапређење сточарства у Аутономној Покрајини Војводини за 2012. годину, у укупном износу од 82.710.000,00 динара, од
чега из извора финансирања: 01 00 Приходи из буџета у износу од
78.710.000,00 динара и 12 04 Примања од отплате датих кредита
и продаје финансијске имовине – Приходи од приватизације у
износу од 4.000.000,00 динара.
Овим Програмом утврђује се укупна расподела средстава у износу од 82.710.000,00 динара.
II
У складу са приливом средстава у буџет АП Војводине, средства из тачке I користиће се за следеће намене:
1. Годишњи програм мера за спровођење одгајивачког програма у Аутономној Покрајини Војводини за 2012. годину, у укупном износу од 66.926.000,00 динара и то за:
а) спровођење одгајивачких мера у говедарству, свињарству, овчарству и козарству, живинарству, код копитара и пчеларству (61.974.000,00 динара), и б) пословима контроле спровођења одгајивачког програма (до
4.952.000,00 динара);
2. Одржавање локалних и регионалних изложби стоке у Аутономној Покрајини Војводини за 2012. годину, у оквиру говедарства, овчарства и козарства, код копитара и у
свињарству, планирано је 3.500.000,00 динара;
3. Очување и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих животиња у Аутономној Покрајини Војводини за
2012. годину, у износу од 3.284.000,00 динара;
4. Програм унапређења рада удружења одгајивача стоке у
Аутономној Покрајини Војводини за 2012. годину, у износу од 5.000.000,00 динара;
5. Набавка атомског апсорпционог спектрофотометра, којим
би се контролисао садржај тешких метала у храни за животиње, у износу од 4.000.000,00 динара.
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III

Годишњи програм мера за спровођење одгајивачког програма у
Аутономној Покрајини Војводини за 2012. годину
Средства из тачке II подтачка 1. под а) у износу од 61.974.000,00
динара обезбеђују се за обављање мера за спровођење одгајивачког програма у говедарству, свињарству, овчарству и козарству,
живинарству, код копитара и у пчеларству, у обиму и висини јединичне цене утврђене у табелама 1. до 6. за сваку меру рада, а
према динамици прилива средстава за те намене.

6.

Биолошки тест
бикова

5

20.000

7.

Прогени тест на
млечност

4

30.000

СВЕГА
ГОВЕДАРСТВО:

Назив мере

Планирани
обим мера

Цена по
јединици
мере/дин

Укупно
динара

Аутохтоне расе
говеда
Подолска раса
1.

Селекцијске
смотре

280

350

1.

Селекцијске
смотре

2.

Контрола
продуктивности
уматичених крава

96

12

350

2.000

4.915

300

1.474.500

2.

Линеарна оцена
првотелки

300

200

60.000

3.

Контрола
млечности
уматичених крава

4.

Контрола
биковских мајки

6

3.000

5.

Перформанс тест
бикова

3

25.000

6.

Биолошки тест
бикова

4

20.000

7.

Прогени тест на
млечност

4

30.000

2.314

1.350

3.123.900
18.000
75.000

Холштајнфризијска раса

300

46.200

2.

Контрола
продуктивности
уматичених
нерастова

5

900

4.500

Племените расе
1.

Селекцијске
смотре свиња

30.668

100

3.066.800

2.

Контрола
продуктивности
уматичених
крмача

26.075

300

7.822.500

3.

Контрола
продуктивности
уматичених
нерастова

900

900

810.000

4.

Одабирање
и контрола
нерастовских
мајки

676

3.000

2.028.000

5.

Перформанс тест
нерастова

620

3.000

1.860.000

6.

Перформанс тест
назимица

12.000

300

7.

Биолошки тест
нерастова

40

5.000

СВЕГА
СВИЊАРСТВО:

Ред.
бр.

33.150

300

9.945.000

2.

Линеарна оцена
првотелки

1.200

200

240.000

Аутохтоне расе
оваца

3.

Контрола
млечности
уматичених крава

11.900

1.350

16.065.000

Цигаја, виторога
жуја

4.

Контрола
биковских мајки

230

3.000

5.

Перформанс тест
бикова

3

25.000

200.000
19.438.000

Табела 3. Мере за спровођење одгајивачког програма у овчар-

Селекцијске
смотре

75.000

3.600.000

ству и козарству

1.

690.000

Укупно
динара

154

80.000
120.000

Цена по
јединици
мере/дин

Контрола
продуктивности
уматичених
крмача

Сименталска раса
Селекцијске
смотре

Планирани
обим мера

1.

24.000

1.

Назив мере

Мангулица

33.600

Племените расе
говеда

32.342.000

Аутохтоне расе

98.000

Буша

120.000

Табела 2. Мере за спровођење одгајивачког програма у свињар-

Табела 1. Мере за спровођење одгајивачког програма у говедарству

Ред.
бр.

100.000

ству

Ред.
бр.

а) Одгајивачке мере су:

Број 31 - Страна 1605

Назив мере

Планирани
обим мера

Цена по
јединици
мере/дин

Укупно
динара

1.

Селекцијске
смотре оваца

1.700

100

170.000

2.

Контрола
продуктивности
оваца

1.067

300

320.100

Страна 1606 - Број 31
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Племените расе
оваца
1.

Селекцијске
смотре оваца

10.344

2.

Контрола
продуктивности
оваца

6.340

300

1.902.000

3.

Перформанс тест
овнова

13

2.800

36.400

4.

Биолошки тест
овнова

7

2.000

14.000

5.

Прогени тест
овнова

3

3.500

10.500

100

1.034.400

Племените расе
коза
1.

Селекцијске
смотре коза

1.500

100

150.000

2.

Контрола
продуктивности
коза

1.027

300

308.100

3.

Контрола
млечности коза

515

1.300

669.500

4.

Биолошки тест
јарчева

4

2.000

8.000

СВЕГА
ОВЧАРСТВО И
КОЗАРСТВО:

6.

Контрола матичних
јата ћурака

2.288

10

22.880

7.

Тест бројлера

2.458

150

368.700

8.

Тест носиља
конзумних јаја

984

150

147.600

СВЕГА
ЖИВИНАРСТВО:

Ред.
бр.

Цена по
јединици
мере/дин

Сомборска капорка,
голошијан, сомборска
(подунавска) гуска,
домаћа патка, домаћа
ћурка
1.

Идентификација и
обележавање

890

150

133.500

2.

Контрола
продуктивних
својстава

635

150

95.250

Укупно
динара

1.

Контрола
продуктивности
уматичених грла са
познатим пореклом

203

3.000

609.000

2.

Коришћење у
репродукцији
пастува, које одреди
стручна комисија
као „пепиниере“
на ергелама, и
висококвалитетне
пастуве у оквиру
матичних запата
на индивидуалним
газдинствима

29

16.000

464.000

3.

Одгој подмлатка оба
пола у старости од
1 до 3 године, који
потичу из сопствене
производње на
ергелама

69

7.000

483.000

4.

Одгој подмлатка оба
пола у старости од
1 до 3 године, који
потичу из сопствене
производње на
индивидуалним
газдинствима

80

7.000

560.000

5.

Лиценцирање пастува

10

7.000

70.000

1.

Контрола
продуктивности
уматичених грла са
познатим пореклом

7

3.000

21.000

2.

Одгој подмлатка оба
пола у старости од
1 до 3 године, који
потичу из сопствене
производње на
индивидуалним
газдинствима

5

7.000

35.000

3.

Лиценцирање пастува

3

7.000

21.000

120

400

Укупно
динара

Аутохтоне расе
живине

Цена по
Планирани
јединици
обим мера
мере/дин

- Енглески пунокрвни
коњ, Липицанер

4.623.000

Планирани
обим мера

Назив мере
Расе коња намењене
спорту

Табела 4. Мере за спровођење одгајивачког програма у живи-

Назив мере

2.786.000

Табела 5. Мере за спровођење одгајивачког програма код копитара

нарству

Ред.
бр.
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Расе касача

Економске расе и
хибриди
1.

Контрола матичних
јата кокоши тешког
типа у одгоју

230.178

2.

Контрола матичних
јата кокоши тешког
типа у експлоатацији

233.000

3.

Контрола матичних
јата кокоши лаког
типа у одгоју

16.197

4

64.788

4.

Контрола матичних
јата кокоши лаког
типа у експлоатацији

19.065

4

76.260

5.

Контрола чистих раса
кокошака

2.431

10

24.310

4

4

920.712

932.000

Балкански магарац
1.

Селекцијске смотре
СВЕГА КОПИТАРИ:

48.000
2.311.000
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Табела 6. Мере за спровођење одгајивачког програма у пчеларству
Ред.
бр.

Назив мере

Планирани
обим мера

Цена по
јединици
мере/дин

1.

