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298.

На основу члана 25. став 2. и члана 35. став 1. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 27. марта 2013. године,  д о н е- 
л а  је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ

 О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ
 ЗА САРАДЊУ СА  

ВЛАДОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 У ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА

 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

Члан 1.

Члан 3. Одлуке о образовању радне групе за сарадњу са Владом 
Републике Србије у поступку реструктурирања Електропривре-
де Србије („Службени лист АПВ“, број 08/2013), мења се и гласи: 

„За председника и чланове Радне групе, именују се:

За председника: Драган Бабић, дипл.инж. електротехнике, 
представник Привредног друштва ''Електровојводина'' Нови 
Сад;

За чланове:
 Срђан Михајловић, дипл. економиста
 Горан Гонђа, струковни менаџер за трговину и марке-

тинг  
 Стојан Тинтор, дипл. инж. електротехнике-енергетичар
 Проф. др Илија Ћосић, редовни професор Универзитета 

у Новом Саду - Факултет техничких наука   
 Иштван Добо, дипл. економиста
 Светлана Селаковић, адвокат  
 Нада Радовановић, дипл.инж.електротехнике, помоћник 

покрајинског секретара за енергетику и минералне сиро-
вине

 Владимир Плавшић, проф. одбране и безбедности, пред-
ставник Синдикалне организације Привредног друштва 
„Електровојводина“ Нови Сад.“

Члан 2.

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-75/2013
Нови Сад, 27. марта 2013. године

Потпредседник
 Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

299.

На основу члана 30. тачка 13. и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не, (''Службени лист АПВ'', број 4/10) и члана 39. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Службени лист 
АПВ'', број 40/12-пречишћен текст), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 27. марта 2013. године,  д о н е- 
л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

АНИТА БЕРЕТИЋ р а з р е ш а в а  с е дужности помоћника 
покрајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправ-
ност полова.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-76/2013
Нови Сад, 27. марта 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

300.

На основу члана 30. тачка 9. и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не (''Службени лист АПВ'', број 4/10) и члана 39. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Службени лист 
АПВ'', број 40/12-пречишћен текст), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 27. марта 2013. године,  д о н е- 
л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

АНИТА БЕРЕТИЋ поставља се за помоћника покрајинског се-
кретара за привреду, запошљавање и равноправност полова, на 
период од четири године.

II

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

Број: 02-77/2013 
Нови Сад, 27. марта 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

301.

На основу члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра 
за пословну стандардизацију и сертификацију («Службени лист 
АПВ«, број 14/09) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени 
лист АПВ«, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 27. марта 2013. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Извештај о пословању са Финансијским 
извештајем и Завршним рачуном Информативног центра за по-
словну стандардизацију и сертификацију за 2012. годину, који је 
усвојио Управни одбор Информативног центра за пословну стан-
дардизацију и сертификацију, на  седници одржаној  21. 02. 2013. 
године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-230/2013 
Нови Сад, 27. март 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

302.

На основу члана 9. став 1. тачка 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 27. марта  2013. године,   д о н е л а   је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Фонда „Европски послови“ 
Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину, који је усвојио 
Управни одбор Фонда, на 19. седници одржаној 12.03.2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-17/2013 
Нови Сад, 27. март 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

303.

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 27. марта  
2013. године,   д о н е л а   је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Фонда „Европски по-
слови“ Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину, који је ус-
војио Управни одбор Фонда, на 19. седници одржаној 12.03.2013. 
године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-63/2013 
Нови Сад, 27. март 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

304.

На основу члана 14. став 2. Одлуке о оснивању Канцеларије 
за инклузију Рома (''Службени лист АПВ'', број 8/06) и чл. 33. и 
35. става 4. Покрајинске скупштинске Одлуке о Влади Аутономне 
Покрајине Војводине  (''Службени лист АПВ'', број 4/10), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 27. марта  
2013. године,   д о н е л а   је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т   на Измене и допуне Финансијског 
плана Канцеларије за инклузију Рома за 2013. годину, које је ус-
војио Управни одбор Канцеларије за инклузију Рома, на седници 
одржаној 27. 02. 2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-64/2013 
Нови Сад, 27. март 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

305.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој зашти-
ти („Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 
88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке 
о оснивању Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад 
("Службени лист АПВ“, број 11/06) и на основу 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 27. марта 2013. годи-
не,  д о н е л а   је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Др МИЛИЈАНКА ЛАЗАРЕВИЋ, доктор медицине, специјали-
ста физикалне медицине и рехабилитације и реуматологије, раз-
решава се дужности директора Специјалне болнице за реуматске 
болести Нови Сад, на коју је именована Решењем Извршног већа 
Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00142/2009  од  11. 
марта  2009. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-267/2013 
Нови Сад, 27. марта 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

306.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој зашти-
ти („Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 
88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке 
о оснивању Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад 
("Службени лист АПВ“, број 11/06) и на основу 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 27. марта 2013. годи-
не,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др МИЛИЈАНКА ЛАЗАРЕВИЋ, доктор медицине, специјали-
ста физикалне медицине и рехабилитације и реуматологије, име-
нује се за директора Специјалне болнице за реуматске болести 
Нови Сад, на период од четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-268/2013 
Нови Сад, 27. марта 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

307.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о осни-
вању Завода за јавно здравље Кикинда ("Службени лист АПВ“, 
број 11/06) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", 
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 27. марта 2013. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др ДРАГАНА АГОСТИНИ, доктор медицине, специјалиста 
микробиологије са паразитологијом, разрешава се дужности ди-
ректора Завода за јавно здравље Кикинда, на коју је именована 

Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, број: 
022-00214/2009 од 8. априла 2009. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-265/2013
Нови Сад, 27. марта 2013. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић

308.

На основу члана 130. став 3. и 134. Закона о здравственој заш-
тити („Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 
88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке 
о оснивању Завода за јавно здравље Кикинда ("Службени лист 
АПВ“, број 11/06) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине ("Службени 
лист АПВ", број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 27. марта 2013. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др ДРАГАНА АГОСТИНИ, доктор медицине, специјалиста 
микробиологије са паразитологијом, именује се за вршиоца дуж-
ности директора Завода за јавно здравље Кикинда, на период од 
шест месеци.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-266/2013 
Нови Сад, 27. марта 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

309.

