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На основу члана 41а. став 3. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, брoj: 36/09, 88/10 и 91/10-исправка), члана 30.
став 1. тачка 5. и члана 34. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине („Службени лист
АПВ“, број 4/10), а по прибављеној сагласности Министарства
енергетике, развоја и заштите животне средине број: 353-0202321/2013-08 од 27.02.2014. године, Покрајинска влада, на седници одржаној 3. јула 2014. године, д о н е л а је
ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ПАРКА ПРИРОДЕ
„РУСАНДА“
Члан 1.
Проглашава се подручје које обухвата заслањено језеро Русанда са околним мозаиком очуваних ливадско - степских и мочварних станишта и антропогеним путем измењених природних
станишта, као и парк Специјалне болнице за рехабилитацију
„Русанда“ (у даљем тексту: Парк) заштићеним подручјем од покрајинског значаја, односно II категорије, као парк природе под
називом „Русанда“ (у даљем тексту: Парк природе „Русанда“).
Члан 2.
Парк природе „Русанда“ ставља се под заштиту ради остваривања циљева:
1. заштите станишта Панонских сланих степа и сланих
мочвара приоритетних за заштиту на националном и
међународном нивоу, очувања њихових еколошких карактеристика, као и очувања биодиверзитета специфичног за Панонски биогеографски регион;
2. заштите просторно највећег заслањеног језера у Србији
на коме, због положаја и специфичних еколошких карактеристика, егзистира велики диверзитет биљних и животињских врста;
3. очувања популација строго заштићених и заштићених врста флоре и фауне, нарочито оних чије је постојање везано за слана језера Панонског биогеографског региона и Панонске слане степе и слане мочваре, међу којима су нарочито значајне следеће врсте биљака: цаклењача (Salicornia europaea), солњача (Salsola soda), панонска јурчица (Suaeda pannonica),
Bassia sedoides, Scorzonera parviflora, лепљиви пуцавац (Silene viscosa), Trifolium ornithopodioides, панонски звездан (Aster tripolium subsp. pannonicus), Шварценбергова боквица (Plantago schwarzenbergiana); рачића
Eoleptestheria spinosa и Imnadia banatica; птица: сива
ветрушка (Falco vespertinus), властелица (Himantopus
himantopus), сабљарка (Recurvirostra avosetta), велика царска шљука (Numenius arquata), црноврати гњурац
(Podiceps nigricollis), пловка кашикара (Anas clypeata),
црвеноноги спрудник (Tringa totаnus) и сисара: текуница (Spermophilus citellus);
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4. очувања коридорске функције и унапређења стања еколошког коридора, омогућавања несметане миграције живог света и олакшавања комуникације између природних
станишта унутар слатинско-степског коридора у банатском Потисју;
5. одржавања и ревитализације станишта строго заштићених и заштићених врста, односно значајних станишних
типова;
6. очувања Парка као подручја значајне хортикулурне вредности, који представља једину шумолику површину у
средњем Банату;
7. очувања природних вредности и ресурса, нарочито
језерског пелоида (седимента из језера), као и побољшања квалитета и лековитости пелоида и воде заслањеног језера Русанда;
8. смањења интензитета, односно уклањања угрожавајућих фактора и фаворизовања чинилаца који позитивно делују на заштићено подручје и његове компоненте.
Члан 3.
Парк природе „Русанда“ налази се на подручју Општине Нови
Бечеј и територији Града Зрењанина, обухватајући парцеле уписане у катастарске општине Кумане и Меленци.
Укупна површина Парка природе „Русанда“ износи 1159hа 97а
89m2 од чега је 775,21hа (67%) у државној својини, 237,16hа (20%)
у задружној својини,132,85hа (12%) у приватној својини и остало
у другим облицима својине 14,76hа (1%).
Око Парка природе „Русанда“ успоставља се заштитна зона
која обухвата површину од 4482,03hа у катастарским општинама
Кумане и Меленци.
Опис граница заштићеног подручја Парк природе „Русанда“ и
његове заштитне зоне, списак катастарских парцела заштићеног
подручја по режимима заштите, као и графички приказ граница
заштићеног подручја и заштитне зоне, дати су у прилогу ове покрајинске уредбе и чине њен саставни део.
Члан 4.
Циљеви заштите из члана 2. ове покрајинске уредбе реализују
се кроз:
1. одржавање и ревитализацију станишта строго заштићених и заштићених врста, значајних станишних типова и
лековитог пелоида језера;
2. мониторинг биодиверзитета, станишта строго заштићених и заштићених врста и еколошких карактеристика
подручја;
3. усаглашавање водног режима језера са потребама дугорочног очувања хидролошке динамике слатина и карактеристика слатинских језера Панонског биогеографског
региона;
4. усмеравање сукцесије вегетације путем контролисане
испаше и кошења травних станишта, као и планском сечом трске;
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5. промену намене обрадивих у необрадиве пољопривредне површине;
6. откуп и замену површина за потребе рестаурације станишта и унапређења еколошких коридора и друге мере
за унапређење стања еколошких коридора;
7. откуп и замену површина за потребе формирања тампон
- зона, као и њихово уређење за одрживе видове туристичких и пољопривредних активности;
8. стимулисање традиционалних видова коришћења простора и узгоја аутохтоних раса и сорти, као и других активности које доприносе очувању и унапређивању биодиверзитета;
9. унапређење природних и полуприродних елемената коридора у складу са предеоним и вегетационим карактеристикама подручја;
10. планске активности и интервентне мере на побољшању
квалитета воде и стања екосистема језера;
11. подизање зеленила у складу са просторно - планском документацијом и условима заштите природе;
12. спречавање, односно смањење, контролу и санацију
свих облика загађивања;
13. елиминацију или ублажавање негативних утицаја на
живи свет и смањивање нарушавања еколошког и визуелног интегритета подручја, зоналним распоредом руралних садржаја и применом одговарајућих планско
- грађевинских, техничко - технолошких и других решења;
14. сузбијање инвазивних врста и постепену замену парковске дендрофлоре врстама које нису инвазивне;
15. уређење и одржавање парка спровођењем био - техничких мера неге и заштите, као и етапно обнављање Парка
према пројектно-техничкој документацији;
16. спровођење санационих и других неопходних мера у
ванредним случајевима;
17. популаризацију заштите природе, промоцију природних
вредности, одрживи развој туризма и руралног подручја,
као и кроз друге мере.
Члан 5.
На простору Парка природе „Русанда“, успостављају се следећи режими заштите: режим заштите II степена и режим заштите III степена.
Режим заштите II степена укупне површине 397ha 72a 84m2,
односно 34% подручја, обухвата следеће природне целине:
1. Северни крак водног басена Велике Русанде, као и ливаде на сланом земљишту са којима су у непосредном контакту,
2. Мало селиште – Широка слатина,
3. Куманска ледина између пруге и канала,
4. Тривуњић копао (централни део),
5. Бара на локалитету Бабино јајце,
6. Бара испод Бечког брда,
7. Канал Кумане 2(29),
8. Канал К-3-7.
Режим заштите III степена укупне површине 762ha 25a 5m2,
односно 66% подручја, обухвата следеће природне целине:
1. Велика Русанда (са комплексом Специјалне болнице за
рехабилитацију „Русанда“, парком и слатином северно
од комплекса),
2. Мала Русанда и Мутљача,
3. Куманска ледина – Корњачара,
4. Тривуњић копао,
5. Триангла.
Члан 6.
На подручју Парка природе „Русанда“ забрањује се:
1. заоравање, преоравање и мелиорација травних станишта;
2. уклањање травног покривача са слојем земљишта;
3. узнемиравање, непланско сакупљање и уништавање фауне;
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4. лов на водену пернату дивљач;
5. уништавање и непланско уклањање вегетације и дивље
флоре, као и нарушавање стања хортикултурних вредности и вртно -архитектонских елемената;
6. изградња рибњака и порибљавање језера Русанда;
7. постављање предајника телевизије и мобилне телефоније у парку, као и других објеката који нарушавају визуелни интегритет парковског простора;
8. изградња, односно постављање надземне инфраструктуре ван подручја Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“, изградња производних објеката, постављање нафтовода, гасовода и продуктовода, изградња
постројења за коришћење енергије ветра и друге инфраструктуре која би угрозила еколошке и предеоне карактеристике подручја;
9. радови и активности које мењају водни режим и физичко-хемијске карактеристике слатинских станишта, уколико те промене за резултат имају трајне негативне последице на природне вредности заштићеног подручја;
10. непланско одлагање и складиштење инертног материјала
(песак, шљунак, земља и др.) и обављање осталих радова
и активности које нису у складу са принципима одрживог коришћења природних ресурса;
11. одлагање свих врста отпадних и опасних материја, као и
успостављање транспортне руте опасног отпада;
12. остали радови и активности којима се врши загађивање
ваздуха, земљишта, седимента, подземне и површинске
воде.
На подручју Парка природе „Русанда“ ограничава се:
1. могућност промене намене површина (земљишта) и
култура, на променe у смеру смањења интензитета коришћења простора (превођење обрадивих површина у
пашњаке и сл), формирања заштитног појаса и у сврху
ревитализације станишта;
2. формирање новог грађевинског земљишта, на површине неопходне за изградњу објеката предвиђених до покретања поступка заштите важећом просторно-планском
документацијом;
3. промена морфологије терена, на планске активности усмерене на уређење обале уз грађевинско подручје насеља и побољшање еколошких услова станишта, као и на
потребе коришћења пелоида за рад Специјалне болнице
за рехабилитацију „Русанда“;
4. уклањање флотантне, субмерзне и приобалне вегетације,
на планску сечу и уклањање трске, као и обављање планских активности за потребе управљања каналима;
5. извођење радова за потребе експлоатације минералних
сировина, на коришћење пелоида (седимента из језера),
термалне и термоминералне воде за потребе Специјалне
болнице за рехабилитацију „Русанда“;
6. коришћење рекреативних пловних објеката (бројно,
временски и просторно), на плански утврђен број одговарајућих пловила, ван периода репродукције строго
заштићених дивљих врста, по утврђеној траси/површини унутар режима заштите III степена;
7. коришћење врсте пловних објеката, на коришћење чамаца који се покрећу људском снагом или електромотором
и других рекреативних пловних објеката којима се не угрожавају вредности екосистема језера;
8. изградња молова и стационираних плутајућих објеката, на оне за потребе управљања, као и на плански постављене у оквиру постојећег грађевинског подручја у
циљу организовања одрживих видова туризма, рекреације и едукације;
9. изградња нових објеката, на простор у оквиру обухвата Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ и
на максималну спратност објеката од два спрата и поткровља;
10. изградња нових путева ограничава се на плански предвиђене саобраћајнице до покретања поступка заштите, а
асфалтирање и бетонирање постојећих некатегорисаних
путева ограничава се на простор Специјалне болнице за
рехабилитацију „Русанда“;
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11. лоцирање туристичких и других садржаја и активности,
који су потенцијални извори повишеног нивоа буке, вибрација и/или узнемиравања живог света, на просторе
који су од обале језера и од границе простора под режимом заштите другог степена удаљени најмање: а) 20 метара унутар грађевинског земљишта и б) 200 метара ван
грађевинског подручја;
12. организовање јавних скупова и манифестација, на простор у оквиру Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“;
13. примена техничких решења заштите обале, на планску
заштиту унутар грађевинског подручја, која укључује
примену еколошки повољних решења (у складу са предеоним карактеристикама језера);
14. садња дрвећа и жбуња, уношење и гајење алохтоних врста, на просторе парковских површина као и на врсте
које нису инвазивне у Панонском региону; приликом обнове парковског зеленила ограничава се покровност четинарских врста, на највише 30%;
15. сеча стабала, на плански утврђена појединачна стабла;
16. кретање транспортних возила и пољопривредне механизације, на постојеће путеве и оранице;
17. употреба ђубрива и средстава за заштиту биља, на парковске површине и оранице, у складу са потребама очувања биолошке разноврсности;
18. хортикултурно и грађевинско уређење Парка, на планске
активности.
Члан 7.
На површинама на којима је утврђен режим заштите II степена, поред забрана из члана 6. став 1. ове покрајинске уредбе,
забрањује се:
1. постављање стационираних објеката на језеру и у приобалној зони;
2. организовање јавних скупова и манифестација.
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2. складиштење/депоновање стајњака, осоке и других извора еутрофикације на, за ту сврху предвиђене, прописно опремљене локације, и на делу простора који није у
контакту са подземним водама;
3. формирање новог грађевинског земљишта, на просторне целине чија је минимална удаљеност од границе заштићеног подручја 200 метара; изградња укопаних
складишта на овим просторним целинама могућа је уколико се дно складишта налази изнад коте максималног
нивоа подземне воде;
4. изградња индустријских објеката и подземно одлагање свих врста опасних материја, на простор грађевинског подручја, чија је минимална удаљеност од границе
заштићеног подручја 500 метара, а код кога дубина подземних вода износи 3,5 и више метара;
5. планирање туристичких и других садржаја који су потенцијални извори повишеног нивоа буке, вибрација
и/или узнемиравања живог света неодговарајућим коришћењем осветљења, на растојање веће од 200 метара
од границе заштићеног подручја;
6. уношење и гајење алохтоних врста, на антропогене
површине и на врсте које нису инвазивне у Панонском
региону;
7. упуштање отпадних вода након завршетка изградње канализационог система и система за пречишћавање комуналних и/или индустријских вода из насеља, на ефлуент
одговарајућег квалитета чије се упуштање врши у водно
тело Типа 5, II-III класе еколошког потенцијала;
8. подизање високог зеленила ван грађевинског подручја, на минималну удаљеност 200 метара од границе
заштићеног подручја.
Члан 11.
За радове и активности на простору Парка природе „Русанда“
прибавља се акт о условима и мерама заштите природе које издаје Покрајински завод за заштиту природе, у складу са Законом
о заштити природе.