Квалитетне пчелиње
матице из линија

1.781

80

2.

Перформанс тест
линија

7

30.000

210.000

3.

Прогени тест
пчелињих матица

1

35.000

35.000

4.

Селекција пчела на
продуктивност

7

4.500

31.500

5.

Праћење нових
екотипова домаће
“carnice”

1

30.000

6.

Тест трутовских
мајки

1

25.020

СВЕГА
ПЧЕЛАРСТВО:

Укупно
динара
142.480

30.000
25.020
474.000

IV
Средства из тачке II подтачка 1. под б) у износу до 7,4% од укупног износа реализованих средстава обезбеђују се за финансирање
б) послова контроле спровођења Програма, које врши главна одгајивачка организација.
V
Средстава из тачке II подтачка 1. у укупном износу од
66.926.000,00 динара расподелиће се у односу 50,0% за рад основних одгајивачких организација и организација са посебним
овлашћењима (33.463.000,00 динара), 30,0% за рад регионалних
одгајивачких организација (20.078.324,00 динара), 12,6% за рад
главне одгајивачке организације (8.432.676,00 динара) и 7,40%
за обављање послова контроле спровођења Програма, које врши
главна одгајивачка организација (4.952.000,00 динара).
Средства за спровођење Програма из тачке II подтачка 1. користиће се за:
a) Спровођење Програма у говедарству, свињарству, овчарству и козарству, живинарству, код копитара и у пчеларству;
б) Обављање послова контроле спровођења Програма.
Право на подношење захтева за коришћење средстава из тачке
II подтачка 1. под а) имају одгајивачке организације и организације са посебним овлашћењима са територије АП Војводине,
које испуњавају услове из члана 7, 8, 9. и 10. Закона о сточарству
(‘’Службени гласник РС’’, број 41/09 и 93/12).
Право на подношење захтева за коришћење средстава из тачке
II подтачка 1. под б) имају одгајивачке организације са територије
АП Војводине, које испуњавају услове из члана 9. Закона о сточарству (‘’Службени гласник РС’’, број 41/09 и 93/12).
Конкурсом ће се утврдити услови за добијање подстицаја, потребна документација, критеријуми, рокови, као и остале информације везане за подношење пријаве на конкурс.
Ближи услови за коришћење средстава утврђују се уговором
између Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и одгајивачке организације.
VI
Уколико се, средства утврђена тачком II подтачка 1. под а)
овог Програма, на основу приспеле конкурсне документације,
не реализују у целости, истa се одлуком Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство преусмеравају
на одгајивачке мере код других врста стоке (табеле 1-6.), а до
планираног максималног годишњег обима одгајивачких мера
предвиђеног Дугорочним програмом мера за спровођење одгаји-
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вачког програма у Аутономној Покрајини Војводини за период
2010-2014. године („Службени лист АПВ”, број: 12/10, 15/11)– у
даљем тексту: Дугорочни програм.
Уколико се спроведе већи обим појединих одгајивачких мера
од обима предвиђеног конкурсом, а највише до максималног
годишњег обима појединих мера утврђених Дугорочним програмом, тада ће цена по јединици мере бити сразмерно нижа.
VII
Одржавање локалних и регионалних изложби стоке у Аутономној Покрајини Војводини за 2012. годину
Средства из тачке II подтачка 2. у износу од 3.500.000,00 динара намењена су за суфинансирање и рефундирање дела трошкова
одржавања изложби стоке. Право на остваривање средстава имају
организатори изложби стоке, чије се седиште налази на територији АП Војводине.
Расподела средства предвиђених за организовање изложби говеда, оваца и коза, копитара и свиња вршиће се по врстама стоке
и то:
Говедарство
Овчарство и козарство
Копитари
Свињарство
УКУПНО, динара

1.000.000,00
700.000,00
1.600.000,00
200.000,00
3.500.000,00

Суфинансирање и рефундирање дела трошкова одржавања
локалних и регионалних изложби врши се за: утврђивање здравственог стања животиња, трошкови превоза и осигурања животиња, трошкова намењених за закуп изложбеног простора, озвучење, медији, бина, награде за најбоља грла и израда пехара,
медаља, плакета, гравура, ленти, розети, диплома, захвалница и
каталога, рад комисије за оцену стоке, записник о оцењивању
стоке чији је надзор извршила регионална одгајивачка организација (Пољопривредна стручна служба), дежурног ветеринара и
радника.
Планирана, а нереализована средства код изложби појединих
врста стоке, на основу приспеле конкурсне документације, могу
се одлуком Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство преусмерити на изложбе друге врсте стоке у
оквиру укупно планираних средстава за ове намене.
Надокнада дела трошкова ће се вршити за локалне и регионалне изложбе, које су одржане до 31. октобра 2012. године.
Расподелу средстава утврдиће покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство на основу резултата
спроведеног конкурса. Конкурсом ће се утврдити услови за добијање подстицаја, потребна документација, критеријуми, рокови, као и остале информације везане за подношење пријаве на
конкурс.
Ближи услови за коришћење средстава утврђују се уговором
између Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и организатора изложби стоке.
VIII
Очување и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих
животиња у Аутономној Покрајини Војводини за 2012. годину
Средства из тачке II подтачка 3. у износу од 3.284.000,00 динара су намењена за суфинансирање дела трошкова унапређења
рада власника генетских ресурса домаћих животиња. Право на
остваривање средстава имају власници генетских ресурса (аутохтоних раса) домаћих животиња, који имају регистровано
пољопривредно газдинство, чије се седиште налази на територији АП Војводине.
Ова средства су намењена за субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава - власника генетских ресурса
домаћих животиња, односно за очување, одрживо коришћење
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и унапређење начина одгајивања аутохтоних раса домаћих животиња, и то: Говедарство (Подолац и Буша), Свињарство (Мангулица) и Овчарство (Виторога жуја и Чоканска цигаја), чија су
грла под контролом основних, регионалних и главне одгајивачке
организације (члан 7, 8. и 9. Закона о сточарству, ‘’Службени гласник РС’’, број 41/09 и 93/12) - Табела 7.
Табела 7. Расподела средстава код генетских ресурса за 2012.
годину
Ред.
број

Врсте аутохтоних раса

Број
грла

Износ
динара

1.

Говедарство: а) Подолско
говече
(Краве и мушка приплодна
грла)

150

1.440.000

2.

б) Буша
(Краве и мушка приплодна
грла)

Свињарство: а) Мангулица
(Крмаче и мушка приплодна
3.
грла)

4.

Овчарство:
Укупно
а) Виторога жуја
(Приплодна: женска и
мушка грла)
б) Чоканска цигаја
(Приплодна: женска и
мушка грла)

одгајивача стоке у 2012. години, врши се за: едукацију, разне
манифестације, посета другим удружењима и размену искустава у области сточарства. Подржавање програмских активности
удружењима такође би се огледало код израде пропагандних материјала, уређења просторија и набавке неопходне опреме за рад
удружења (рачунар, дигитални фотоапарат, камера, и др.).
Расподелу средстава утврдиће Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство на основу резултата
спроведеног конкурса. Конкурсом ће се утврдити услови за добијање подстицаја, потребна документација, критеријуми, рокови, као и остале информације везане за подношење пријаве на
конкурс.
Ближи услови за коришћење средстава утврђују се уговором
између Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и корисника средстава.
X

80

130

1.040

336.000

Набавка атомског апсорпционог спектрофотометра, којим би
се контролисао садржај тешких метала у храни за животиње

156.000

Средства за суфинансирање дела трошкова набавке атомског
апсорпционог спектрофотометра, којим би се контролисао садржај тешких метала у храни за животиње, у циљу заштите здравља
животиња и људи укупно износи 4.000.000,00 динара.

1.352.000

3.284.000

СВЕГА, динара

9. новембар 2012.