На основу члана 54. став 6. Закона о научноистраживачкој де-
латности («Службени гласник Републике Србије», број: 110/05, 
50/06 - испр. и 18/10) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине ("Службени 
лист АПВ", број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 27. марта 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешава се дужности председника у Управном одбору Ис-
траживачко-развојног института за низијско шумарство и живот-
ну средину, Нови Сад:

 Проф. др Мирослав Малешевић, ванредни професор 
Пољопривредног факултета, из Новог Сада.

II

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



Страна 208 - Број 11 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 27. март 2013.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-259/2013 
Нови Сад, 27. марта 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

310.

На основу члана 54. став 1. Закона о научноистраживачкој де-
латности («Службени гласник РС», број: 110/05, 50/06 - испр. и 
18/10) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Вла-
ди Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 
4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржа-
ној 27. марта 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управни одбор Истраживачко-развојног института за ни-
зијско шумарство и животну средину, Нови Сад, за председника 
именује се:

 Др Слободан Гаџурић, ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Новом Саду, из 
Новог Сада.

Председник Управног одбора, именује се на период од четири 
године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-260/2013 
Нови Сад, 27. марта 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

311.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10,  57/11 и 119/12), тачке II Одлуке о преузимању права и оба-
веза оснивача над здравственим установама које на подручју АП 
Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспеција-
листичку здравствену заштиту ("Службени лист АПВ", број: 8/02 
и 11/02) и на основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број 4/10),  Владa Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 27. марта 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Проф. др сци. мед. БРАНИСЛАВ ПЕРИН, доктор медицине, 
специјалиста пнеумофтизиолог-пулмолог, разрешава се дуж-
ности члана  Управног одбора Института за плућне болести Војво-
дине, на коју је именован Решењем Владе Аутономне Покрајине 
Војводине, број: 022-55/2012 од 1. фебруара 2012. године, из реда 
запослених.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-269/2013 
Нови Сад, 27. марта 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

312.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10,  57/11 и 119/12), тачке II Одлуке о преузимању права и оба-
веза оснивача над здравственим установама које на подручју АП 
Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспеција-
листичку здравствену заштиту ("Службени лист АПВ", број: 8/02 
и 11/02) и на основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број 4/10), Владa Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 27. марта 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Доц. др сци. мед. ИВАН КОПИТОВИЋ, доктор медицине, спе-
цијалиста интерне медицине-пулмологије, именује се за члана 
Управног одбора Института за плућне болести Војводине, из реда 
запослених.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-270/2013 
Нови Сад, 27. марта 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

313.

На основу члана 18. тачка 19. Покрајинске скупштинске од-
луке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 
Војводине ("Службени лист  АПВ", бр. 3/2012-пречишћен текст), 
Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 26. марта 
2013. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ РАДА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 3 АПАТИН

I

Изборна комисија Изборне јединице 3 Апатин именована Од-
луком Покрајинске изборне комисије број 013-254/12-1 од 8. јану-
ара 2013. године престаје са радом, даном доношења ове Одлуке.

II

Печат и штамбиљ Изборне комисије Изборне јединице 3 Апа-
тин стављају се ван употребе и уништиће се комисијски.

III

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



27. март 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 11 - Страна 209

Покрајинска изборна комисија

Број: 013-59/13-1
Нови Сад, 26. март 2013.године 

Заменик председника
Миодраг Парлаћ, с.р.

314.

На основу члана 18. тачка 19. Покрајинске скупштинске од-
луке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 
Војводине ("Службени лист  АПВ", бр. 3/2012-пречишћен текст),  
Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној  26. марта 
2013. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ РАДА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 17 ЗРЕЊАНИН III

I

Изборна комисија Изборне јединице 17 Зрењанин III именова-
на Одлуком Покрајинске изборне комисије број 013-254/12-2, од 
8. јануара 2013.године, престаје са радом, даном доношења ове 
Одлуке.

II

Печат и штамбиљ Изборне комисије Изборне јединице 17  
Зрењанин III стављају се ван употребе и уништиће се комиси-
јски.

III

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

Покрајинска изборна комисија

Број: 013-59/13-2
Нови Сад, 26. март 2013.године

Заменик председникa
Миодраг Парлаћ, с.р.

315.

На основу члана 18. тачка 19. Покрајинске скупштинске одлуке 
о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војво-
дине ("Службени лист  АПВ", бр. 3/2012-пречишћен текст), Пок-
рајинска изборна комисија, на седници одржаној 26. марта 2013. 
године, донела је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ РАДА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 49 СРБОБРАН

I

Изборна комисија Изборне јединице 49 Србобран именована 
Одлуком Покрајинске изборне комисије број 013-254/12-3, од 8. 
јануара 2013.године, престаје са радом, даном доношења ове Од-
луке.

II

Печат и штамбиљ Изборне комисије Изборне јединице 49 Ср-
бобран стављају се ван употребе и уништиће се комисијски.

III

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

Покрајинска изборна комисија

Број: 013-59/13-3
Нови Сад, 26. март 2013.године 

Заменик председника
Миодраг Парлаћ, с.р.

316.

На основу члана 8. и члана 20. став 4. Покрајинске скупштин-
ске  oдлуке о буџету АП Војводине за 2013.годину (''Сл.лист 
АП Војводине'' бр. 39/12) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО , Булевар 
Михајла Пупина 16, Нови Сад , расписује 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
У УКУПНОМ ИЗНОСУ ДО   7.000.000,00 ДИНАРА,
 КОЈИМА ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ АКТИВНОСТИ

 УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2013. ГОДИНИ,
 ЧИЈА ЈЕ ДЕЛАТНОСТ У ВЕЗИ СА 

ПОЉОПРИВРЕДНОМ ПРОИЗВОДЊОМ 

 Средства ће се користити за реализацију следећих актив-
ности: 

1. Реализацију програмских активности удружења грађана, 
осим програма у вези са организовањем манифестација,

2. Побољшање услова рада удружења грађана (набавка оп-
реме).

Право и услови за учешће на конкурсу:

Право да конкуришу имају удружења грађана са подручја АП 
Војводине чија је делатност везана за пољопривредну производњу 
изузев удружења која су користила подстицајна средства овог Се-
кретаријата а нису оправдала наменско и законито коришћење 
тих средстава.