Члан 8.

Члан 12.

На површинама на којима је утврђен режим заштите II степена, поред ограничења из члана 6. став 2. ове покрајинске уредбе,
ограничава се:

Парк природе „Русанда“ поверава се на управљање Специјалној болници за рехабилитацију „Русанда“ из Меленаца (у даљем
тексту: Управљач).

1. постављање мобилијара, на плански утврђене за потребе
управљања, едукације и истраживања природних вредности подручја;
2. коришћење пловних објеката, на потребе управљања као
и просторно и временски утврђена истраживања;
3. кретање посетилаца просторно и временски, на кретање
претходно најављено чуварској служби.

Управљач jе дужан нарочито да: чува, унапређује, промовише
заштићено подручје; спроводи прописане режиме заштите; доноси план управљања и акт о унутрашњем реду и чуварској служби утврђен актом о проглашењу; обележи заштићено подручје,
границе и режиме заштите у складу са посебним правилником
о начину обележавања; осигура неометано одвијање природних
процеса и одрживог коришћења заштићеног подручја; обезбеди
надзор над спровођењем услова и мера заштите природе; прати
кретање и активности посетилаца и обезбеђује обучене водиче
за туристичке посете; води евиденције о природним вредностима
и о томе доставља податке Покрајинском заводу за заштиту природе; води евиденцију о људским активностима, делатностима
и процесима који представљају фактор угрожавања и оштећења
заштићеног подручја и о томе доставља податке Покрајинском
заводу за заштиту природе, покрајинском органу управе надлежном за послове заштите животне средине и министарству
надлежном за послове заштите животне средине; у сарадњи са
републичком и покрајинском инспекцијом и органима безбедности спречава све активности и делатности које су у супротности
са актом о заштити и представљају фактор угрожавања и девастације заштићеног подручја; доноси акт о накнадама; врши и друге
послове утврђене законом и актом о проглашењу.

Члан 9.
У заштитној зони Парка природе „Русанда“ забрањује се:
1. извођење радова и активности које утичу на промене водног режима и физичко-хемијских карактеристика слатинских станишта, уколико те промене за резултат имају трајне негативне последице на природне вредности заштићеног подручја или угрожавају квалитет
земљишта, седимента, подземне и површинске воде;
2. изградња рибњака, депонија комуналног отпада, постројења за коришћење енергије ветра и других објеката, као и извођење радова којима се нарушавају еколошки и визуелни интегритет подручја.
Члан 10.
У заштитној зони Парка природе „Русанда“ ограничава се:
1. изградња саобраћајница вишег реда (државни пут I и II
реда), на плански предвиђене до покретања поступка
заштите;

Ако управљач вршењем послова утврди да је учињен прекршај
или постоји основана сумња да је учињено кривично дело или
привредни преступ, овлашћен је и дужан да поднесе одговарајућу
пријаву или захтев за покретање прекршајног поступка.
Уколико се у поступку надзора над радом стручног и инспекцијског надзора утврди да управљач не извршава обавезе установљене актом о проглашењу, управљање заштићеним подручјем
се одузима и поверава другом управљачу.
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Члан 13.