Планирана, а нереализована средства код поједине врсте и
аутохтоне расе стоке, на основу приспеле конкурсне документације, могу се одлуком Покрајинског секретара за пољопривреду,
водопривреду и шумарство преусмерити на другу врсту и аутохтону расу стоке у оквиру укупно планираних средстава за ове
намене.
Уколико се пријави већи или мањи број грла, него што је предвиђено конкурсом, тада ће цена по јединици мере бити сразмерно
нижа или виша.
Расподелу средстава утврдиће Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство на основу резултата
спроведеног конкурса. Конкурсом ће се утврдити услови за добијање подстицаја, потребна документација, критеријуми, рокови, као и остале информације везане за подношење пријаве на
конкурс.
Ближи услови за коришћење средстава утврђују се уговором
између Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и корисника средстава.
IX
Програм унапређење рада удружења одгајивача стоке у Аутономној Покрајини Војводини за 2012. годину
Средства за суфинансирање дела трошкова унапређења рада
удружења одгајивача стоке у Аутономној Покрајини Војводини
за 2012. годину укупно износе 5.000.000,00 динара. Право на подношење захтева за коришћење средстава имају удружења одгајивача стоке, чије се седиште налази на територији АП Војводине и
која су у систему Пољопривредних стручних служби (Регионалних одгајивачких организација).
Средства предвиђена за суфинансирање унапређењa рада удружења - асоцијација одгајивача стоке вршиће се по врстама стоке
и то: говедарство, свињарство, овчарство, козарство, коњарство,
живинарство, голубарство, кунићарство и пчеларство.
Суфинансирање дела трошкова за унапређење рада удружења

Степен загађења природних ресурса битно утиче на биљни и
животињски свет, а самим тим и на унос тешких метала у човеков ланац исхране. Последица уноса ових загађивача у организам
животиња и човека се манифестује тешким здравственим проблемима и често се завршава смртоносним исходом. Од изузетне
важности је утврђивање потенцијалног садржаја тешких метала у храни за животиње. Било би неопходно да се у сарадњи са
Пољопривредним стручним службама, које покривају 12 региона
у АП Војводини, прикупи репрезентативни број узорака, како би
се урадио одговарајући мониторинг на присутност тешких метала у храни за животиње у Покрајини. Набавком овог уређаја би се
лакше могли одредити безбедносни ризици којима су животиње
и људи изложени, када су ови загађивачи у питању.
Наведена средства се додељују Универзитету у Новом Саду,
Пољопривредни факултет – Департман за сточарство у Новом
Саду. Услови и начин коришћења средстава регулисаће се уговором између Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Пољопривредног факултета у Новом
Саду.

763.
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 4/10), а у вези са чланом 27. став 1.
и 5. Закона о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде („Службени гласник РС“, број 30/10) и члана 8.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ“, број 23/11, 3/12
– ребаланс и 29/12-ребаланс), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 7. новембра 2012. године, д о н е л а
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
УНАПРЕЂЕЊА САВЕТОДАВНИХ ПОСЛОВА
У ПОЉОПРИВРЕДИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ
ВОЈВОДИНИ ЗА 2012. ГОДИНУ
I
Овим решењем утврђују се Измене Годишњег програма
унапређења саветодавних послова у пољопривреди у Аутономној
Покрајини Војводини за 2012. годину, („Службени лист АПВ“,
број 8/12).
II
Измене и допуне Програма из тачке I овог решења, чини његов
саставни део.

9. новембар 2012.
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III

III

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

У тачки VIII, подтачка 2.5. редни број 2.5.5. мења се и гласи:“
Рб.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.
ИЗМЕНЕ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
УНАПРЕЂЕЊА САВЕТОДАВНИХ
ПОСЛОВА У ПОЉОПРИВРЕДИ
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2012. ГОДИНУ
I
У Годишњем програму унапређења саветодавних послова у
пољопривреди у Аутономној Покрајини Војводини за 2012. годину, a који је објављен у „Службеном листу АПВ“ број 8/12, у тачки
VIII, подтачка 2.2. Унапређење система мониторинга саветодавног рада мења се и гласи:“

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ

2.2.1. Резултати праћења саветодавног рада и
200.000,00
обележја праћених газдинстава
Корисник средстава: Пољопривредни
факултет, Нови Сад, Департман за економику
пољопривреде и социологију села

Корисник средстава: „ПСС Сремска
Митровица” д.о.о. Сремска Митровица
IV
У осталом делу Програм остаје непромењен.

764.
На основу члана 30. тачка 9. и члана 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине, (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10) и члана 39. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској управи (‘’Службени лист
АПВ’’, број: 4/10,4/11, 20/12 и 26/12), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 7. новембра 2012. године, д о н
ела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
СЛОБОДАН ЦВЕТКОВИЋ р а з р е ш а в а с е дужности помоћника покрајинског секретара за културу и јавно информисање.
II

Влада Аутономне Покрајине Војводине
500.000,00

Број: 02-117/2012
Нови Сад, 7. новембра 2012. године
Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

Корисник средстава: “ПСС Пољопривредна
станица” д.о.о. Нови Сад
II
У тачки VIII, подтачка 2.5.Пројекти од значаја за Војводину
редни број 2.5.4. мења се и гласи:“

Рб.

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ

Укупан
износ
(динара)

Пројекти од значаја за Војводину

2.5.

2.5.4. Подршка за рад саветодаваца на
терену, огледним пољима и лабораторијама
(набавка опреме, уређаја и др.)
8.400.000,00
Корисници средстава: 12 пољопривредних
стручних служби са подручја АП Војводине
и Енолошка станица из Вршца

15.000.000,00

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

Унапређење система мониторинга
саветодавног рада
2.2.2. Израда новог софтверског решења за
мониторинг саветодавног рада

2.5.5. Пројекат опремања дистрибутивног
центра за класирање и паковање
2.5. пољопривредних производа за регион
Срема и јужне Бачке

Укупан
износ
(динара)

Унапређење система мониторинга
саветодавног рада

2.2.

Укупан износ
(динара)

Пројекти од значаја за Војводину

Број: 320-25/2012
Нови Сад, 7. новембар 2012. године

Р.б.

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ

765.
На основу члана 30. тачка 9. и члана 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине, (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10) и члана 39. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској управи (‘’Службени лист
АПВ’’, број: 4/10,4/11, 20/12 и 26/12), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 7. новембра 2012. године, д о н
ела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
ЕРНЕ ВАРЊУ разрешава се дужности помоћника покрајинског
секретара за привреду.

Страна 1610 - Број 31

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-114/2012
Нови Сад, 7. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

766.
На основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлукe о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист
АПВ”, број 4/10) и члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 4/10, 4/11,
20/12 и 26/12), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 7. новембра 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

768.
На основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлукe о
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број 4/10) и члана 12. Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи (‘’Службени лист АПВ’’, број 20/12), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 7. новембра 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
БРАНИМИР АНДРИЋ постављeн за помоћника покрајинског
секретара за образовање, управу и националне заједнице, наставља да обавља фунцију помоћника покрајинског секеретара за науку и технолошки развој, до истека претходног мандата, односно
до 10. децембра 2012. године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине

I
ДР МИЛАДИН АВРАМОВ п о с т а в љ а се за помоћника
покрајинског секретара за науку и технолошки развој, на период
од четири године.

Број: 02-98/2012
Нови Сад, 7. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-96/2012
Нови Сад, 7. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

9. новембар 2012.

769.
На основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист
АПВ”, број 04/10) и члана 38. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 4/10, 4/11, 20/12
и 26/12), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 7. новембра 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

767.
На основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлукe о
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број 4/10) и члана 12. Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи (‘’Службени лист АПВ’’, број 20/12), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 7. новембра 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Др ЈОЖЕФ КАБОК постављeн за помоћника покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице, наставља
да обавља фунцију помоћника покрајинског секеретара за науку
и технолошки развој, до истека претходног мандата, односно до
10. децембра 2012. године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-97/2012
Нови Сад, 7. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

ДАРИЈА ШАЈИН п о с т а в љ а се за подсекретара Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност
полова.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-115/2012
Нови Сад, 7. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

770.
На основу 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број
4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, а седници одржаној
7. новембра 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
ХАЈНАЛКА КЛЕБЕЧКО МАКАИ п о с т а в љ е н а за помоћника покрајинског секретара за привреду, наставља да обавља
функцију помоћника покрајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова, до истека мандата.

9. новембар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-113/2012
Нови Сад, 7. новембра 2012. године
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773.
На основу члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 4/10, 4/11, 20/12
и 26/12) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“,
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, а седници одржаној 7. новембра 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

I
НЕДЕЉКО ШЉИВАНАЦ поставља се за помоћника покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине, на период од
четири године.

771.
На основу 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број
4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, а седници одржаној
7. новембра 2012. године, д о н е л а је

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

РЕШЕЊЕ

Влада Аутономне Покрајине Војводине

I
АНИТА БЕРЕТИЋ п о с т а в љ е н а за помоћника покрајинског секретара за рад, запошљавање и равноправност полова,
наставља да обавља функцију помоћника покрајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова, до истека
мандата.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине

II

Број: 02-110/2012
Нови Сад, 7. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић

774.
На основу члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 4/10, 4/11, 20/12
и 26/12) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“,
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, а седници одржаној 7. новембра 2012. године, д о н е л а је

Број: 02-112/2012
Нови Сад, 7. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

772.