Потребна документација:
1. Пријава на конкурс;
2. План активности удружења за 2013. годину;
3. Детаљан буџет плана активности;
4. Фотокопија Решења о упису у Регистар удружења грађа-

на; 
5. Фотокопија ПИБ образца;
6. Фотокопија картона депонованих потписа;
7. Фотокопија Статута удружења грађана;
8. Фотокопија личне карте одговорног лица;
9. Образац „Листа чланова удружења“; 
10. Документација (потписани споразуми и др.) којом се до-

казује регионално ангажовање удружења.

Подносилац  може поднети само једну пријаву.

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

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

Критеријуми за оцену пријава утврђени су у Правилнику о до-
дели бесповратних средстава за финансирање активности  удру-
жења грађана у 2013. години чија је делатност у вези са пољопри-
вредном производњом.

Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секре-
тар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

 Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава 
регулисаће се уговором.

Дознаке средстава ће се вршити у складу са приливом средста-
ва у буџет АП Војводине.

Рок за реализацију активности је годину дана од дознаке сред-
става.
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Начин подношења пријаве на конкурс:
Пријава на конкурс се подноси на образцу који се може преузе-

ти у Покрајинском секретаријату за пољoпривреду, водопривреду 
и шумарство, први спрат канцеларија 46 или са сајта Секретари-
јата www.psp.vojvodina.gov.rs. Пријава на конкурс са осталом по-
требном документацијом подноси се закључно са 15. април 2013. 
године, на адресу:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

са назнаком „Конкурс за финансирање активности удружења 
грађана.

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.

Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-44-13

Конкурсна документација се не враћa

317.

На основу члана 36. став 2. и члана 52 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 40/12-
пречишћен текст) и члана 21. став 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину 
(„Сл. лист АПВ“, број 39/12) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО  И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ Булeвар Михајла Пупина 16, Нови Сад,  расписује

К О Н К У Р С
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 УПРАВЉАЧА У ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА 
АП ВОЈВОДИНЕ У ТОКУ 2013. ГОДИНЕ

Пројекти који ће се су/финансирати од стране Покрајинског 
секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне 
средине (у даљем тексту: Секретаријат) су:

1. Заштита и унапређење стања заштићених подручја, а по-
себно биодиверзитета и ретких и угрожених врста биља-
ка и животиња и њихових станишта

2. Очување, санација и ревитализација осетљивих екоси-
стема (влажна станишта, слатине, пешчаре, степе, старе 
шуме)

3. Промоција заштићених подручја
 
Право учешћа на конкурсу и обезбеђена средства:

1. На конкурс се могу пријавити управљачи следећих заш-
тићених подручја: Национални парк, специјални резер-
вати природе, предели изузетних одлика, паркови приро-
де и заштићена станишта са једним пројектом.

2. Укупан износ планираних средстава за доделу по овом 
јавном конкурсу је 12.000.000,00 динара.

Потребна документација:

1. Пројекти се подносе на пријавном обрасцу који се налази на 
web сајту Секретаријата: www.ekourb.vojvodina.gov.rs

2. Пријава треба да садржи све релевантне информације, а по-
себно следеће податке: назив и седиште носиоца пројекта; 
назив пројекта, име и презиме контакт особе; број телефона 
за контакт; број жиро рачуна, матични број и ПИБ; врсту, 
циљеве и обим послова; период и фазе реализације; очекива-
не резултате; износ потребних средстава; динамику употре-
бе средстава; начин на који се планира надзор над наменским 
коришћењем средстава и одвијањем реализације пројекта; 
детаљан опис пројекта; висину износа сопствених средстава 
или средстава трећих лица за су/финансирање пројектних 
активности.  

3. Уколико је за извођење пројеката потребно учешће или суф-
инансирање из других извора, уз пријаву на конкурс прила-
же се и потврда (изјава) тих субјеката да прихватају учешће 
у реализацији пројеката.

4. Потребно је прибавити акт о условима и мерама заштите 
природе Покрајинског завода за заштиту природе (Нови Сад, 
Радничка 20а), у складу са Законом о заштити природе („Сл. 
гласник РС″ 36/09, 88/10, 91/10-испр.) за радове и активности 
на терену.   

Критеријуми за доделу средстава:

1. Трошкови појединачних пројеката које су/финансира Секре-
таријат не могу прелазити износ од 800.000,00 динара.

2. Средства се додељују пројектима достављеним на јавни 
конкурс који Секретаријат објављује у „Службеном листу 
АПВ“, у дневном листу „Дневник“ и на интернет сајту Се-
кретаријата.

3. Пројекат мора бити у складу са актом о условима и мерама 
заштите природе.   

4. Приликом одређивања висине средстава, посебно ће се узи-
мати у обзир:

- дугорочни утицај и одрживост након завршетка пројект-
не активности;

- примена активних мера заштите у циљу очувања и 
унапређења биодиверзитета;

- национални и међународни статус заштићеног под-
ручја;

- процена медијског публицитета пројекта, посебно у ло-
калној средини;

- оправданост претходно наменски додељених средстава 
од стране Секретаријата до дана затварања конкурса.

5. Пројекти који не садрже потпуну документацију неће се узи-
мати у разматрање.

Рокови за спровођење конкурса:

- достављање пријава: континуирано од дана објављивања 
у дневном листу „Дневник“ до 01.09.2013. године; 

- доношење одлуке о додели средстава: континуирано у 
року од 30 дана  по пристизању пројеката;

- рок извршења уговорене обавезе: 15.12.2013. године;
- рок достављања извештаја о утрошку средстава: 

31.12.2013. године.

Начин доношења одлуке о додели средстава:

1. Јавни конкурс ће спровести Комисија за спровођење јавног 
конкурса, којa ће бити образованa посебним решењем.

2. О поднетим пројектима одлучује Покрајински секретар за 
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине на 
предлог Комисије за спровођење јавног конкурса, која раз-
матра пристигле пријаве и утврђује предлог одлуке.

3. Након реализације пројектних активности потребно је при-
ложити детаљан извештај о реализацији активности и фи-
нансијски извештај о коришћењу средстава са специфика-
цијом трошкова како би се оправдало наменско и законито 
коришћење средстава.

4. Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор којим 
се обавезно утврђује: назив и седиште носиоца пројекта; 
назив пројекта, врста и обим пројектних активности; време 
реализације пројекта; обим додељених средстава; времен-
ски план употребе средстава; начин надзора над наменским 
коришћењем средстава и одвијањем реализације пројектних 
активности и рок за доставу извештаја о наменском утрошку 
средстава.