Очување, унапређење, одрживо коришћење и приказивање
природних и других вредности Парка природе „Русанда“ спроводи се према плану управљања који Управљач доноси за период од
десет година (у даљем тексту: План управљања).
План управљања из става 1. овога члана садржи нарочито:
1. приказ главних природних и створених вредности, као и
природних ресурса;
2. оцену стања животне средине заштићеног подручја;
3. преглед конкретних активности, делатности и процеса
који представљају фактор угрожавања заштићеног подручја;
4. дугорочне циљеве заштите, очувања и унапређења и одрживог развоја;
5. анализу и оцену услова за остваривање тих циљева;
6. приоритетне активности и мере на заштити, одржавању,
праћењу стања и унапређењу природних и створених
вредности;
7. приоритетне задатке научноистраживачког и образовног
рада;
8. планиране активности на одрживом коришћењу природних вредности, развоју и уређењу простора;
9. просторну идентификацију планских намена и режима
коришћења земљишта;
10. активности на промоцији вредности заштићеног подручја;
11. студијску (истраживачку), програмску, планску и
пројектну документацију потребну за спровођење циљева и активности;
12. облике сарадње и партнерства са локалним становништвом и другим власницима и корисницима непокретности;
13. активности и мере на спровођењу плана са динамиком и
субјектима реализације плана управљања и начин оцене
успешности његове примене;
14. финансијска средства и друге материјалне претпоставке
за извршавање поверених послова у управљању заштићеним подручјем и начин њиховог обезбеђења.
План управљања садржи и превентивне мере заштите од пожара сходно законима којима се регулише ова област и прописима
донетим на основу тих закона.
На план управљања из става 1. овог члана, сагласност даје покрајински орган управе надлежан за послове заштите животне
средине по претходно прибављеном мишљењу Покрајинског завода за заштиту природе.
Управљач је дужан да анализира спровођење Плана управљања
и остварене резултате и, по потреби, изврши његову ревизију.
О предлогу плана управљања заштићеним подручјем Управљач је дужан да обавести јавност. Обавештење јавности подразумева јавни увид у предложени план.
Јавни увид организује и спроводи управљач и траје 30 дана.
Члан 14.
План управљања из члана 13. става 1. ове покрајинске уредбе
се остварује годишњим програмима управљања, на које сагласност даје покрајински орган управе надлежан за послове заштите
животне средине.
Годишњи програм управљања садржи нарочито: детаљан приказ задатака односно послова у периоду до истека календарске
године на чувању, одржавању, унапређењу, приказивању и одрживом коришћењу заштићеног подручја за потребе науке, образовања, рекреације и туризма и укупног социо-економског развоја; приказ субјеката и организационих и материјалних услова
за извршење програма, висине и извора потребних финансијских
средстава.

3. јул 2014.

Извештај о остваривању годишњег програма управљања за
претходну годину и годишњи програм управљања за наредну
годину, управљач доставља покрајинском органу надлежном за
послове заштите животне средине до 15. децембра текуће године.
Члан 15.
Управљач је дужан да обезбеди унутрашњи ред и чување
заштићеног подручја у складу са правилником о унутрашњем
реду и чуварској служби који доноси уз сагласност покрајинског
органа управе надлежног за послове заштите животне средине.
Актом из става 1. овог члана утврђују се правила за спровођење
прописаног режима заштите, а нарочито: начин понашања посетилаца и других корисника при кретању, боравку и обављању
послова на заштићеном подручју; начин обављања делатности
при коришћењу природних ресурса и простора за изградњу објеката; места, површине и објекти у којима се због очувања дивљих
биљака и животиња и других вредности ограничава кретање
или забрањује и ограничава обављање одређених радњи, као и
трајање тих мера; врсте дивљих биљака и животиња чије је коришћење, односно брање, сакупљање и излов ограничено, као и
начин и услови обављања тих радњи; услови заштите приликом
обављања научних истраживања и образовних активности; места и услови за одлагање отпада; начин одржавања уредности и
чистоће заштићеног подручја; поступак издавања сагласности и
других аката корисницима од стране управљача; начин и организација чуварске службе, чувања заштићеног природног добра,
опрема и средства неопходна за чување и одржавање; начин спровођења превентивних мера заштите од пожара, других елементарних непогода и удеса.
Правила одређена актом из става 1. овога члана и друге неопходне информације за спровођење режима заштите, управљач
је дужан да јавно огласи и на погодан начин учини доступним
посетиоцима и корисницима.
Члан 16.
Управљач је дужан да донесе акт о накнади за коришћење
заштићеног подручја Парк природе „Русанда“ и достави га на
сагласност покрајинском органу управе надлежном за послове
заштите животне средине.
Актом о накнади Управљач одређује висину, начин обрачуна и
плаћања накнаде за коришћење заштићеног подручја у складу са
критеријумима које прописује Влада Републике Србије.
Управљач је дужан да средства од накнада за коришћење
заштићеног подручја користи за заштиту, развој и унапређење
заштићеног подручја, односно за спровођење плана и програма
управљања.
Средства од накнада из став 3. овога члана , управљач је дужан
да води на посебном рачуну.
Акт о накнади се објављује у „Службеном листу АП Војводине“ и на други погодан начин који одреди Управљач.
Члан 17.
Финансирање Парка природе „Русанда“ обезбеђују се из прихода остварених обављањем делатности и управљања заштићеним подручјем, од накнаде за коришћење заштићеног подручја,
средстава обезбеђених за реализацију програма, планова и пројеката у области заштите природе, из буџета Аутономне покрајине
Војводине, из буџета Општине Нови Бечеј и Града Зрењанина,
као и донација, поклона, помоћи и из других извора финансирања
у складу са законом.
Члан 18.
План управљања и годишњи програм управљања управљач ће
донети у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове покрајинске уредбе.

3. јул 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

До доношења докумената из става 1. овог члана управљач ће
послове заштите и развоја обављати према привременом програму управљања који ће донети у року од 30 дана од дана ступања
на снагу ове Покрајинске уредбе, уз сагласност покрајинског органа управе надлежног за послове заштите животне средине.
Привремени програм управљања из става 2. овог члана садржи
нарочито: детаљан приказ задатака односно послова у периоду до
доношења Плана управљања на чувању, одржавању, унапређењу,
приказивању и одрживом коришћењу заштићеног подручја за
потребе науке, образовања, рекреације и туризма и укупног социо-економског развоја; приказ конкретних послова на изради
и доношењу управљачких документа, првенствено Плана управљања, правилника о унутрашњем реду и чуварској служби и
акта о накнади за коришћење заштићеног подручја; приказ задатака на обележавању заштићеног подручја, заснивању информационог система и противпожарној заштити; приказ субјеката и
организационих и материјалних услова за извршење програма,
висине и извора потребних финансијских средстава.
Члан 19.
Управљач ће у року предвиђеном у Плану управљања извршити идентификацију спољне границе заштићеног природног добра
и границе површина односно локалитета са режимом заштите II
степена на терену и њихово обележавање на прописани начин,
у сарадњи са Републичким геодетским заводом и Покрајинским
заводом за заштиту природе.
Управљач је дужан да у року предвиђеном у Плану управљања
заснује дигиталну базу података односно географски информациони систем о природним и створеним вредностима, непокретностима, активностима и другим подацима од значаја за управљање Парком природе „Русанда“.
Члан 20.
Планови изградње и уређења простора, планови, програми и
основе из области шумарства, ловства, водопривреде, пољопривреде, заштите споменика културе, туризма и други програми и
планови који се односе на коришћење природних ресурса и простора у заштићеном подручју Парка природе „Русанда“ усагласиће
се са Просторним планом Републике Србије, Регионалним просторним планом Аутономне Покрајине Војводине, овом покрајинском уредбом и Планом управљања из члана 13. ове покрајинске
уредбе.
Члан 21.
Ова покрајинска уредба ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 023-15/2014
Нови Сад, 3. јул 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