РЕШЕЊЕ
I
МСц. др ДАНИЈЕЛА СТАНКОВИЋ БАРИЧАК поставља се за
помоћника покрајинског секретара за здравство, социјалну политику и демографију, на период од четири године.
II

На основу 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број
4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, а седници одржаној
7. новембра 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
MИРЈАНА МУНЏИЋ КРНЧЕВИЋ п о с т а в љ е н а за помоћника покрајинског секретара за рад, запошљавање и равноправност полова, наставља да обавља функцију помоћника
покрајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова, до истека мандата.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-111/2012
Нови Сад, 7. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-105/2012
Нови Сад, 7. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић

775.
На основу члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 4/10, 4/11, 20/12
и 26/12) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“,
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, а седници одржаној 7. новембра 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Др РАЈКО БУЛАТОВИЋ поставља се за помоћника покрајинског секретара за здравство, социјалну политику и демографију,
на период од четири године.

Страна 1612 - Број 31

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

9. новембар 2012.

778.

II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-104/2012
Нови Сад, 7. новембра 2012. године

На основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’,
број: 4/10) и члана 8. став 2. Одлуке о Управи за заједничке послове покрајинских органа („Службени лист АПВ’’, број: 10/10,
22/10 и 19/11), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 8. новембра 2012. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић

I
ЖИВКО МАКАРИЋ поставља се за помоћника директора Управе за заједничке послове покрајинских органа, на период од
четири године.

776.
На основу члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 4/10, 4/11, 20/12
и 26/12) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“,
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 7. новембра 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-106/2012
Нови Сад, 7. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић

I
Mр ТОМИСЛАВ БОГУНОВИЋ поставља се за помоћника
покрајинског секретара за здравство, социјалну политику и демографију, на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине

779.
На основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’,
број: 4/10) и члана 8. став 2. Одлуке о Управи за заједничке послове покрајинских органа („Службени лист АПВ’’, број: 10/10,
22/10 и 19/11), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 7. новембра 2012. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

Број: 02-108/2012
Нови Сад, 7. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић

I
ДУШАНКА БЕЛИЋ-МИЉАНОВИЋ поставља се за помоћника директора Управе за заједничке послове покрајинских органа,
на период од четири године.

777.

II

На основу члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 4/10, 4/11, 20/12
и 26/12) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“,
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, а седници одржаној 7. новембра 2012. године, д о н е л а је

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-107/2012
Нови Сад, 7. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић

РЕШЕЊЕ
I
АЛЕКСАНДАР РАДОЊИЋ п о с т а в љ а се за помоћника
покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу, на период од четири године.

780.

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

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Агенције за
равномерни регионални развој Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ , број 17/11) и чл. 33. и 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“ , број 4/10), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 7. новембра 2012. године, д о н е л а је

Влада Аутономне Покрајине Војводине

РЕШЕЊЕ

II

Број: 02-109/2012
Нови Сад, 7. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Агенције за равномерни регионални развој Аутономне Покрајине
Војводине за 2012. годину, које је усвојио Управни одбор Агенције, на седници одржаној 05. 11. 2012. године.

9. новембар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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II

II

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

У Управни одбор Фонда за капитална улагања Аутономне
Покрајине Војводине, именују се:

Влада Аутономне Покрајине Војводине

За председника:

Број: 402-99/2012
Нови Сад, 7. новембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

- Др Бојан Пајтић, председник Владе Аутономне Покрајине Војводине
За чланове:
- Др Слободан Пузовић, члан Владе Аутономне Покрајине Војводине и покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,
- Зоран Радоман, члан Владе Аутономне Покрајине Војводине и покрајински секретар за финансије,
- Проф. др Драгослав Петровић, члан Владе Аутономне
Покрајине Војводине и покрајински секретар за науку и
технолошки развој,
- Проф. др Весна Копитовић, члан Владе Аутономне
Покрајине Војводине и покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију,
- Мирослав Васин, члан Владе Аутономне Покрајине
Војводине и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова и
- Мр Андор Дели, члан Владе Аутономне Покрајине
Војводине и покрајински секретар за образовање, управу и националне зједнице.

781.
На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист
АПВ’’, број 19/06), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени
лист АПВ”, број: 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 7. новембра 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Статута Фонда за капитална улгања Аутономне Покрајине Војводине, који је донео Управни одбор Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 02. новембра 2012. године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 025-48/2012
Нови Сад, 7. новембар 2012. године

III
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 025-46/2012
Нови Сад, 1. новембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

783.

782.
На основу члана 6. Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број 19/06) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“,
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 1. новембра 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА
ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
I
Др Бојан Пајтић, разрешава се дужности председника Управног одбора Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине
Војводине.
Разрешавају се дужности члана Управног одбора Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине:
-

Иштван Пастор,
мр Јовица Ђукић,
проф. др Драгослав Петровић,
мр Андор Дели,
Душанка Сремачки,
Радослав Стриковић.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист
АПВ’’, број 19/06), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени
лист АПВ”, број: 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 7. новембра 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине за
2012. годину, који је донео Управни одбор Фонда, на седници одржаној 02. новембра 2012. године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-43/2012
Нови Сад, 7. новембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.
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На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист
АПВ’’, број 19/06), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени
лист АПВ”, број: 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 7. новембра 2012. године, д о н е л а је

На основу члана 9. Одлуке о организацији и раду Службе
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист
АПВ „ број 28/2012), Одбор за административна и мандатна
питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине , на седници
одржаној 2. новембра 2012. године, донео је

РЕШЕЊЕ
I

ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА
ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛАНИЧКИХ ГРУПА
У СКУПШТИНИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Фонда
за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине за 2012.
годину, који је донео Управни одбор Фонда за капитална улагања
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 02. новембра 2012. године.

Лица која, поред запослених у Служби Скупштине Аутономне
Покрајине Војводине обављају стручне, административне и друге послове за потребе посланичких група ангажују се под условима прописаним овом одлуком.

II

Члан 2.

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

На писмени предлог посланичке групе, достављен одбору
надлежном за административна и мандатна питања, секретар
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине ће за лице које одреди посланичка група, донети решење о заснивању радног односа.
Радни однос заснива се на одређено време, док постоји посланичка група у којој је то лице ангажовано, а најдуже до краја мандата тог сазива Скупштине.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 025-13/2012
Нови Сад, 7. новембар 2012. године
Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

785.
На основу члана 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 13/09 и 2/10) и чл. 33. и
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’,’ број 4/10), Влада
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 31. октобра 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине за
2012. годину, које је усвојио Управни одбор Фонда, на седници
одржаној 24. 10. 2012. године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-94/2012
Нови Сад, 31. октобар 2012. године
Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

Члан 3.
Лица ангажована за обављање стручних и других послова за
потребе посланичких група, за свој рад одговарају председнику
посланичке групе за коју су ангажовани.
Члан 4.
Коефицијент за обрачун и исплату плате лица за обављање
стручних и других послова за потребе посланичких група, у зависности од степена образовања износе:
Додатни
Основни
коефицијент
коефицијент
Група I

степен образовања

Платна група

дипломске академске
студије-мастер,
специјалистичке
академске или струковне
студије, основне студије
у трајању од најмање
четири године, основне
академске студије

II

10,77

8,40

основне струковне
студије,
студије у трајању до три
године

IV

9,91

7,19

образовање стечено у
средњој школи

VI

8,85

3,03

На утврђивање плата лица из става један овог члана примењују
се прописи за обрачун плата лица запослених у покрајинским
органима.
Члан 5.
Доношењем ове oдлуке престаје да важи Одлука о условима и
начину ангажовања стручних и других послова за потребе посланичких група („Службени лист АПВ„ број 18/2008).

9. новембар 2012.
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Члан 6.
Ова oдлука објавиће се „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине
18 Број:020-55/2012
Нови Сад, 2. новембар 2012. године
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На основу члана 10. и 21 алинеја 4 Одлуке о организацији и раду
Службе Скупштине Аутономне Покрајине Војводине („Службени
лист АПВ”, број 28/2012), Одбор за административна и мандатнa
питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 2. новембра 2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ

Председник одбора
Милош Гагић, с.р.

О ПОСТАВЉЕЊУ
САВЕТНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

787.
На основу члана 10. и 21. алинеја 4 Одлуке о организацији
и раду Службе Скупштине Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ”, број 28/2012), Одбор за административна
и мандатнa питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,
на седници одржаној 2. новембра 2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ
САВЕТНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
I
Марија Жекић, дипломирани правник, поставља се за саветницу председника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.

I
Снежана Кресоја, дипломирани политиколог, поставља се за
саветницу председника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Одбор за административна и мандатнa питања Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине
18 Број: 112-62/2012
Нови Сад, 2. новембар 2012. године
Председник одбора
Милош Гагић, с.р.

Одбор за административна и мандатнa питања Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине
18 Број: 112-60/2012
Нови Сад, 2. новембар 2012. године

790.
Председник одбора
Милош Гагић, с.р.