Начин подношења пријаве на конкурс:

1. Пријаве на конкурс се достављају Секретаријату на обрасцу 
који је објављен на интернет сајту Секретаријата (www.ekourb.
vojvodina.gov.rs) путем поште на адресу: 

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 
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Нови Сад са назнаком „Пријава на конкурс за су/финансирање 
пројектних активности управљача у заштићеним подручјима 
АП Војводине у току 2013. године“ или непосредно на писарници 
покрајинских органа (контакт особa Бригита Марић, телефони: 
021/487-4486; 021/557-283).

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

Покрајински секретар
др Слободан Пузовић,с.р.

318.

На основу члана 20. став 3. Закона о рударству и геолошким 
истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/2011) и члана 21. 
Покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи-пре-
чишћен текст ("Службени лист АПВ" број 40/2012), Покрајински 
секретар за енергетику и минералне сировине доноси: 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 
ОСНОВНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА 

НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
 ЗА 2013. ГОДИНУ

 I. ЦИЉ ИЗВОЂЕЊА ОСНОВНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРА-
ЖИВАЊА 

Основна геолошка истраживања обухватају истраживања која 
се изводе у циљу: проучавања развоја, састава и грађе земљине 
коре; проналажења минералних ресурса, ресурса подземних вода 
и геотермалних ресурса и њихових иницијалних проучавања до 
степена истражености резерви за Ц1 категорију резерви; вред-
новања укупних потенцијала геолошке средине као простора за 
потребе просторног и урбанистичког планирања и утврђивања 
подобности за изградњу објеката; утврђивања и елиминације 
штетних утицаја природних и техногених процеса на геолошку 
и животну средину. 

У 2013. години планира се завршетак радова по пројектима за-
почетим по програмима за 2011. (вредност преосталих, незаврше-
них радова износи 8.805.880,00 динара) и 2012. годину (вредност 
преосталих, незавршених радова износи 5.200.000,00 динара), као 
и извођење геолошких истражних радова према овом (годишњем) 
програму, који обухвата: 

1. Основна геолошка истраживања општег карактера; 
2. Основна истраживања геолошких ресурса у области 

хидрогеолошких, инжењерско-геолошких истраживања, 
истраживања металичних, неметаличних и енергетских 
минералних сировина; 

3. Геоеколошка истраживања; 
4. Геоархеолошка истраживања; 
5. Остале стручне активности као што су: припрема за 

штампу, штампање геолoшких карата и унос података 
геолошких истраживања у форму Геолошког информа-
ционог система Србије.  

 II. ОСНОВНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ОПШТЕГ  
КАРАКТЕРА

У оквиру ових истраживања, а која се изводе у циљу проуча-
вања и утврђивања развоја, састава и грађе земљине коре, током 
2013. године планира се наставак/завршетак истраживања по за-
почетим пројектима из предходних година, као и почетак радова 
на изради специјализованих, тематских карата.

II.1. Геолошка карта Србије размере 1:50.000

Значајан сегмент свих геолошких истраживања је израда Ге-
олошке карте Србије размере 1:50.000, општег типа, која предста-
вља основну подлогу за даљу надoградњу у решавању комплексне 
геолошке проблематике, било да се ради о изради специјалних 
геолошких карата или свих других истраживања која захтевају 
више података и детаља него што је приказано Основном ге-
олошком картом размере 1:100.000.

Израдом ових карата руководи Министарство надлежно за по-
слове геологије, уз координацију Покрајинског секретаријата за 
енергетику и минералне сировине за листове или делове листова  
геолошких карата на подручју Аутономне Покрајине Војводине.

У оквиру ових активности, а у складу са Годишњим програмом 
надлежног Министарства, на територији АП Војводине током 
2013. године  планира се наставак геолошких истраживања на 
листу Нови Сада 4., 1:50.000 (друга година), детаљним геолош-
ким картирањем централних делова терена, изграђених од сер-
пентинита и седиментних формација горњокредне и терцијарне 
старости.  

II.2. Агрогеолошка карта АП Војводине 1: 300.000

Израда агрогеолошке карте Војводине 1:300.000, има за циљ 
да се свеобухватно сагледа улога и утицај геолошке средине 
(укључујући и подземене воде) како на својства и продуктивност 
земљишта тако и на настанак и развој разних процеса деградације  
земљишта (ерозија, дефлација, салинизација, ацидификација, ис-
ушување) чије правовремено спречавање односно ублажавање је 
од пресудног значаја за дугорочно и одрживо коришћење овог, за 
Војводину и Републику Србију изузетно важног природног ре-
сурса. 

Израда ове карте се планира у три фазе, у периоду од 2013. до 
2016. године. 

Током прве фазе, 2013. године, с обзиром да оваква карта до-
сада није рађена  у Републици Србији, израдиће се одговарајуће 
„Упутство“ са разрађеном методиком рада и начином прикази-
вања резултата, а у складу са искуствима других земаља која су 
завршила или су у процесу израде овакве карте. Поред тога, то-
ком 2013. године, на одабраним, мањим, експерименталним под-
ручјима, где ће се циљано и детаљно истражити утицај геолош-
ке средине на постанак и развој различитих типова земљишта и 
појединих деградационих процеса,  извршиће се верификација 
одабране методике рада.        

II.3. Студија рецентних карбонатних формација северне Бачке 

Рецентне карбонатне (калцитско-доломитске) формације, 
анорганског порекла, представљају специфичне творевине, чије 
су појаве према подацима расположиве литературе досада регис-
троване и истражене само у Аустралији, на Новом Зеланду, Кали-
форнији и у Мађарској. 

На територији Републике Србије у предходном периоду појаве 
ових седимената констатовани су само на подручју Суботичке 
пешчаре (Е. Шеховац и др., 2004), али до 2012. године, када је за-
почета реализација ове Студије нису били предмет систематских 
истраживања.

Током 2013. године треба да се заврше сви започети и ново 
пројектновани радови по овој Студији што ће омогућити окон-
туривање ових творевина на подручју Суботичке пешчаре, њи-
хову корелацију у простору и времену са сличним творевинама у 
Мађарској,  дефинисање услова и начина њиховог настанка, као и 
процену евентуалног комерцијалног значаја, пре свега као специ-
фичног објекта геонаслеђа у развоју геотуризма, због ограничења 
која проистичу из заштићеног статуса пешчаре. 