Прилог:
ОПИС ГРАНИЦА
ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
ПАРК ПРИРОДЕ „РУСАНДА“
И ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ
1. Опис граница заштићеног подручја Парк природе „Русанда“
Почетна тачка описа граница заштите ПП „Русанда“ је тромеђа парцела 4434, 8242 и 8236. К.О Кумане, Општина Нови Бечеј.
Граница иде на исток, јужном међном линијом парцеле 8236, до
тромеђе парцела 8236, 4350 и 4349, ломи се на југоисток север-
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ном граничном линијом парцеле 4350, до парцеле 8240. Пресеца
исту и скреће на југозапад, источном границом парцеле 8240, до
тромеђе парцела 8240, 4345 и 4344. Ломи се на југоисток, границом парцела 4344, 4345, 4248/3, 4248/2, скреће на североисток,
границом парцела 4090, 4091/1, и ломи се на северозапад, идући
границом парцела 4247, 4248/1; 4247, 4248/24, до пута број 8239.
Граница скреће на север источном границом парцеле 8239, до
парцеле 8236. Ломи се на југоисток, јужном, односно западном
границом парцеле 8236, до међног камена К.О. Меленци, Град
Зрењанин. Скреће на југозапад међном линијом двеју Општина
до јужне међне тачке парцеле 4090, К.О Кумане. Скреће на север,
западном граничном линијом парцеле 4090, ломи се на југ, источном границом парцеле 4090, до парцеле 8238. Њеном источном
границом иде на југ, до парцеле 8243, пресеца исту и ломи се на
северозапад, границом парцела 8243, 4249, до тромеђе парцела
8243, 4340 и 8246. У правцу запада иде јужном границом парцеле 4340, обухвата парцелу 4362/1, јужном границом парцеле 4361,
до парцеле 8248. Скреће на југозапад, границом парцеле 8248,
ломи се на југоисток, источном границом парцеле 4364, пресеца
пут број 8247, иде на југ западном границом парцеле 4331, источном границом парцеле 4328, ломи се на запад, јужном границом
парцела 4328, 4372, пресеца пут број 8248, ломи се на југозаопад
западном границом пута, пресеца парцелу 8255, скреће на северозапад, западном границом парцеле 8255, до парцеле 8123. Скреће
на југ, источном границом парцеле 8123, ломи се на исток, па на
југ, границом парцеле 5576, поново источном границом парцеле
8123, скреће на исток, па на југ, границом парцеле 5669. У правцу
југа, источном границом парцела 5720, 5830, 5834, 5933, до преломне међне тачке парцеле 5933 и 8285. Скреће на исток, пресеца
парцелу 8285 и у истом правцу иде рубом периодично плављене
депресије, на растојању од 165 метара од северне граничне линије парцеле 8286, до тачке на граничној линији парцела 5934/7
и 5934/8, при том пресецајући парцеле 5934/1, 5934/2 и 5934/7.
Од те тачке граница се ломи на југоисток, пресецајући парцеле
5934/8, 5934/9, 5934/10, до тачке на међној линији парцела 5934/10
и 5934/11, удаљене 100 метара од северне међне линије парцеле
8286. Пресеца парцелу 8286 и скреће на исток, северном линијом
парцеле 5960, ломи се на југ, источном линијом исте парцеле, до
међне тачке са К.О. Меленци, Град Зрењанин. Граница це ломи на
североисток, границом двају Општина до наспрам северне међне
тачке парцеле 8834 К.О Меленци, Град Зрењанин. Скреће на југоисток, пресеца парцелу 12886 и наставља границом парцеле 8834,
до тромеђе парцела 8834, 8835, и 12890. Ломи се на југ, па на исток, пратећи северну границу парцеле 8834, 8503, 8834, до међног
камена грађевинског реона. Граница скреће на североисток, границом грађевинског реона до парцеле 12908. Ломи се на југоисток
ивицом стазе, при том пресеца парцелу 2/1 до тромеђе парцела
2/1, 3 и 24. Иде на југ, источном границом парцеле 3, пресеца
парцелу 23/2 и скреће на запад, јужном границом парцеле 10, пресеца парцелу 21, и ломи се на исток, северном гарницом парцеле
20, изоставља парцелу 19, наставља на исток, северном границом
парцеле 18, до парцеле 3830. Граница скреће на запад, северном
границом парцела 3833, 630, 631, до међног камена грађевинског
реона. Ломи се на југоисток, идући границом грађевинског реона
до међног камена са К.О Кумане, Општина Нови Бечеј, односно
југоисточне међне тачке парцеле 8292, К.О Кумане. Граница иде
на северозапад, јужном границом парцела 8292, 6091, западном
границом парецела 6088, 6086, 6084, 6083, 6081, 6079, 6078, 6077,
6076, 6075, 6072, 8293, 6069, до тромеђе парцела 6069, 8125/2 и
8215. Скреће на југозапад, пресеца парцелу 8215 (железничка пруга Кикинда-Београд), ломи се на северозапад, па на запад, јужном
границом парцеле 8126, до тромеђе парцела 8126, 6825/2 и 6827.
Скреће на југ, источном границом парцела 6827, 8410, до локалног
пута Кумане-Меленци, пресеца пут и иде на север, источном границом парцела 6908, 6907/1, ломи се на запад, јужном границом
парцеле 8438, скреће на североисток, западном границом парцеле
8403, до међног камена грађевинског реона Кумана. Ломи се на
југоисток, границом грађевинског реона до северозападне међне тачке парцеле 6856. Њеном јужном граничном линијом граница иде на исток, до парцеле 8427. Ломи се на југ, до парцеле
8125/1. Скреће на исток, па на североисток, северном границом
парцеле 8125/1, западном границом парцела 8408, 8124, до југоисточне међне тачке парцеле 6844. Граница скреће на северозапад, пресеца парцелу 6844, до југоисточне међне тачке парцеле
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6841. У истом правцу граница иде јужном границом парцеле 6841,
до међног камена гређевинског реона. Ломи се на северозапад,
идући границом грађевинског реона, до југоисточне међне тачке
парцеле 8304. Граница иде на север, западном границом парцеле
5906, до тромеђе парцела 5906, 5904 и 8303. Ломи се на југоисток,
североисточном границом парцела 5906, 8302, до тромеђе парцела 8302, 5909 и 5916. Скреће на север, западном границом парцела
5916, 5917, 5847, до парцеле 8279. Скреће на исток, јужном границом парцеле 8279, до тромеђе парцела 8279, 8278 и 5845/1. Скреће
на југ, источном границом парцела 5845/1, 5921, до парцеле 8303.
Ломи се на југоисток, северном границом парцеле 8303, до југозападне међне тачке парцеле 5932. Скреће на североисток, северозападном међном линијом парцела 5932, 5835, западном међном
линијом парцела 5829, 5721, 5668/2, до парцеле 8261. Ломи се на
исток, јужном границом парцеле 8261, до парцеле 8123. Скреће
на север, западном границом парцела 8123, 5560, до парцеле 8255.
Ломи се на северозапад, границом парцеле 8255, до наспрам југозападне међне тачке парцеле 8249. Скреће на североисток, пресеца парцелу 8255 и наставља северозападном међном линијом
парцеле 8249, до наспрам северне међне тачке парцеле 4395. Ломи
се на југоисток, пресеца парцелу 8249, и иде границом парцеле
4395, до тромеђе парцела 4395, 4396 и 4397. Скреће на исток, северном границом парцеле 4396, до парцеле 8248. Ломи се на североисток, северозападном границом парцеле 8248, до међне тачке
парцеле 4418. Скреће на севозапад, границом парцела 4418 , 4417,
до парцеле 4419. Ломи се на југозапад, јужном границом парцеле
4419, до парцеле 8249. Пресеца исту и скреће на североисток, северозападном границом парцеле 8249, до наспрам северозападне
међне тачке парцеле 4420. Ломи се на југоисток, северном границом парцела 4420, 4422, 4420, до парцеле 8248. Скреће на североисток, северозападном међном линијом парцеле 8248, до јужне међне тачке парцеле 4434. Ломи се на северозапад границом
парцеле 4434, до парцеле 8242. Скреће на североисток, источном
границом парцеле 8242, до почетне тачке описа границе заштите.
Из подручја описаног границом заштите изостављају се две одвојене целине. Почетна тачка описа простора I целине је југозападна међна тачка парцеле 8285. Граница иде на североисток, северозападном границом парцеле 8285, ломи се на исток северном
границом парцеле 8286, скреће на југ, источном границом парцеле 8288, до границе К.О. Меленци, Град Зрењанин. Наставља у
истом правцу границом парцеле 8834, до тромеђе парцела 8834 ,
8846 , 8861. Скреће на југозапад, границом парцела 8861, 8862, до
границе К.О Кумане, Општина Нови Бечеј. У истом правцу границом парцела 6053, 6054 К.О Кумане, пресеца парцелу 8290, и
скреће на северозапад, западном границом парцеле 8290, ломи се
на југозапад, југоисточном границом парцеле 8296, и скреће на
исток, северном границом парцеле 6042, 6041. Ломи се на југ, западном границом парцеле 6051, скреће на запад, северном границом парцеле 6067, пресеца железничку пругу Кикинда-Београд и
наставља јужном границом парцеле 8407, до наспрам југоисточне
међне тачке парцеле 6839. Ломи се на север, пресеца парцелу 8407
и иде источном границом парцеле 6839, пресеца пругу, источном
границом парцела 6022, 6020, пресеца парцелу 8290, до почетне
тачке описа границе простора I целине.
Почетна тачка описа границе простора II целине је тромеђа
парцела 8846, 8874/2, 8875. К.О Меленци, Град Зрењанин. Граница иде на југоисток, границом парцела 8846, 8845, 8844, 8843,
8842, 8841, 8843, скреће на југозапад, северном границом парцела
8840, 10293, до тромеђе парцела 10293, 10093 и 10094. Пресеца
парцелу 10293, до међног камена К.О. Кумане. У правцу северозапада иде источном границом парцела 6060, 6051, до наспрам
северозападне међне тачке парцела 6056. Скреће на североисток,
границом парцела 6056, 6055 до К.О Меленци. У истом правцу наставља границом парцела 8874/2 и 8875 К.О Меленци, до почетне
тачке описа простора II целине.
1.1. Површине са режимом заштите II степена
1. Локалитет: Бара испод Бечког брда
Налази се у К.О. Кумане, Општина Нови Бечеј. Обухвата парцеле: 4354, део 8240 и 4344.
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2. Локалитет: Бара на локалитету Бабино јајце
Налази се у К.О. Кумане, Општина Нови Бечеј. Обухвата парцеле: 4394, део 8248 и 4372.
3. Локалитет: Тривуњић копао (средњи део)
Налази се у К.О. Кумане, Општина Нови Бечеј. Обухвата парцеле: 5720, 5721, део 8269, део 8266, 5829, 5830, део 8274, 5834 и