788.
На основу члана 10. и 21. алинеја 4 Одлуке о организацији
и раду Службе Скупштине Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ”, број 28/2012), Одбор за административна
и мандатнa питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,
на седници одржаној 2. новембра 2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 10. и 21 алинеја 4 Одлуке о организацији
и раду Службе Скупштине Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ”, број 28/2012), Одбор за административна
и мандатнa питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,
на седници одржаној 2. новембра 2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ
ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ
САВЕТНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

I

Гордана Радић-Поповић, дипломирани правник, поставља се
за помоћника секретара Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Бранислава Јевтић, дипломирани економиста, поставља се за
саветницу председника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Одбор за административна и мандатнa питања Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине
18 Број: 112-61/2012
Нови Сад, 2. новембар 2012. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Одбор за административна и мандатнa питања Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине
18 Број: 112-150/2012
Нови Сад, 2. новембар 2012. године

Председник одбора
Милош Гагић, с.р.

Председник одбора
Милош Гагић, с.р.
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На основу члана 10. и 21 алинеја 4 Одлуке о организацији и раду
Службе Скупштине Аутономне Покрајине Војводине („Службени
лист АПВ”, број 28/2012), Одбор за административна и мандатнa
питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 2. новембра 2012. године, донео је

Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретаријат за образовање, управу и
националне заједнице.
Број: 128-61-222/2012-01
Дана: 29. 10. 2012. године

РЕШЕЊЕ

Покрајински секретар
mgr. Deli Andor
(мр Андор Дели)

О ПОСТАВЉЕЊУ
СЕКРЕТАРА САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

793.

I
Бранка Буквић, дипломирани правник, поставља се за секретара Савета националних заједница Скупштине Аутономне
Покрајине Војводине.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Одбор за административна и мандатнa питања Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине
18 Број: 112-149/2012
Нови Сад, 2. новембар 2012. године

На основу члана 33. став 1. тачка 20. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ( ‘’Службени гласник
РС’’, број 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 102. став 3. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“ број 72/2009), члана 21. став 1. тачка 1. и члана 16. став 5. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени
гласник РС“ број 72/09), чланом 14. став 1. и 2. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“
број 72/2009), члана 53 став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 4/10, 4/11, 20/12
и 26/12), покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице д о н е о ј е
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ УЏБЕНИКА
УКРАЈИНСКИ ЈЕЗИК – радна свеска
уз уџбеник за неговање језика
са елементима националне културе
за трећи и четврти разред основне школе,
на украјинском језику,
аутора Наталије Шарко - Голубовић

Председник одбора
Милош Гагић, с.р.

792.
На основу члана 33. став 1. тачка 20. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ( ‘’Службени гласник
РС’’, број 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 102. став 3. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“ број 72/2009), члана 21. став 1. тачка 1. и члана 16. став 5. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени
гласник РС“ број 72/09), чланом 14. став 1. и 2. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“
број 72/2009), члана 53 став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 4/10, 4/11, 20/12
и 26/12), покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице д о н е о ј е

ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИК
УКРАЈИНСКИ ЈЕЗИК – радна свеска уз уџбеник за неговање
језика са елементима националне културе за трећи и четврти
разред основне школе, на украјинском језику, аутора Наталије
Шарко – Голубовић и рецензената проф. др Људмиле Поповић,
доц. др Стевана Константиновић и Ленке Ердељ, као уџбеника
за наставни предмет Украјински језик са елементима националне
културе за трећи и четврти разред основне школе на украјинском
језику, од школске 2012/2013. године.

РЕШЕЊЕ

II

О ОДОБРАВАЊУ УЏБЕНИКА
УКРАЈИНСКИ ЈЕЗИК – уџбеник
за неговање језика са елементима националне културе
за трећи и четврти разред основне школе,
на украјинском језику,
аутора Наталије Шарко - Голубовић

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

I
ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИК
УКРАЈИНСКИ ЈЕЗИК – уџбеник за неговање језика са елементима националне културе за трећи и четврти разред основне школе, на украјинском језику, аутора Наталије Шарко – Голубовић
и рецензената проф. др Људмиле Поповић, доц. др Стевана Константиновић и Ленке Ердељ, као уџбеника за наставни предмет
Украјински језик са елементима националне културе за трећи и
четврти разред основне школе на украјинском језику, од школске
2012/2013. године.

I

Покрајински секретаријат за образовање, управу и
националне заједнице.
Број: 128-61-223/2012-01
Дана: 29. 10. 2012. године

Покрајински секретар
mgr. Deli Andor
(мр Андор Дели)

794.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ“, број: 23/11,
3/12-ребаланс и 29/12-ребаланс) и Програмa унапређења сточарства у АП Војводини за 2012. годину, који је Влада АП Војводи-

9. новембар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

не донела на 30. седници одржаној 07.11.2012. године Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
расписује
КОНКУРС
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ
ИЗЛОЖБИ СТОКЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ
ВОЈВОДИНИ ЗА 2012. ГОДИНУ
Средства за суфинансирање и рефундирање дела трошкова
одржавања локалних и регионалних изложби стоке у АП Војводини укупно износе 3.500.000,00 динара. Право на подношење
пријаве за коришћење средстава имају удружења грађана - организатори изложби стоке, чије се седиште налази на територији
АП Војводине.
Предвиђена расподела средстава за организовање изложби говеда, оваца и коза, копитара и свиња вршиће се по врстама стоке
и то:
Говедарство
Овчарство и козарство
Копитари
Свињарство
УКУПНО, динара

1.000.000,00
700.000,00
1.600.000,00
200.000,00
3.500.000,00

Планирана, а нереализована средства код изложби појединих
врста стоке, на основу приспеле конкурсне документације, могу
се одлуком Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство преусмерити на изложбе друге врсте стоке у
оквиру укупно планираних средстава.
Потребна документација:
1. Пријава на конкурс, која се налази на сајту Секретаријата;
2. Фотокопија решења о упису у Регистар у Агенцији за
привредне регистре;
3. Фотокопија ПИБ обрасца;
4. Фотокопија картона депонованих потписа;
5. Записник о оцењивању изложбе стоке чији је надзор извршила Регионална одгајивачка организација (Пољопривредна стручна служба);
6. Извештај о наменском утрошку средстава са спецификацијом трошкова (фотокопије рачуна, извода од банке
о плаћању рачуна, налога благајни за исплату средстава, и др.).
Суфинансирање и рефундирање дела трошкова одржавања
локалних и регионалних изложби врши се за: утврђивање здравственог стања животиња, трошкови превоза и осигурања животиња, трошкова намењених за закуп изложбеног простора, озвучење, медији, бина, награде за најбоља грла и израда пехара,
медаља, плакета, гравура, ленти, розети, диплома, захвалница
и каталога; рад комисије за оцену стоке, записник о оцењивању
изложбе стоке чији је надзор извршила регионална одгајивачка
организација (Пољопривредна стручна служба), дежурног ветеринара и радника.
Надокнада дела трошкова ће се вршити за локалне и регионалне изложбе, које су одржане до 31. октобра 2012. године.
У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију. Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује покрајински секретар
за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Критеријуми за
оцену пријава су квалитет поднете конкурсне документације.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се
уговором.
Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средстава у буџет АП Војводине.
Потребна конкурсна документација подноси се закључно са
24.11.2012. године, на следећу адресу: Покрајински секретаријат
за пољопривреду, водопривреду и шумарству, 21000 Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком: „Koнкурс за изложбе
стоке”.
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Текст Конкурса и Пријава на конкурс налазе се на сајту Секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs
Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/456-267.

795.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ“, број: 23/11,
3/12-ребаланс и 29/12-ребаланс) и Програмa унапређења сточарства у АП Војводини за 2012. годину, који је Влада АП Војводине донела на 30. седници одржаној 07.11.2012. године Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
расписује
КОНКУРС
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ЗА ОЧУВАЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ
ГЕНЕТСКИХ РЕСУРСА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2012. ГОДИНУ
Средства у износу од 3.284.000,00 динара су намењена за суфинансирање дела трошкова унапређења рада код власника
генетских ресурса домаћих животиња, а у сврху очувања, одрживог коришћењa и унапређења начина одгајивања аутохтоних
раса домаћих животиња, и то: Говедарство (Подолац и Буша),
Свињарство (Мангулица) и Овчарство (Виторога жуја и Чоканска цигаја), чија су грла под контролом основних, регионалних и
главне одгајивачке организације (члан 7, 8. и 9. Закона о сточарству, ‘’Службени гласник РС’’, број 41/09 и 93/12) - Табела 1.
Право на остваривање ових средстава имају регистрована
пољопривредна газдинства - власници генетских ресурса (аутохтоних раса) домаћих животиња, чије се седиште налази на територији АП Војводине.
Табела 1. Расподела средстава код генетских ресурса за 2012.
годину
Ред.
број

1.