II.4. Баденске фације Војводине и утицај природног хазарда у 
њиховим осетљивим деловима 

На терирторији АП Војводине изданци баденских седимента 
у протеклом периоду регистровани су само на ширем подручју 
Фрушке горе, где су представљени конгломератима, песковито-
шљунковитим глинама, песковитим лапорцима, лапорцима, би-
окластичним кречњацима, пирокластитима итд. 

У овим седиментима је сачувана врло разноврсна и богата фо-
силна фауна, превенствено мекушаца, анелида, бриозоа, корала, 
а нађени су и копролити, раритет у маринском бадену, и као такви 
представљају врло значајан објекат геонаслеђа Војводине. 

Међутим, због хеторогене литолошке грађе ови седименти су 
врло остељиви на дејство природних (и антропогених) фактора 
чији утицај се најчешће испољава у виду зарушавања неких од 
литолошких чланова што у коначном може довести до потпуног 
уништења појединих локалитета.
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Током 2013. године завршиће се започета истраживања у 2012. 
години чији је циљ да се применом одговарајућих седиментолош-
ких, палеонтолошких и палеогеографских метода рекоструишу 
услови настанка ових седимената и утврде ризици од зарушавања 
(природни хазард) и предложи начин конзервације ради њихове 
заштите и презентације као објекта геонаслеђа од посебног на-
учног значаја. 

III. ОСНОВНА ИСТРАЖИВАЊА ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА 

III.1. Хидрогеолошка истраживања 

III.1.1. Основна хидрогеолошка и хидролошка истраживања 
"горких" вода на територији Баната 

Појаве "горких" вода на територији АП Војводине познате су 
на више локалитета, који су углавном сконцентрисани на прос-
тору средњег и северног Баната. Meђу њима најпознатије су оне у 
Лазареву  и  Торди  из којих је вода  у лековите сврхе коришћена 
још почетком прошлог века. 

Покушаји да се производња на овим локалитетима поново 
активира у протеклом периоду су се завршавали безуспешно и 
поред тога што се воде сличног квалитета и дан-данас налазе у 
продаји у Мађарској, Словачкој, Русији, Словенији итд., а чак се 
могу наћи и на нашем тржишту.

Циљ истраживања по овом Пројекту, јесте да се испитају ос-
новне геолошке и хидрогеолошке карактеристике простора на 
којима су регистроване појаве "горких" вода, као и утицај истих 
на услове формирања и настанак (генезу) ових подземних вода, 
специфичних физичко-хемијских својстава. Поред тога овим ис-
траживањима и испитивањима утврдиће се и сви неопходни па-
раметри и показатељи квалитета и резерви (на нивоу резерви C2 
категорије) „горких“ вода на најперспективнијим локалитетима 

Током 2013. године завршиће се сва раније започета истражи-
вања (2011. и 2012. године), као и ново пројектовани радови са 
напред приказаним циљевима што ће омогућити свим заинтре-
сованим инвеститорима да са великом сигурношћу приступе 
детаљним (примењеним) истраживањима и брзој валоризацији 
„горких“ вода. 

III.1.2. Фосилне речне долине у лесу и лесоидним седименти-
ма  Делиблатске пешчаре као главне природне каптаже 
подземних вода

Погребене (фосилне) речне долине као главне природне капта-
же подземних вода у лесу и лесоидним творевинама на ширем 
подручју Делиблатске пешчаре, СИ и ЈЗ од Загајичке греде, су од 
изузетног значаја за опстанак екосистема и одрживи развој при-
родних и радом створених вредности на подручју овог заштиће-
ног природног добра.

Током 2013. године, уз одговарајућа допунска кабинетска,  те-
ренска и лабораторијска истраживања и испитивања завршиће 
се започета истраживања из 2012. године што ће омогућити да у 
корелацији са расположивим резултатима ранијих истраживања 
у најкраћем могућем року изврши реконструкција хидрографска 
палеомрежа истражног простора  која је неопходна полазна осно-
ва за рационално и ефикасно планирање, управљање и газдовање 
подземеним водама као и за  пројектовање и изградњу хидрогео-
лошких и хидротехничких објеката за потребе водоснабдевања, 
наводњавања, рибарства итд.  на подручју Делиблатске пешчаре.     

III.2. Инжењерскогеолошка истраживања 

III.2.1. Oсновнa инжењерско и хидрогеолошкa истраживања за 
потребе израде подлога за просторно планирање на под-
ручјима угрожених од клизишта и ерозије на територији 
АП Војводине 

Савремени геолошки процеси, пре свега процеси нестабил-
ности (клизања) и еродибилности тла, представљају  крупне 
проблеме за рационално привредно и просторно - урбанистичко 
планирање и пројектовање. 

На подручју АП Војводине, која се највећим делом одликује 
равничарским теренима, ови процеси су посебно изражени само 

уз десну обалу Дунава, и то скоро у континуитету од Нештина на 
западу, преко Сусека, Баноштора, Черевића, Беочина, Петрова-
радина, Сремских Карловаца, Крчедина, Сланкамена до Старих 
Бановаца на истоку. 

У протеклом периоду овај простор је више пута био предмет 
истраживања, међутим она су се углавном односила на реша-
вње конкретне проблематике на најугроженијим локалитетима 
(Сремска Каменица, Чортоновци, мостови на Дунаву, Сремски 
Карловци) или су били регионалног каректера (инжењерскогео-
лошка карта 1:200.000)  и као таква непреминљива су за потребе 
израде детаљних планова просторног уређења. 

Предложени пројекат, чија се реализација планира у периоду од 
2013. до 2015. године, има за циљ да се евидентирају сва клизишта 
(активна, привремено умирена и фосилна) и све нестабине пади-
не; процене услови и могућности активирања процеса клизања 
и дефинише геометрије клизишта (површине и запремине маса 
које су, или би биле захваћене процесом клизања); процене мо-
гуће штете које би проузроковало активирање процеса клизања; 
утврде приоритетна подручја за детаљна геолошка истраживања, 
пројектовање и предузимање превентивних или санационих 
мера и успоставе мрежу осматрања и контроле (мониторинг) про-
цеса клизања (и ерозије) на целопупном истражном простору од 
Нештина до Старих Бановаца, једном речју да се обезбеди ква-
литетна и сигурна основа за рационално планирање и извођење 
радова у области уређења насеља, изградњи ифраструктурних 
објеката, заштити животне средине и одрживог коршћења свих 
расположивих природних ресурса на предметном простору.