део 8123.
4. Локалитет: Куманска ледина
Налази се у К.О. Кумане, Општина Нови Бечеј. Обухвата парцеле: 6839 и 6838.
5. Локалитет: Северни крак Велике Русанде
Налази се у К.О. Кумане, Општина Нови Бечеј и у К.О. Меленци, Град Зрењанин. Обухвата парцеле: 5960, К.О. Кумане и парцеле: део 12886, део 8834, 8833, део 8839/1, 8846, део 8845, 8503,
8836, К.О. Меленци.
6. Локалитет: Мало селиште – Широка слатина
Налази се у К.О. Кумане, Општина Нови Бечеј и у К.О. Меленци, Град Зрењанин. Обухвата парцеле: 6051, 6047, 6048, 6067,
8294, 6069, део 8295, 6062, 6068, 8291, 6060, К.О. Кумане и део
парцеле 10293, К.О. Меленци.
7. Локалитет: Канал Кумане 2 (29)
Налази се у К.О. Кумане, Општина Нови Бечеј. Обухвата парцеле: део 8125/1, 8123, део 8124, 8408.
8. Локалитет: Канал К-3-7
Налази се у К.О. Кумане, Општина Нови Бечеј и у К.О. Меленци, Општина Зрењанин. Обухвата парцеле: 8126, 8125/2, К.О. Кумане и парцелу 12421, К.О. Меленци.
2. Опис граница заштитне зоне Парка природе „Русанда”
Почетна тачка описа границе заштитне зоне ПП „Русанда“ је
тромеђа парцела 4495, 8236 к.о. Кумане, Општина Нови Бечеј,
и међног камена к.о. Нови Бечеј. Граница иде на исток, јужном
међном линијом парцеле 8236, ломи се на југ, источном међном
линијом исте парцеле, до међног камена са к.о. Меленци, Град
Зрењанин. Скреће на југозапад, границом двају Општина, до
југозападне међне тачке парцеле 4106. Ломи се на северозапад,
границом парцела 4106, 4107, пресеца парцелу 8244 и скреће на
југозапад, западном међном линијом парцеле 8244, до југозападне међне тачке парцеле 4220. Даље се ломи на северозапад,
границом парцела 4220, 4219, пресеца парцелу 8245 и скреће на
југозапад, западном међном линијом исте парцеле, до југозападне међне тачке парцеле 4291. Скреће на северозапад, границом
парцела 4291, 4292/10 до парцеле 8246. Ломи се на југозапад,
источном међном линијом исте парцеле, до парцеле 8256. Потом скреће на југоисток, северном границом парцеле 8256, до
наспрам северне међне тачке парцеле 5688. Затим се ломи на
југ, пресецајући парцеле 8256 и наставља западном међном линијом парцеле 5688, до парцеле 8265. Ломи се на исток, северном
границом парцеле 8265, скреће на југозапад, границом парцела
5705/1, 5704 и 5831/11, 5831/12 и 5833/18, 5833/17 и пресеца парцелу 8275, и њеном јужном међном линијом скреће на исток, до
међног камена са к.о. Меленци. Потом се ломи на североисток,
границом двеју Општина, до југоисточне међне тачке парцеле
4164/5 к.о. Кумане. Граница даље скреће на југоисток, пресеца
парцеле 12409 к.о. Меленци, Град Зрењанин. Затим у истом правцу наставља северном међном линијом парцела 7969/3, 7969/1, до
парцеле 12879, скреће на југ, западном границом парцеле 12879,
ломи се на југоисток, јужном границом парцеле 12881, на југозапад, западном границом парцела 12863, 12862, скреће на југоисток, јужном границом парцеле 12860, до тромеђе парцела 12860,
12910 и 8386. Граница даље скреће на југозапад, источном грани-
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цом парцеле 12910, ломи се на југоисток, границом парцела 8370,
8371, пресеца парцелу 12413 и њеном јужном међном линијом иде
до парцеле 12859. Скреће на југоисток, границом парцела 12859,
8362, до наспрам југозападне међне тачке парцеле 12847. Скреће
на североисток, пресеца парцелу 12859 и иде северном међном
линијом парцеле 12859, до наспрам северне међне тачке парцеле 8263/12. Ломи се на југоисток, пресеца парцелу 12859 и иде
границом парцела 8263/12, 8263/9, 8263/8, 8263/7, 8263/6 и 8263/5,
до североисточне међне тачке парцеле 8263/5. У истом правцу
граница пресеца парцелу 8263/1, до северне међне тачке парцеле 8264, наставља границом те парцеле, поново пресеца парцелу 8263/1, до северозападне међне тачке парцеле 8331/2. Даље у
правцу југоистока, иде северном међном линијом парцела 8331/2,
8330/2, 8329/2, 8328/2, 8327/2 и 8326/2, јужном међном линијом
парцеле 12845/1, ломи се на исток, северном границом парцела
8270/8, 8270/9, 8270/10, 8270/11 и 8270/12. Скреће на југ, источном,
међном линијом парцела 8270/12 и 8270/5, ломи се на југоисток,
границом парцела 11286 и 11287, скрећући на југ, источном границом парцела 11240 и 12789, скреће на запад, јужном међном линијом парцеле 12809, пресеца парцелу 12424/1 и у истом правцу
иде границом грађевинског реона, до северозападне међне тачке
парцеле 12815. Потом се граница ломи на југ, западном границом
парцеле 12815, скреће на запад, јужном границом парцеле 12818,
до парцеле 12423 (железничка пруга). Ломи се на север, источном
границом парцеле 12423, до међног камена грађевинског реона.
Скреће на запад, јужном границом парцела 12835 и 12836, ломи
се на север, границом парцела 10389 и 10390/11, до парцеле пута
12425. Скреће на југозапад, јужном границом пута, ломи се на
северозапад, јужном међном линијом парцеле 12839, до међног
камена са к.о. Кумане, Општина Нови Бечеј. Даље иде у правцу
запада, јужном границом парцела 6098, 6100 и 6113, к.о. Кумане,
до парцеле 8412. Пресеца исту и скреће на север, западном међном линијом исте парцеле, до југоисточне међне тачке парцеле
6222/5. Ломи се на југозапад, јужном међном линијом парцеле
6222/5, скреће на северозапад, западном међном линијом парцеле
8414, до југоисточне међне тачке парцеле 6310. Скреће на запад,
јужном међном линијом парцеле 6310, скреће на северозапад, западном линијом парцеле 8418, ломи се на запад, јужном границом
парцеле 6372, скреће на север, источном границом парцеле 8419/1,
ломи се на запад, северном границом парцела 8422, 8435, на северозапад, источном границом парцеле 8439/2, скреће на југозапад,
северном границом парцеле 8442, до југозападне међне тачке парцеле 6884/6. Скреће на север, западном границом парцеле 6884/6,
ломи се на југозапад, јужном границом парцеле 8441, до парцеле
7351. Скреће на северозапад, источном границом парцеле 7351,
до парцеле 8125/1. Ломи се на исток, јужном границом парцеле
8125/1, на североисток, источном границом исте парцеле, до границе заштите природног добра. У правцу севера и истока прати
границу заштите, до северозападне међне тачке парцеле 6856 и
међног камена грађевинског реона насеља Кумане. Граница даље
прати границу грађевинског реона, до границе заштите. Упоредо
са границом заштите, заштитна зона иде на северозапад, даље наставља границом грађевинског реона, до југоисточне међне тачке
парцеле 8373, скреће на север, источном границом парцеле 8373,
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ломи се на исток, северном границом парцела 8309 и 8281, до југозападне међне тачке парцеле 5863. Скреће на север, западном границом парцела 5863, 5777, ломи се на исток, северном границом
парцеле 8269, скреће на север, западном границом парцеле 5739,
на запад, северном границом парцеле 8262, ломи се на север, западном границом парцела 5651, 5594, до парцеле 8258. Скреће на
запад, јужном међном линијом парцеле 8258, ломи се на север,
западном међном линијом парцеле 5528/1, скреће на запад, јужном међном линијом парцеле 8257. Наставља на север, источном
међном линијом парцеле 8304, ломи се на северозапад, границом
парцеле 8255, до међног камена са к.о. Нови Бечеј. Граница скреће
на североисток, границом двеју катастарских Општина, до почетне тачке описа границе заштитне зоне ПП „Русанда“.
СПИСАК КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ЗАШТИЋЕНОГ
ПОДРУЧЈА ПАРК ПРИРОДЕ „РУСАНДА” ПО РЕЖИМИМА
ЗАШТИТЕ
Списак катастарских парцела са режимом заштите II степена
Општина Нови Бечеј, К.О. Кумане: 4344, 4354, 4372, 4394, 5720,
5721, 5829, 5830, 5834, 5960, 6047, 6048, 6051, 6060, 6061, 6062,
6067, 6068, 6069, 6838, 6839, 8123, 8124, 8125/1 део, 8125/2, 8126,
8240 део, 8248 део, 8266 део, 8269 део, 8274 део, 8291, 8294, 8295
део, 8408.
Општина Зрењанин, К.О. Меленци: 8503, 8833, 8834, 8836,
8839/1, 8843, 8845, 8846, 10293 део, 12421, 12886 део.
Списак катастарских парцела са режимом заштите III степена
Општина Нови Бечеј, К.О. Кумане: 4090, 4247, 4248/3, 4248/4,
4248/5, 4248/6, 4328, 4329, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4350, 4351,
4352, 4353, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362/1, 4362/2,
4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4391, 4393, 4395, 4396,
4418, 4419, 4420, 4421, 4422, 4434, 5560, 5576, 5668/2, 5669, 5835,
5845/1, 5845/2, 5846, 5847, 5906, 5916, 5917, 5918, 5919, 5920, 5921,
5922, 5923, 5932, 5933, 5934/1 део, 5934/2 део, 5934/7 део, 5934/8
део, 5934/9 део, 5934/10 део, 6019, 6020, 6021, 6022, 6049, 6050,
6054, 6055, 6063, 6064, 6065, 6066, 6070, 6071, 6072, 6073, 6074,
6075, 6076, 6077, 6078, 6079, 6080, 6081, 6082, 6083, 6084, 6085,
6086, 6087, 6088, 6089, 6090, 6091, 6092, 6827, 6840, 6841, 6844 део,
6846, 6847, 6848, 6849, 6850, 6851, 6857, 6858, 8215 део, 8238 део,
8239 део, 8240 део, 8241, 8243 део, 8247 део, 8248 део, 8249 део,
8255 део, 8256 део, 8262 део, 8265 део, 8275 део, 8279 део, 8281 део,
8285 део, 8286 део, 8290 део, 8292, 8293, 8299, 8300, 8301, 8302,
8303 део, 8403, 8407 део, 8409, 8410, 8427 део, 8438.
Општина Зрењанин, К.О. Меленци: 2/1 део, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7/1,
7/2, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/1, 15, 16, 17, 18, 20, 21 део, 23/1,
23/2, 8837, 8838, 8839/1, 8839/2, 8840, 8841, 8842, 8843, 8844, 8845,
8862, 8863, 8864, 8865, 8866, 8867, 8868, 8869, 8870, 8871, 8872,
8873, 8874/1, 8874/2, 10293 део, 10294, 10296, 12915.
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3. јул 2014.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ
ГРАНИЦА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
ПАРК ПРИРОДЕ „РУСАНДА”
И ЊЕГОВЕ ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ,
ПО РЕЖИМИМА ЗАШТИТЕ