2.

3.

4.

Врсте аутохтоних раса
Говедарство: а)
Подолско говече
(Краве и мушка
приплодна грла)
б) Буша
(Краве и мушка
приплодна грла)
Свињарство: а)
Мангулица
(Крмаче и мушка
приплодна грла)
Овчарство: Укупно
а) Виторога жуја
(Приплодна: женска и
мушка грла)
б) Чоканска цигаја
(Приплодна: женска и
мушка грла)
СВЕГА, динара

Број
грла

Износ
динара

150

1.440.000

80

336.000

130

156.000

1.040

1.352.000

3.284.000

Планирана, а нереализована средства код поједине врсте и
аутохтоне расе стоке, на основу приспеле конкурсне документације, могу се одлуком Покрајинског секретара за пољопривреду,
водопривреду и шумарство преусмерити на другу врсту и аутохтону расу стоке у оквиру укупно планираних средстава за ове
намене.
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Уколико се пријави већи или мањи број грла, него што је предвиђено конкурсом, тада ће цена по јединици мере бити сразмерно
нижа или виша.
Потребна документација:
1) Пријава на конкурс, која се налази на сајту Секретаријата;
2) Комисијски записник о одржаној селекцијској смотри код
генетских ресурса оверен од стране основне, регионалне
и главне одгајивачке организације;
3) Фотокопија потврде о активном статусу у Регистру
пољоприврених газдинстава или Извода из регистра
пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству;
4) Фотокопија прилога: подаци о врсти и броју животиња и
газдинствима на којима се држе или узгајају, који се налази у Правилнику о начину и условима уписа и вођења
Регистра пољопривредних газдинстава, обрасцима захтева за упис и промену података и прилога, документацији која се прилаже уз захтев, начину чувања података, као и условима за пасивни статус пољопривредног
газдинства („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 21/10,
89/10,22/11, 97/11 и 15/12 - у даљем тексту: Правилник);
5) Фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства;
6) Фотокопија картице или уговора о отвореном наменском
рачуну код банке.
У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију. Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује покрајински секретар
за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Критеријуми за
оцену пријава су квалитет поднете конкурсне документације.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и
обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће
се уговором.
Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средстава у буџет АП Војводине.
Потребнa конкурсна документација подноси се закључно са
24.11.2012. године, на следећу адресу: Покрајински секретаријат
за пољопривреду, водопривреду и шумарству, 21000 Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком: „Koнкурс за генетске
ресурсе”.
Текст Конкурса и Пријава на конкурс налазе се на сајту Секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs
Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/456-267.

9. новембар 2012.

вршиће се за унапређењa рада удружења одгајивача стоке, чије
се седиште налази на територији АП Војводине и која су у систему Пољопривредних стручних служби (Регионалних одгајивачких организација).
Потребна документација:
1. Пријава на конкурс, која се налази на сајту Секретаријата;
2. Фотокопија решења о упису у Регистар у Агенцији за
привредне регистре;
3. Фотокопија ПИБ обрасца;
4. Фотокопија картона депонованих потписа;
5. Записник о раду удружења, чији је надзор извршила Регионална одгајивачка организација (Пољопривредна
стручна служба);
6. Програм рада удружења за 2012. годину (теме, циљеви,
време и место реализације).
Средства предвиђена за суфинансирање дела трошкова за
унапређењa рада удружења - асоцијација одгајивача стоке вршиће се по врстама стоке и то: говедарство, свињарство, овчарство, козарство, коњарство, живинарство, голубарство, кунићарство и пчеларство.
Суфинансирање дела трошкова за унапређење рада удружења
одгајивача стоке у 2012. години, врши се за: едукацију, разне
манифестације, посета другим удружењима и размена искустава у области сточарства. Подржавање програмских активности
удружењима такође би се огледало код израде пропагандних материјала, уређења просторија и набавке неопходне опреме за рад
удружења (рачунар, дигитални фотоапарат, камера, и др.).
У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију. Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује покрајински секретар
за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Критеријуми за
оцену пријава су квалитет поднете конкурсне документације.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се
уговором.
Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средстава у буџет АП Војводине.
Потребна конкурсна документација подноси се закључно са
24.11.2012. године, на следећу адресу: Покрајински секретаријат
за пољопривреду, водопривреду и шумарству, 21000 Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком: „Koнкурс за удружења
одгајивача стоке”.
Текст Конкурса и Пријава на конкурс налазе се на сајту Секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs
Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/456-267.

797.
796.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ“, број: 23/11,
3/12-ребаланс и 29/12-ребаланс) и Програмa унапређења сточарства у АП Војводини за 2012. годину, који је Влада АП Војводине донела на 30. седници одржаној 07.11.2012. године Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
расписује
КОНКУРС
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМA
УНАПРЕЂЕЊА РАДА УДРУЖЕЊА
ОДГАЈИВАЧА СТОКЕ У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2012. ГОДИНУ
Средства за суфинансирање дела трошкова унапређења рада
удружења одгајивача стоке у АП Војводини за 2012. годину укупно износе 5.000.000,00 динара. Расподела предвиђених средства

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ” број 23/2011,
3/2012-ребаланс и 29/2012-ребаланс), Програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2012. години, („Службени лист
АПВ“ број 8/12) и Решења о утврђивању Измена и допуна Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији Аутономне Покрајине Војводине у 2012. години, које
је Влада АП Војводине донела на 30. седници одржаној 07.11.2012.
године, Покрајински секретаријат за пољопривреду,водопривред
у и шумарство расписује
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ОДОБРАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ОБРАДИВО ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
ДАТО У ЗАКУП ЗА 2012. ГОДИНУ
Средства подстицаја за издавање обрадивог пољопривредног
земљишта у закуп износе до 100.000.000,00 динара. Средства за
реализацију наведених активности обезбеђена су у буџету АП
Војводине.
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Корисници средстава су физичка лица (пољопривредници), носиоци и чланови регистрованог пољопривредног газдинства уписаног у Регистар пољопривредних газдинстава, који су власници
пољопривредног земљишта и:
1) имају пребивалиште на територији АП Војводине,
2) који су старији од 65 година и нису корисници пензије
по основу права пензијског и инвалидског осигурања запослених или самосталних делатности, осим корисника
пензије по основу права пољопривредног осигураника
и корисника инвалидске пензије који су то право стекли
као осигураници пољопривредници. (Услов у погледу година живота не односи се на кориснике инвалидске пензије),
3) да су Уговор о дугорочном закупу закључили у 2012. години (односно 2009, 2010. или 2011. под условом да су
већ корисници ових средстава),
4) дају у закуп обрадиво земљиште од најмање 0,5 до највише 10 хектара на период од најмање 5 година, од дана
закључења Уговора,
5) да Уговор није закључен између чланова истог регистрованог пољопривредног газдинства.
Подносилац захтева, који испуњава наведене услове, има право
на коришћење средстава у висини од:
- 6.000,00 динара по хектару годишње, ако је земљиште
издато у закуп закупцу, који је носилац регистрованог
пољопривредног газдинства са пребивалиштем на територији АП Војводине и није старији од 60 година,
- 8.000,00 динара по хектару годишње, ако је земљиште
издато у закуп закупцу који је носилац регистрованог
пољопривредног газдинства, са пребивалиштем на територији АП Војводине, а старији је од 40 година и није
старији од 60 година и власник је обрадивог пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које се
даје у закуп,
- 10.000,00 динара по хектару годишње, ако је земљиште
издато у закуп закупцу који је носилац регистрованог
пољопривредног газдинства са пребивалиштем на територији АП Војводине, а није старији од 40 година и власник је пољопривредног земљишта које се граничи са
земљиштем које се даје у закуп.
Потребна документација:
1) Образац захтева који мора бити потписан и читко попуњен штампаним словима,
2) Доказ о власништву обрадивог земљишта које се даје у
закуп у току 2012. године (закуподавац), издат од стране
надлежног органа (поседовни лист непокретности из катастра не старији од 30 дана),
3) Уговор о закупу обрадивог пољопривредног земљишта,
са подацима о броју парцеле, потесу, површини и цени
закупа, прописно оверен од стране надлежног органа
(оригинал или фотокопија),
4) Извод из регистра пољопривредног газдинства (само
прва страна извода) са ажурним подацима, које издаје
Управа за трезор, за лице које даје обрадиво пољопривредно земљиште у закуп (закуподавац)- (оригинал и две
фотокопије),
5) Извод из регистра пољопривредног газдинства, које
издаје Управа за трезор за лице које узима обрадиво
пољопривредно земљиште у закуп (закупац), прва страна извода РПГ са основним подацима и друга страна извода са подацима о површинама и производњом,
6) Фотокопија картице наменског текућег рачуна (закуподавац) који мора бити уписан у Изводу из регистра
пољопривредног газдинства (у три примерка),
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7) Потврда-уверење надлежог органа (ПИО фонд) да подносилац захтева није корисник пензије по основу пензијског и инвалидског осигурања запослених или самосталних делатности, а за кориснике пензије пољопривредника и корисника инвалидске пензије који су то право
стекли као осигураници пољопривредници фотокопија
исечка последње примљене пензије,
8) Фотокопија личне карте подносиоца захтева,
9) Ако је члан газдинства дао земљиште у закуп, доставља
изјаву са којом потврђује да је сагласан да се средства
подстицаја пребацују на рачун носиоца РПГ.
У случају када се парцеле закупца граниче са земљиштем
које се даје у закуп, потребно је доставити и:
10) Доказ о власништву над парцелама обрадивог пољопривредног земљишта, издат од стране надлежног органа
(поседовни лист непокретности из катастра не старији
од 30 дана) за лице које узима обрадиво пољопривредно
земљиште у закуп (закупац),
11) Копија плана предметних парцела.
Носиоци и чланови регистрованог пољопривредног газдинства, који су користили средства подстицаја за закуп земљишта
у 2009, 2010. и 2011. години, на основу потписаних уговора, односно донетих решења, за коришћење подстицајних средстава у
2012. години прилажу следећу документацију:
1) Читко попуњен и потписан образац захтева, са назнаком
да већ користе наведена средства по уговору/решењу
(навести годину у којој је остварено право на средства) ,
2) Поседовни лист непокретности катастра не старији од
30 дана, са којим се доказује да је предметно земљиште
и даље у власништву закуподавца,
3) Извод из регистра пољопривредних газдинства, које
издаје Управа за трезор за лице које је узело обрадиво
пољопривредно земљиште у закуп (закупац), прва страна извода РПГ са основним подацима и друга страна
извода са подацима о површинама и производњом, са
којим се доказује да је предметно земљиште и даље у коришћењу код закупца,
4) Уколико је дошло до промене адресе у личној карти или
броја текућег рачуна, потребно је доставити оригинал и
две фотокопије ажурног извода из регистра пољопривредних газдинстава и по 3 фотокопије картице наменског текућег рачуна и личне карте.
Сви подаци у Изводу из регистра пољопривредних газдинстава
морају бити ажурирани и усклађени са подацима из личне карте и
банке.
Обраду документације врши комисија Секретаријата, одмах
по приспећу захтева. Након утврђивања испуњености услова за
коришћење подстицајних средстава по јавном огласу, вршиће се
исплата средстава у складу са приливом средстава у буџет АП
Војводине одређеним за ове намене.
Захтев за одобравање и коришћење средстава за обрадиво
пољопривредно земљиште дато у закуп у 2012. години, са свом
потребном документацијом, доставити закључно са 05. децембром 2012. године са назнаком „Јавни оглас за закуп земљишта“.
Образац захтева за доделу средстава, може се преузети на
интернет страни Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs или у
просторијама Секретаријата, канцеларија број 44а први спрат.
Неблаговремени и некомплетни захтеви неће бити разматрани.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/456-973 искључиво у периоду од 10,00-13,00 часова.
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V Начин подношења пријаве:

На основу члана 35. став 2. Закона о култури („Сл. гласник
РС“ бр 72/2009.), члана 9. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Румуна и Статута Завода за културу војвођанских
Румуна, Управни одбор је на својој седници, одржаној дана 16.
октобра 2012. године, донео:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ
ВОЈВОЂАНСКИХ РУМУНА
Мандат директора траја 4 године.
Јавни конкурс за избор директора Завода за културу војвођанских Румуна (у даљем тексту: Завод), спроводи Управни одбор
Завода. Завод ће својом одлуком образовати Комисију за спровођење поступка Јавног конкурса.
Директора Завода именује Влада Аутономне Покрајине Војводине, на предлог Управног одбора Завода, уз претходно прибављено мишљење Националног савета румунске националне
мањине.
I За Директора може бити именовано лице које поред општих
услова прописаних законом, испуњава и следеће услове:
1. а/ / најмање високо образовање и најмање пет година
радног искуства, или
б/ средњу или вишу школску спрему и најмање 15 година
радног искуства у домену истраживачког рада у култури
и уметности, студија и штампања књига.
2. Знање румунског језика (Знање румунског језика утврђује
комисија, за сваког кандидата појединачно, коју образује
Управни одбор Завода, својом одлуком).
3. Кандидат за Директора дужан је да предложи Програм
рада и развоја Завода за мандатни период од четири године, као саставни део конкурсне документације.
II Садржина пријаве кандидата:
1) Име и презиме кандидата,
2) Датум и место рођења,
3) Адреса пребивалиштва, односно становања,
4) Податке о образовању,
5) Податке о дужини и врсти радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења
пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима
(крaтка пословна биографија)
III Документација која се прилаже уз пријаву на конкурс:
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом
образовању,
2. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (нови образац),
3. извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена
фотокопија (нови образац),
4. доказ о радном искуству - потврда да има најмање потребан број година рада у струци, са овереном фотокопијом
радне књижице,
5. доказ, односно уверењe од суда о некажњавању - да против кандидата није покренута истрага и да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од месец
дана).
6. Предлог Програмa рада и развоја Завода за мандатни период од четири године.
IV Рок за подношење пријаве:
Пријава на конкурс са конкурсном документацијом подноси се
Управном одбору Завода за културу војвођанских Румуна, у року
од 30 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном листу
АПВ“, а рок се рачуна од наредног дана од дана објављивања.
Конкурс ће се објавити и у средствима јавног информисања.

Пријава на конкурс са доказима, доставља се у писаном облику
препорученом пошиљком или лично на адресу:
Завод за културу војвођанских Румуна,
ул. Др Мирослава Тирше 4,
23000 Зрењанин
„За јавни конкурс - избор директора Завода за културу
војвођанских Румуна”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
VI Лице задужено за додатна обавештења о јавном конкурсу:
Алина Јорга, Завод за културу војвођанских Румуна, бр. телефона 023/528-691 и e-mail: icrv.iuris@icrv.rs
Председник Управног одбора
Марчел Драган,с.р.