III.3. Истраживања минералних сировина 

III.3.1. Основна геолошка истраживања минералних сировина 
у наносним творевинама Вршца и околине 

На подручју Вршца су током ранијих истраживања, откривене 
веће површине под наносима које се по начину и месту настан-
ка деле на: елувијалне, делувијалне, пролувијалне и алувијалне. 
Истраживања минералних сировина у овим седиментима у про-
теклом периоду нису вршена систематски иако постоје подаци да 
се у њима налазе повећане концентрације каситерита, циркона 
и ретких елемената и земаља као што су берилијум и ниобијум, 
односно талијум и галијум. 

Током 2013. године, завршиће се започета систематска истра-
живања и испитивања из предходних године у циљу утврђивања 
просторног размештаја максималних концентрација појединих 
минералних сировина унутар напред наведених седимената као 
и да се изврши оцена потенцијалности целог простора (на ни-
воу резерви C2 категорије) у погледу могућности проналажења 
економски интересантних лежишта, а затим ће уз погушћавање 
мреже истражних радова (по овом програму) на приоритетним 
локалитетим извршити процена резерви на на нивоу C1 катего-
рије што ће омогућити свим потенцијалним инвеститорима да са 
великом сигурношћу приступе даљим, детаљним (примењеним) 
истраживањима. 

III.3.2. Основна геолошка истраживања пелоида на подручју 
југо-западног Баната (Опово - Баранда) 

На ширем простору Опово-Баранда, у југозападном делу Бана-
та, постоји више локалитета на којима су у претходном периоду 
регистроване појаве пелоида – лековитог блата, који у предход-
ном периоду нису била предмет систематских истраживања.  

Основни циљ истраживања по овом пројекту је; да се издвоје 
сва потенцијална налазишта пелоида на предметном простору; 
да се изучи њихова генеза, геолошке и хидрогеолошке каракте-
ристике, балнео-терапеутске вредности и да се на приоритетним 
локалитетима процене њихове резерве на нивоу C2 и C1 катего-
рије. 

Током 2013. године завршиће се раније започета истраживања 
(2012. године), као и ново пројектовани радови са напред приказа-
ним циљевима што ће  у случају позитивних резултата омогућити 
да локална самоуправа или заинтересовани привредни субјекти 
детаљним (примењеним) истраживањима, а затим практичном 
применом пелоида, било у ново изграђеним бањско-рекреацио-
ним туристичким објектима, било снабдевањем других бања или 
чак извозом, валоризују улагања у ова истраживања. 



27. март 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 11 - Страна 213

III.3.3. Основна геолошка истраживања халогених елемената 
(±Li и B) и њихових једињења на територији АП Војво-
дине 

Сировинска база халогених елемената (± Li и B) и њихових је-
дињења на територији АП Војводине у протеклом периоду није 
била предмет посебних и систематских геолошких истраживања. 
У склопу регионалних геохемијских и хидрохемијских истражи-
вања у већем броју узорака тла (Слано Копово, Меленци, Баран-
да, Торда итд.) и подземних вода (Торда, Лазарево, Ада, Велико 
Село итд.) констатовани су аномални садржаји појединих хало-
гених елемената (±Li и B) што је повод за израду и реализацију 
овог пројекта. При том основни циљ предложених истраживања 
је решавање минерагенетских и геолошко-економских каракте-
ристика регистрованих "појава" халогених елемената (± Li и B) и 
потенцијалних рудоносних формација  на територији АП Војво-
дине, како би се могла донети релевантна оцена о њиховој потен-
цијалној економској вредности и оправданости даљих улагања у 
детаљна (примењена) геолошка истраживања. 

Реализација овога пројекта предвиђена је у три фазе, у периоду 
од 2012. до 2014. године. 

Прва фаза истраживања, током 2012. године, обухватила је 
прикупљање и систематизацију свих расположивих података о 
резултатима ранијих истраживања на основу којих је извршено 
издвајање потенцијалних локалитета и рудоносних формација 
на којима ће се током 2013. године извршити неопходна допун-
ска теренска и лабораторијска истраживања и испитивања која 
ће омогућити да се у завршној фази, током 2014. године, израде 
одговарајуће прогнозно-минерагенетске и геолошко-економс-
ке карте као неопходна подлога за планирање и пројектовање 
даљих, примењних геолошких истраживања. 

IV. ГЕОЕКОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 

IV.1. Геохемијска истраживања неорганских загађивача у 
средњем Банату као подлога за израду геоеколошке карте 

Основни разлог због кога су још током 2011. године започета 
геохемијска истраживања неорганских загађивача у средњем Ба-
нату, јесу еколошки проблеми са којима се овај регион све чешће 
суочава, а који се пре свега односе на повишене  концентрације 
неорганских загађивача; тешких метала, арсена, пестицида, амо-
нијум јона, амонијака, нитрита, радиоактивних елемената итд. у 
тло, водотоцима и фреатским изданима подземних вода.

Током 2013. године завршиће се започета систематска истражи-
вања из 2011. и 2012. године, што ће уз неопходне ново пројекто-
ване радове (по овом програму) омогућити да се финални резул-
тати истраживања,  уз пресек садашњег стања у односу на нулти 
ниво загађења датих кроз текстуални и графичко-статистички 
приказ, представе одговарајућом картом (1:100.000) дистрибу-
ције неорганских загађивача на подручју средњег Баната, са јас-
но издвојеним локацијама потенцијалних еколошких проблема. 
На овај начин, уз одговарајућу базу података и мониторинг, моћи 
ће се ризици по здравље људи и животну средину континуирано 
пратити, прогнозирати и предупредити у реалном времену. 

IV.2. Геолошка баштина Фрушке горе - истраживање, конзер-
вација и презентација палеонтолошког налазишта Јанда 

У протеклом периоду је на ширем подручју Фрушке горе ре-
гистрован већи број локалитета геолошке баштине од посебног 
научног значаја, реткости и лепоте. Међу њима, пре свега са на-
учног аспекта, један од најзначајних локалитета геонаслеђа јесте 
палеонтолошко налазиште Јанда у околини Крчедина, на самој 
обали Дунава, где су откривени остаци "окамењене субтропске 
шуме", старости око 25 милиона година, који заслужује да се 
истражи, уреди, конзервира и презенетује у складу са светским 
стандардима за слична налазишта.