566.
На основу чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о Влади Аутономне покрајине Војводине («Службени лист АПВ«,
број 4/10), члана 21. Пословника Владе АП Војводине („Службени
лист АПВ“, број 22/10), а у вези са Покрајинском скупштинском
одлуком о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са
Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја
АП Војводине 2014-2020. године («Службени лист АПВ«, број
13/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. јула 2014. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
Образује се Координационо тело за реализацију Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета програма развоја АП Војводине 2014-2020.
године (у даљем тексту: Координационо тело), као повремено
радно тело Покрајинске владе.
Члан 2.
Задатак Координационог тела је да:
- Координира и прати рад покрајинских секретаријата и
осталих учесника у реализацији Програма развоја АП
Војводине 2014 - 2020. године са Акционим планом за
реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године,

- Разматра и предлаже Покрајинској влади критеријуме за
рангирање пројеката из Акционог плана, ради утврђивања приоритета реализације,
- Даје смернице и упутства за израду књиге пројеката из
Акционог плана са свим потребним детаљима о сваком
пројекту укључујући динамички план реализације, финансирање пројекта, носиоца пројекта, округ и општину
реализације,
- Разматра анализу пројеката из акционог плана (редовна активност секретаријата или нови пројекат, статус
пројекта, статус пројектне документације, статус осталих правно-техничких услова, статус јавне набавке, финансирање пројекта),
- Утврђује Предлог Листе приоритетних пројеката и
упућује га Покрајинској влади на разматрање,
- Утврђује Предлог динамичког Акционог плана по годинама и упућује га Покрајинској влади на усвајање, као и
његове измене,
- Извештава два пута годишње Покрајинску владу о реализацији Програма развоја АП Војводине од 2014-2020.
године,
- Има право и обавезу иницирања и предлагања одлука
Покрајинској влади, везаних за реализацију Програма
развоја АП Војводине од 2014-2020. године.
Члан 3.
Координационо тело има председника, заменика председника,
12 чланова и 12 заменика чланова.
За председника, чланове Координационог тела и њихове заменике, именују се:
- Бранислав Бугарски, покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;

3. јул 2014.
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- За заменика председника Координационог тела, именује се:
- Весна Пиперски-Туцаков, подсекретарка Покрајинског
секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
За чланове и заменике чланова Координационог тела, именују
се:

Члан 4.
За обављање послова из члана 2. ове Одлуке, председнику,
заменику председника, члановима и заменицима чланова Координационог тела не припада накнада (путни трошкови, дневнице
итд.).
Члан 5.