799.
На основу члана 127. став 4. Закона о високом образовању
(„Сл.гласник РС“ бр.76/2005, 100/2007-аут.тумачење, 97/2008 и
44/2010), и члана 2. Правилника о ускладјивању стручних назива и еквиваленицији образовања, односно студијских програма,
број 01-696/07 од 27.12.2007. године, директор Високе техничке
школе струковних студија у Суботици, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
Оглашавају се неважећим следеће дипломе издате од Више
техничке школе у Суботици, и то:
1. Дулић Иван, 327/92 и 528/2004 од 25.04.205,
2. Милош Клаудија, 241/97
3. Милош Катарина, 88/98 од 04.07.1998,
4. Остојић Сањин, 562/2001 од 20.11.2011. и 227/2005 од
24.02.2006,
5. Жаки Роланд, 113/98 од 10.07.1998. и 391/2004 од
04.02.2005,
6. Рац Золтан, 181/2000 од 05.12.2000. и 751/2004 од
04.02.2005,
7. Дјурчик Роберт, 46/2002 од 25.11.2002. и 20/2005 од
17.02.2011.
8. Фујкин Габор, 208/2001 од 10.10.2001 и 248/2005 од
01.03.2006.
9. Абрахам Атила, 247/2001 од 10.10.2001 и 228/2005
10. Милутиновић Милош, 743/06 од 27.02.2007,
11.Радић Горан, 629/08 од 19.03.2009,
12. Винков Тихомир, 193/08 од 15.05.2008,
13. Видаковић Горан, 166/11 од 25.05.2011
14. Јосић Бранислав, 321/09 од 01.07.2010.
15. Стантић Томислав, 254/08 од 19.03.2009,
16. Оченаш Јанош, 590/09 од 25,06.2010.
17. Дјурковић Иван, 677/09 од 01.07.2010.
18. Гњатовић Ненад, 79/09 од 19.03.2009.
19. Тот Ласло, 482/10 од 30.09.2011.
20. Хорват Атила, 256/08 од 19.03.2009.
21. Фаркаш Золтан, 75/08 од 02.04.2008.
22. Тот Алекс, 748/2005 од 21.04.2006.
23. Петронић Мирослав, 526/2005 од 07.02.2006.
24. Герштмајер Имре, 27/2005 од 11.02.2005.
25. Мркаило Јане, 444/2005 од 07.02.2006.
26. Вујичић Бранимир, 570/2006 од 27.02.2007.
27. Видаковић Вања, 216/08 од 30.05.2008.
28. Пароци Ливија, 563/07 од 02.04.2008.
29. Теречик Надј Тамаш, 683/07 од 02.04.2008.
30. Зекић Срдјан, 115/08 од 02.04.2008.
31. Дјурдјевић Милан 599/2006 од 27.02.2007.
32. Лендјел Ана, 142/2006 од 21.04.2006.
33. Милованов Александар, 733/2005 од 24.02.2006
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34. Галфи Чонгор, 533/08 од 19.03.2009.
35. Велхес Јосип, 643/09 од 01.07.2010.
36. Радишић Синиша, 630/08 од 19.03.2009.
37. Надј Енике, 673/09 од 01.07.2010.
38. Онозо Виктор, 375/09 од 01.07.2010.
39. Скендеровић Саша, 109/10 од 01.07.2010.
40. Горјанац Никола, 474/10 од 20.05.2011.
41. Пејновић Срдјан, 33/98 од 30.01.1998 и 729/04 од
17.01.2005.
42. Ботка Ференц, 123/2003 од 05.05.2004. и 98/06 од
21.04.2006.
43. Шаркези Золтан, 283/2001 од 10.10.2001. и 104/06 од
21.04.2006.
44. Гагић Јован, 385/06
од 27.02.2007. и 509/07 од
02.04.2008.
45. Милковић Миле, 652/2003 од 09.01.2004. и 728/04 од
17.01.2005.
46. Живановић Марија, 557/2001 од 20.11.2001. и 15/05 од
11.02.2005.
47. Личина Драган, 192/2002 од 20.11.2002. и 11/05 од
11.02.2005.
48. Фејса Мирослав, 8/2000 од 23.03.2000. и 628/07 од
02.04.2008.
49. Јелић Дејан, 73/96 од 24.03.1996. и 472/08 од
19.03.2009.
50. Козић Дарко, 66/99 од 27.06.1999. и 753/04 од
04.02.2005.
51. Сакал Тибор, 167/93
- без датума и 722/04 од
04.02.2005.
52. Чиеф Мартин, 241/2004 од 17.01.2005. и 102/06 од
21.04.2006.
53. Марић Огњен, 301/05 од 07.02.2006. и 410/07 од
02.04.2008.
54. Трифковић Мирјана, 125/96 од 17.05.1996. и 232/07 од
07.05.2007.
55. Боршић Јанош, 295/95 од 11.12.1995. и 233/07 од
07.05.2007.
56. Аћић Славица, 171/92 - без датума и 490/07 од
02.04.2008.
57. Љубичић Миленко, 162/87 од 19.03.1988. и 399/07 од
02.04.2008.
58. Бурсаћ Милан, 602/06 од 27.02.2007. и 31/08
од
02.04.2008.
59. Милодановић Мирољуб, 266/93 - без датума и 411/07
од 02.04.2008.
60. Киш Роберт, 125/2004 од 05.05.2004. и 337/08 од
14.06.2008.
61. Шустран Жељко, 458/2002 од 20.11.2002. и 755/04 од
04.02.2005.
62. Вуковић Саша, 134/99 од 29.09.1999. и 301/2004 од
04.02.2005.
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63. Куктин Владимир, 552/2001 од 20.11.2001. и 723/04
04.02.2005.
64. Марић Александар, 243/2004 од 17.01.2005. и 99/06
21.04.2006.
65. Семан Зденко, 175/2000 од 05.12.2000. и 567/05
24.02.2006.
66. Паповић Дарко, 193/99 од 08.12.1999. и 140/09
20.05.2009.
67. Герштмајер Имре, 97/96 од 24.04.1996.
68. Вуковић Војин, 150/97 од 19.06.1997.
69. Петронић Мирослав, 87/98 од 04.07.1998.
70. Вукадиновић Дејан, 9/99 од 16.02.1999.
71. Јевић Милутин, 438/09 од 30.06.2010.
72. Киш Жолт, 59/10 од 05.07.2010.
73. Пејић Бојан, 411/09 од 06.07.2010.
74. Пижурица Петар, 22/10 од 30.06.2010.
75. Токић Самир, 393/08 од 12.11.2008.
76. Мирковић Жељко, 917/05 од 01.03.2006.
77. Јаковљев Сава, 189/08 од 20.05.2008.
78. Блечић Марко, 474/09 од 05.07.2010.
79. Арањош Андор, 113/08 од 02.04.2008.
80. Рангелов Борислав, 115/07 од 27.02.2007.
81. Чувардић Дејан, 667/05 од 24.02.2006.
82. Кесер Дарко, 666/05 од 24.02.2006.
83. Радоц Роланд, 600/10 од 20.05.2011.
84. Тарко Бела, 215/09 од 20.05.2009.
85. Хармат Роберт, 339/10 од 06.07.2010.
86. Цвијин Томислав, 437/09 од 30.06.2010.
87. Бубало Милана, 614/09 од 05.07.2010.
88. Томичић Давор, 304/06 од 27.02.2007.
89. Кнежевић Зоран, 196/2004 од 17.01.2005.
90. Чикош Золтан, 628/10 од 20.05.2011.
91. Шурањи Атила, 290/10 од 28.06.2010.
92. Јекић Рада, 222/10 од 05.07.2010.

од
од
од
од

Закључно са редним бројем 92.
Дипломе се оглашавају неважећим у оквиру поступка издавања нових диплома у складу са чланом 127. Закона о високом
образовању.
Ово Решење објавити у „Службеном.листу АП Војводине“
Висока техничка школа струковних студија
Суботица
Број: 01-293/2012
Дана: 29.08.2012.

Директор,
Др Патаки Ева.с.р.
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Редни број
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ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
759. Одлука о образовању Координационог тела за сарадњу
са Владом Републике Србије;
760. Решење о именовању чланова Одбора за доделу Годишње награде „Др Зоран Ђинђић“ за младог научника и истраживача;
761. Решење о утврђивању Измена и допуна Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2012. години;
762. Решење о утврђивању Програма унапређења сточарства
у Аутономној Покрајини Војводини за 2012. годину;
763. Решење о Изменама Годишњег програма унапређења
саветодавних послова у пољопривреди у Аутономној
Покрајини Војводини за 2012. годину;
764. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секретара за културу и јавно информисање;
765. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секретара за привреду;
766. Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за науку и технолошки развој;
767. Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за науку и технолошки развој;
768. Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за науку и технолошки развој;
769. Решење о постављењу подсекретара Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова;
770. Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова;
771. Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова;
772. Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова;
773. Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине;
774. Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за здравство, социјалну политику и демографију;
775. Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за здравство, социјалну политику и демографију;
776. Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за здравство, социјалну политику и демографију;
777. Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
778. Решење о постављењу помоћника директора Управе за
заједничке послове покрајинских органа;
779. Решење о постављењу помоћника директора Управе за
заједничке послове покрајинских органа;
780. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Агенције за равномерни регионални
развој Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину;
781. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Статута Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине;
782. Решење о разрешењу и именовању Управног одбора
Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине
Војводине;
783. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину;
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784. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма рада Фонда за капитална улагања Аутоном1614
не Покрајине Војводине за 2012. годину;
785. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Ауто1614
номне Покрајине Војводине за 2012. годину.
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
786. Одлука о условима за ангажовање лица за обављање
послова за потребе посланичких група у Скупштини
Аутономне Покрајине Војводине;
787. Решење о постављењу саветника председника
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине;
788. Решење о постављењу саветника председника
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине;
789. Решење о постављењу саветника председника
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине;
790. Решење о постављењу помоћника секретара Скупштине Аутономне Покрајине Војводине;
791. Решење о постављењу секретара Савета националних
заједница Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
792. Решење о одобравању уџбеника Украјински језик - уџбеник за неговање језика са елементима националне
културе за трећи и четврти разред основне школе, на
украјинском језику, аутора Наталије Шарко-Голубовић; 1616
793. Решење о одобравању уџбеника Украјински језик –
радна свеска уз уџбеник за неговање језика са елементима националне културе за трећи и четврти разред основне школе, на украјинском језику, аутора Наталије
1616
Шарко-Голубовић.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
794. Конкурс о расподели средстава за одржавање локалних
и регионалних изложби стоке у Аутономној Покрајини
Војводини за 2012. годину;
795. Конкурс о расподели средстава за очување и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих животиња у
Аутономној Покрајини Војводини за 2012. годину;
796. Конкурс о расподели средстава за спровођење Програма унапређења рада удружења одгајивача стоке у Аутономној Покрајини Војводини за 2012. годину;
797. Јавни оглас за одобравање и коришћење подстицајних
средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато
у закуп за 2012. годину.
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ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУМУНА
798. Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор директора Завода за културу војвођанских румуна
1620
Оглашавање неважећим диплома

1620

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