Ово пре свега подразумава да се утврди актуелно стање лока-
литета, као и да се изнађу оговарајућа решења за његово уређење 
и конзервацију великог броја фослиних остатака флоре "ин ситу" 
и тако сачува од даљег пропадања и омогући њихова презента-
ција и валоризација кроз повезивање у функционалну целину са 
другим објектима геонаслеђа у оквиру будућег Геопарка. 

Реализација овог пројекта планира се у две фазе у периоду од 
2013. до 2015. године.

IV.3. Комплексна геолошко-еколошка истраживања флувијал-
них наноса малих токова у сливу Саве и Дунава на тери-
торији АП Војводине 

Мали водотоци који дренирају урбана и индустријска под-
ручја Војводине представљају потенцијалне загађиваче великих 
речних токова – Саве и Дунава из чијих алувијалних наноса, на 
територији АП Војводине, воду за пиће користе многобројна до-
маћинства у Бездану, Апатину, Сремској Митровици, Руми, Но-
вом Саду, Панчеву и Ковину.

Истраживањима флувијалног наноса малих токова утврђује се 
историјат загађености, тренутно (нулто) стање загађења и њихов 
досадашњи утицај на квалитет вода великих токова, као полазна 
основа за успостављање адекватног мониторинга који ће омо-
гућити правовремено реаговање на потенцијалне опасности од 
евентуалних будућих загађења флувиланих наноса малих токо-
ва, а самим тим и на спречавање загађења великих речних токова, 
што је управо и основни циљ истраживања започетих током 2012. 
године, а који ће се уз неопходна допунска истраживања и испи-
тивања завршити током 2013. године. 

V. ГЕОАРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 

Геоархеологија, је релативно нов, мултидисциплинарни 
приступ решавању проблема везаних за археолошка истражи-
вања. У најкраћем, модерна геоархеологија се дефинише као 
археолошка истраживања која примењују концепте и методе са-
времених геолошких истраживања те стога геоархелогија дели са 
археологијом део поља свог истраживања и циљеве. Њени први 
почеци датирају из прве половине прошлог века, али пуну афир-
мацију достиже тек седамдесетих година. 

V.1. Геоархеолошка истраживања на подручју Баната – пилот 
пројекат 

Прва систематска геоархеолошка истраживања, у пуном сми-
слу напред наведене дефиниције, на територији АП Војводине за-
почета су током 2011. и настављена 2012. године на археолошком 
локалитету Вишњевача код Падеја, јер су досадашњи резултати 
на овом локалитету указивали да се овде ради о најстаријем (поз-
ни 6. - рани 7. век) и засада једином локалитету у Војводини, где 
су откривени трагови експлоатације и прераде металичне мине-
ралне сировина тзв. „блатне руде“ (глине богате гвожђем), што 
поред геоархеолошких истраживања у ужем смислу, пружа ши-
роке могућности и у погледу археометалуршких и археопетро-
лошких (и минералошких) испитивања. 

Циљ ових истраживања је да се на овом локалитету за кога се 
предпоставља да је досадашњим "класичним" археолошким ис-
траживањима захваћен само мањи део једног већег археолошког 
налазишта, изврше систематска геоархеолошка истраживања, а 
затим и археолошка ископавања, како би се на практичном при-
меру проверили предности (и мане) геоархеолошких истражи-
вања у односу на „класична“ археолошка истраживања.

Током 2013. године, најпре ће се завршити сва започета ис-
траживања и испитивања из 2011. и 2012. године на локалитету 
Вишњевача код Падеја и ако ће резултати геоархеолошких истра-
живањ на овом локалитету бити задовољавајући (ефикаснији од 
"класичних") започеће се са истраживањем другог потенцијалног 
локалитета у Српском Крстуру код Новог Кнежевца.

VI. ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ

У оквиру ових активности током 2013. године поред уноса 
података основних геолошких истраживања по овом програму, 
наставиће се унос и ажурирање података о резултатима ранијих 
основних геолошких истраживања на територији АП Војводине. 
За ове намене користи се иста апликација која је развијена за пот-
ребе Министарства, а од података се уносе: назив документа, ре-
гистарски број и тип документа, место и година израде, општина 
и округ, назив листа, сигнатура и размера, тип истраживања, сиг-
натура дисциплине, локалност и хронолошки број, извођач радо-
ва, аутор, фонд место архивирања, датум записа, као и резултати 
истраживања који ће бити садржани у резимеу (апстракту) са по-
дацима из сваког појединачног Извештаја, Елабората или Студије 
о резултатима Основних геолошких истраживања. 
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Предвиђено је да се током 2013. године заврши унос основ-
них података (уз кратак резиме) о свим извршеним геолошким 
истраживањима којима располаже фонд стручне документације 
Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сирови-
не. 

 
VII. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРО-

ГРАМА

Финансијска средства за спровођење овог програма обезбеђена 
су Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службе-
ни Гласник РС”, број 114/12), раздео 46. Геолошки завод Србије.

VIII. ИЗВОЂЕЊЕ И НАДЗОР OСНОВНИХ ГЕОЛОШКИХ 
ИСТРАЖИВАЊА

Извођење основних геолошких истраживања обавља Геолош-
ки завод Србије у складу са члановима 14 - 19. Закона о рудар-
ству и геолошким истраживањима („Службени Гласник РС”, број 
88/11).

Надзор над извођењем Основних геолошких истраживања на 
територији АП Војводине по овом Програму, сходно члану 14. 
став 5, Закона о рударству и геолошким истраживањима („Служ-
бени Гласник РС”, број 88/11), врши надлежно Министарство.

IX. ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Завршетак реализације Програма геолошких истражних радо-
ва за 2013. годину планиран је за 31. децембар 2013. године.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне 
сировине 

Број:115-310-65/2013-02  
Датум: 18.03.2013. године 

Покрајински секретар 
Наташа Павићевић Бајић, с.р.