1. Члан: Биљана Јурибашић, помоћница покрајинског секретара за науку и технолошки развој;
Заменик члана: др Драгица Колџин, самостална стручна сарадница I у Покрајинском секретаријату за науку и
технолошки развој;

У раду Координационог тела по потреби, без права одлучивања, могу учествовати и представници других институција када
се разматрају питања од интереса за ове субјекте.

2. Члан: Јелена Чубрило-Вранац, подсекретарка Покрајинског
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
Заменик члана: Наташа Станковић, самостална стручна
сарадница II у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство;

На рад Координационог тела се примењују одредбе Пословника Покрајинске владе.

3. Члан: Милан Мицић, помоћник покрајинског секретара за
културу и јавно информисање;
Заменик члана: Атила Јухас, помоћник покрајинског секретара за културу и јавно информисање;
4. Члан: Мато Грозница, подсекретар Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице;
Заменик члана: Даница Лучић, самостална стручна сарадница I у Покрајинском секретаријату за образовање,
управу и националне заједнице;
5. Члан: Мирјана Крањац, самостална стручна сарадница II у
Покрајинском секретаријату за приведу, запошљавање и равноправност полова;
Заменик члана: Сања Максимовић-Мојичевић, самостална стручна сарадница II у Покрајинском секретаријату за приведу, запошљавање и равноправност полова;
6. Члан: мр Татјана Ђурић, помоћница покрајинског секретара
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине;
Заменик члана: Аца Удицки, помоћник покрајинског секретара за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине;
7. Члан: Данијела Станковић-Баричак, помоћница покрајинске
секретарке за здравство, социјалну политику и демографију;
Заменик члана: Биљана Делић, самостална стручна сарадница II у Покрајинском секретаријату за здравство,
социјалну политику и демографију;
8. Члан: Витомир Вучковић, подсекретар Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине;
Заменик члана: Недељко Шљиванац, помоћник покрајинске секретарке за енергетику и минералне сировине;
9. Члан: Јанош Чикош, помоћник покрајинске секретарке за
спорт и омладину;
Заменик члана: Марко Адамовић, виши стручни сарадник у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину;
10. Члан: Зденка Радаков, помоћница покрајинског секретара
за финансије;
Заменик члана: Миодраг Жакић, самостални стручни сарадник II у Покрајинском секретаријату за финансије;
11. Члан: Дијана Бенка Росић, директорка Стручне службе за
реализацију програма привредног развоја АП Војводине;
Заменик члана: Милана Исаков, самостална стручна сарадница II у Стручној служби за реализацију програма
привредног развоја АП Војводине;
12. Члан: Горан Костић, заменик директорке Агенције за регионални развој АП Војводине д.о.о Нови Сад;
Заменик члана: Маја Сокић, сарадница у Агенцији за регионални развој АП Војводине д.о.о Нови Сад.

Члан 6.

Члан 7.
За потребе Координационог тела, административне и оперативне послове ће обављати Стручна служба за реализацију програма привредног развоја Аутономне покрајине Војводине.
Члан 8.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине».
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 02-64/2014
Нови Сад, 3. јул 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

567.
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 10. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину
(„Службени лист АПВ“, број: 50/13 и 24/14-ребаланс), Покрајинска влада, по прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, на седници одржаној 3. јула
2014.године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Овим решењем утврђује се Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне
покрајине Војводине у 2014. години, обим средстава за спровођење овог програма, као и начин њиховог распоређивања и
коришћења.
II
Програм из тачке I овог решења, чини његов саставни део.
III
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне покрајине Војводине’’.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 320-5/2014
Нови Сад, 3. јул 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.
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ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У 2014. ГОДИНИ

3. јул 2014.

средстава која се остварују од давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини односно пољопривредних објеката
у државној својини и то из извора финансирања:
- 01 02 Приходи из буџета – наменски приходи у износу од
2.203.330.776,84 динара;

I
Средства за финансирање Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне
Покрајине Војводине у 2014. години (у даљем тексту: „Програм“),
планирана су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014.годину („Службени лист
АПВ“, број:50/13) у укупном износу од 2.683.821.776,84 динара из

- 13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година –
наменски приходи у износу од 480.491.000,00 динара.
Део средстава у износу од 285.154.579,41 динара, користиће се
за исплату нереализованог дела Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне
Покрајине Војводине у 2013. години („Службени лист АПВ“, број
6/13, 13/13, 31/13, 45/13 и 47/13) (у даљем тексту: „Програм 2013“):

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ
УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

учешће
учешће корисника
буџета АПВ
средстава мин (%)
макс. (%)

обавеза секретаријата
(динара) у 2014.г.

очекивани обим
радова
22 км

33,33

66,66
66,66

1.1

Одводњавање (по конкурсу из 2012.г.), по
уговорима закљученим у 2012.г.

11.398.390,57

1.2

Одводњавање (по конкурсу из 2012.г.), по
уговорима закљученим у 2013.г.

114.310.000,00

220 км

33,33

1.3

Мелиорација пашњака

5.625.390,00

2.250 ха

50

50

1.4

Започињање нових поступака комасације

6.000.000,00

3 кат.општине

40

60

1.5

Уређење атарских путева у комасацији

16.612.595,06

8 км

1.6

Изградња, реконструкција, санација и уређење
каналске мреже за одводњавање у поступку
комасације

10.782.791,78

21

40

60

1.7

Израда техничке документације за
обезбеђење доступности воде за наводњавање
пољопривредних култура

7.491.000,00

5 локалних
самоуправа

50

50

23 локалне
самоуправе

50

43 корисника

50

50

12 корисника

100

0

Укупно уређење пољопривредног земљишта

40

60

172.220.167,41

ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
2.1

Опремање пољочуварске службе

Укупно заштита пољопривредног земљишта

19.784.000,00

50

19.784.000,00

КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕД. ЗЕМЉИШТА

3.1

Интензивирање коришћења пољопривредног
земљишта - Подршка произвођачима за
набавку конструкција и опреме за производњу
у заштићеном простору

3.2

Привођење култури необрадивог
пољопривредног земљишта – за
пољопривредну производњу – реконструкција
рибњака и подизање нових рибњака

23.239.812,00

69.910.600,00

Укупно коришћење пољ.земљишта

93.150.412,00

УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ

285.154.579,41

Корисници средстава из тачке I подтачка 1.1 су месне заједнице са територије АП Војводине које су у 2012. години поднеле пријаву на конкурс за доделу бесповратних средстава за одводњавање пољопривредног земљишта („Службени лист АПВ“,
број 24/12), које су испуниле услове овог конкурса, а са којима
је у 2012.години закључен уговор о уређењу каналске мреже у
функцији одводњавања пољопривредног земљишта, при чему све
активности на реализацији уговорених обавезе нису окончане до
краја 2013.године. Активност из тачке I подтачка 1.1. финансираће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално
до 33,33%, а преостала средства обезбеђују локалне самоуправе
и ЈВП „Воде Војводине“.
Корисници средстава из тачке I подтачка 1.2 су месне заједнице са територије АП Војводине које су у 2012. години поднеле пријаву на конкурс за доделу бесповратних средстава за одводњавање пољопривредног земљишта („Службени лист АПВ“,

број 24/12), које су испуниле услове овог конкурса, а са којима
је у 2013.години закључен уговор о уређењу каналске мреже у
функцији одводњавања пољопривредног земљишта. Активност
из тачке I подтачка 1.2. финансираће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално до 33,33% средстава. Преостала
средства обезбеђују локалне самоуправе и ЈВП „Воде Војводине“.
Корисници средстава из тачке I подтачка 1.3 су локалне самоуправе са територије АП Војводине које су у 2013. години поднеле
пријаву на конкурс за доделу бесповратних средстава за мелиорацију пашњака и ливада („Службени лист АПВ“, број 35/13), које
су испуниле услове овог конкурса, а са којима је у 2013.години закључен уговор о реализацији акције мелиорације пашњака и ливада. Активност из тачке I подтачка 1.3. финансираће се из буџета
Аутономне Покрајине Војводине максимално до 50% средстава.
Преостала средства обезбеђују корисници средстава.