319.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04), Спора-
зума о сарадњи општина везано за формирање региона за упра-
вљање чврстим комуналним отпадом (закљученог између Града 
Суботице и општина Бачка Топола, Сента, Кањижа, Мали Иђош 
и Чока) и Измене и допуне Споразума о сарадњи општина везано 
за формирање региона за управљање чврстим комуналним от-
падом (потписаног од стране Града Суботица и општина Бачка 
Топола, Сента, Кањижа, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац), 
Директор Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање 
чврстим комуналним отпадом "РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА" 
д.о.о. (Друштво с ограниченом одговорношћу за управљање чвр-
стим комуналним отпадом "РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА" Субо-
тица, REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ Hulladékgazdálkodási 
Korlátolt Felelősségű Társaság Szabadka, Društvo s ograničenom 
odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom 
"REGIONALNI DEPONIJ" Subotica – у даљем тексту: Друштво) 
дана 22.03.2013. године доноси следећу:

О Д Л У К У

I

Не приступа се изради стратешке процене утицаја на живот-
ну средину за Регионални план управљања отпадом за период 
од 2013-2022. године за Град Суботицу и општине Бачка Топо-
ла, Сента, Кањижа, Чока, Мали Иђош и Нови Кнежевац (у даљем 
тексту: Регионални план).

II

Регионални план управљања отпадом је израђен у складу са 
Законом о управљању отпадом (“Службени гласник РС” број 
35/2009, 88/2010) и Стратегијом управљања отпадом за период 
2010 – 2019. године (“Службени гласник РС” број 29/2010), према 
којима Град Суботица и општине Бачка Топола, Сента, Кањижа, 
Чока, Мали Иђош и Нови Кнежевац чине регион за управљање 
отпадом и заједнички управљају отпадом у циљу успостављања 
одрживог система управљања отпадом.

Циљ израде Регионалног плана управљања отпадом је утврђи-
вање: очекиване врсте, количине и порекла укупног отпада на 
територији; очекиване врсте, количине и порекла отпада који ће 
бити искоришћен или одложен у оквиру територије обухваћене 
планом; очекиване врсте, количине и порекла отпада који ће се 
прихватити из других јединица локалне самоуправе; очекиване 
врсте, количине и порекла отпада који ће се отпремити у дру-
ге јединице локалне самоуправе; циљева које треба остварити у 
погледу поновне употребе и рециклаже отпада у области која је 
обухваћена планом; програма сакупљања отпада из домаћинства; 
програма сакупљања опасног отпада из домаћинстава; програма 
сакупљања комерцијалног отпада; програма управљања индус-
тријским отпадом; предлога за поновну употребу и рециклажу 
компоненти комуналног отпада; програма смањења количина 
биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду; про-
грама развијања јавне свести о управљању отпадом; локације 
постројења за сакупљање отпада, третман и одлагање отпада, 
укључујући податке о урбанистичко-техничким условима; мера 
за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом и мере 
за поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама; 
мера санације неуређених депонија; надзора и праћења планира-
них активности и мера; процене трошкова и изворе финансирања 
за планиране активности; могућности сарадње између две или 
више јединица локалне самоуправе; рокова за извршење плани-
раних мера и активности и других података, циљева и мера од 
значаја за ефикасно управљање отпадом. 

III

Разлози за неприступање изради стратешке процене на живот-
ну средину за Регионални план утврђени су према Критеријумима 
за утврђивање могућности значајних утицаја на животну средину 
из Прилога I Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину, који је саставни део ове Одлуке, а према којем заједнич-
ки циљеви дефинисани Регионалним планом представљају развој 
одрживог система управљања отпадом у циљу смањења загађења 
животне средине и деградације простора, те ће реализација Реги-
оналног плана имати позитиван утицај на све сегменте животне 
средине.

IV

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
“Службеном листу Града Суботица”, “Службеном листу општи-
не Бачка Топола”, “Службеном листу општине Сента”, “Службе-
ном листу општине Кањижа”, “Службеном листу општине Чока”, 
“Службеном листу општине Нови Кнежевац” и “Службеном 
листу општине Мали Иђош”.

„РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА” д.о.о. Суботица 
  REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ Kft., Szabadka

„REGIONALNI DEPONIJ” d.o.o. Subotica

С У Б О Т И Ц А
Број: : IV -10/2013
Дана: 22.03.2013.

“Регионална депонија” д.о.о Суботица
Андреа Кикић, директор,с.р.
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Редни број Предмет Страна

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

298. Одлука о измени Одлуке о образовању радне групе за 
сарадњу са Владом Републике Србије у поступку ре-
структурирања Електропривреде Србије;

299. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секре-
тара за привреду, запошљавање и равноправност по-
лова;

300. Решење о постављењу помоћника покрајинског се-
кретара за привреду, запошљавање и равноправност 
полова;

301. Решење о давању сагласности на Извештај о посло-
вању са Финансијским извештајем и Завршним рачу-
ном Информативног центра за пословну стандарди-
зацију и сертификацију за 2012. годину;

302. Решење о давању сагласности на Програм рада Фон-
да „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војво-
дине за 2013. годину;

303. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине 
Војводине за 2013. годину;

304. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Канцеларије за инклузију Рома 
за 2013. годину;

305. Решење о разрешењу директора Специјалне болнице 
за реуматске болести Нови Сад;

306. Решење о именовању директора Специјалне болнице 
за реуматске болести Нови Сад;

307. Решење о разрешењу директора Завода за јавно здра-
вље Кикинда;

308. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Завода за јавно здравље Кикинда;

309. Решење о разрешењу председника Управног одбора 
Истраживачко-развојног института за низијско шу-
марство и животну средину;

310. Решење о именовању председника Управног одбора 
Истраживачко-развојног института за низијско шу-
марство и животну средину;

311. Решење о разрешењу члана Управног одбора Инсти-
тута за плућне болести Војводине;

312. Решење о именовању члана Управног одбора Инсти-
тута за плућне болести Војводине.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

313. Одлука о престанку рада Изборне комисије Изборне 
јединице 3 Апатин;

314. Одлука о престанку рада Изборне комисије Изборне 
јединице 17 Зрењанин III;

315. Одлука о престанку рада Изборне комисије Изборне 
јединице 49 Србобран. 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

316. Конкурс за доделу бесповратних средстава, којима ће 
се финансирати активности удружења грађана у 2013. 
години.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

317. Конкурс за су/финансирање пројеката управаљача у 
заштићеним подручјима АП Војводине у току 2013. 
године.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И 
МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

318. Годишњи програм основних геолошких истраживања 
на територији АП Војводине за 2013. годину.

„РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Д.О.О. СУБОТИЦА 

319. Одлука о неприступању изради стратешке проце-
не утицаја на животну средину за Регионални план 
управљања отпадом за период од 2013-2022. године 
за Град Суботицу и општине Бачка Топола, Сента, 
Кањижа, Чока, Мали Иђош и Нови Кнежевац.
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