3. јул 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Корисници средстава из тачке I подтачка 1.4 су локалне самоуправе са територије АП Војводине које су у 2013. години поднеле
пријаву на конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање започињања нових поступака комасације („Службени
лист АПВ“, број 13/13), које су испуниле услове овог конкурса, а
са којима је у 2013.години закључен уговор о додели бесповратних средстава за суфинансирање започињања нових поступака
комасације. Активност из тачке I подтачка 1.4. финансираће се
из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално до 40%
средстава. Преостала средства обезбеђују корисници средстава.
Корисници средстава из тачке I подтачка 1.5 су локалне самоуправе са територије АП Војводине које су у 2013. години поднеле
захтев за доделу бесповратних средстава за уређење атарских путева у поступку комасације и са којима је у 2013.години закључен
уговор о додели бесповратних средстава за уређење атарских
путева у поступку комасације. Активност из тачке I подтачка 1.5.
финансираће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално до 40% средстава. Преостала средства обезбеђују корисници средстава.
Корисници средстава из тачке I подтачка 1.6 су локалне самоуправе са територије АП Војводине које су у 2013. години поднеле
захтев за доделу бесповратних средстава за изградњу реконструкцију, санацију и уређење каналске мреже за одводњавање у поступку комасације и са којима је у 2013.години закључен уговор
о додели бесповратних средстава за изградњу реконструкцију,
санацију и уређење каналске мреже за одводњавање у поступку
комасације. Активност из тачке I подтачка 1.6. финансираће се
из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално до 40%
средстава. Преостала средства обезбеђују корисници средстава.
Корисници средстава из тачке I подтачка 1.7 су локалне самоуправе са територије АП Војводине које су у 2013. години
поднеле пријаву на конкурс за суфинансирање израде техничке
документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање
пољопривредних култура („Службени лист АПВ“, број 13/13),
које су испуниле услове овог конкурса и са којима је у 2013.години закључен уговор о додели бесповратних средстава за суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура. Активност
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из тачке I подтачка 1.7. финансираће се из буџета Аутономне
Покрајине Војводине максимално до 50% средстава. Преостала
средства обезбеђују корисници средстава.
Корисници средстава из тачке I подтачка 2.1 су локалне самоуправе са територије АП Војводине које су у 2013. години поднеле
пријаву на конкурс за суфинансирање опремања пољочуварске
службе („Службени лист АПВ“, број 37/13), које су испуниле услове овог конкурса и са којима је у 2013.години закључен уговор о
додели бесповратних средстава за опремање пољочуварске службе. Активност из тачке I подтачка 2.1. финансираће се из буџета
Аутономне Покрајине Војводине максимално до 50% средстава.
Преостала средства обезбеђују корисници средстава.
Корисници средстава из тачке I подтачка 3.1 су физичка лица,
мала правна лица, предузетници и земљорадничке задруге који
су у 2013. години поднели пријаву на конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку конструкција и опреме за биљну
производњу у заштићеном простору („Службени лист АПВ“, број
45/13), који су испунили услове овог конкурса и са којима је у
2013.години закључен уговор о додели подстицајних средстава за
набавку конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору. Активност из тачке I подтачка 3.1. финансираће се
из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално до 50%
средстава. Преостала средства обезбеђују корисници средстава.
Корисници средстава из тачке I подтачка 3.2 су привредна
друштва регистрована за обављање делатности слатководне аквакултуре који су у 2013. години поднели пријаву на конкурс за
доделу бесповратних средстава за привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу
– реконструкција рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине („Службени лист АПВ“, број 35/13), који
су испунили услове овог конкурса и са којима је у 2013.години
закључен уговор о додели бесповратних средстава. Активност
из тачке I подтачка 3.2 финансираће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално до 100% средстава.
II
Планирана средства у висини од 2.398.667.197,43 динара користиће се за следеће активности:

износ (динара) 2014.г.

очекивани обим
радова

учешће буџета
АПВ макс. (%)

учешће
корисника
средстава мин
(%)

1.1

Радови на уређењу каналске мреже у функцији
одводњавања пољопривредног земљишта у
2014. години

590.000.000,00

1.100 км

60

40

1.2

Мелиорација пашњака

20.000.000,00

8.000 ха

60

40

1.3

Започињање нових поступака комасације

10.000.000,00

4 катастарске
општине

55

45

1.4

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

65.000.000,00

10 катастарских
општина

55

45

1.5

Изградња, реконструкција, санација или
уређење каналске мреже за одводњавање у
поступку комасације (Градови Зрењанин и
Панчево и Општине Бачка Паланка, Бачки
Петровац, Кањижа, Вршац, Ириг, Опово,
Житиште, Врбас, Мали Иђош, Рума)

28.000.000,00

50 км

55

45

УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
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1.6

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)

33.817.609,43

15 км

55

45

1.7

Изградња, реконструкција, санација или
уређење система за наводњавање у поступку
комасације

34.000.000,00

2 катастарске
општине

55

45

1.8

Изградња система за водоснабдевање за
потребе наводњавања

175.000.000,00

5.000 ха

100

0

1.9

Изградња, реконструкција и санација система
за наводњавање, ниско напонске мреже у
функцији наводњавања и набавка опреме за
наводњавање

274.834.107,40

700 субјеката

50

50

1.10

Израда техничке документације за
обезбеђење доступности воде за наводњавање
пољопривредних култура

10.000.000,00

5 локалних
самоуправа

50

50

1.11

Израда техничке документације за системе за
водоснабдевање за потребе наводњавања

15.000.000,00

3 пројекта

100

0

УКУПНО “Уређење пољопривредног земљишта”

1.255.651.716,83
учешће
учешће буџета
корисника
АПВ макс. (%) средстава мин
(%)

ЗАШТИТА ПОЉ. ЗЕМЉИШТА

Износ (динара) 2014.г.

очекивани обим
радова

2.1

Контрола плодности обрадивог
пољопривредног земљишта у државној својини

35.000.000,00

18.510

100

0

2.2

Систематско праћење болести и штеточина,
превенција контаминације пољопривредног
земљишта и воде у мелиоративним каналима

80.000.000,00

Цела територија
АПВ

100

0

2.3

Контрола плодности пољопривредног
земљишта и садржаја опасних и штетних
материја у земљишту на подручјима захваћеним
поплавом у 2014.г.

10.000.000,00

Подрчје захваћено
поплавом

100

0

2.4

Опремање пољочуварске службе

40.000.000,00

30 локалних
самоуправа

50

50

2.5

Редовно и интервентно одржавање и ојачавање
заштитних водопривредних објеката

385.000.000,00

770 км

100

0

УКУПНО “Заштита пољ. земљишта”

550.000.000,00

3. јул 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Износ (динара)
2014.г.

очекивани обим
радова
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учешће буџета
АПВ макс. (%)

учешће корисника
средстава мин (%)

3.1

Добровољно груписање земљишта

10.000.000,00

2 локалне самоуправе

50

50

3.2

Израда пројекта „Рејонизација подручја
погодних за семенску, повртарску и воћарску
производњу у АП Војводини“

3.000.000,00

Цела територија АПВ

100

0

3.3

Интензивирање коришћења пољопривредног
земљишта - Подршка произвођачима за
набавку конструкција и опреме за производњу
у заштићеном простору

60.000.000,00

130 корисника

50

50

3.4

Реализација пројекта „Мониторинг употребом
даљинске детекције у пољопривреди,
водопривреди и шумарству“

20.000.000,00

Цела територија АПВ

100

0

3.5

Средства намењена као подстицај за издавање
пољопривредног земљишта регистрованих
пољопривредних газдинстава чији су носиоци
старији од 65 година или инвалиди (по јавном
позиву за 2013. године)

15.480,60

1 корисник

100

0

3.6

Средства намењена као подстицај за издавање
пољопривредног земљишта регистрованих
пољопривредних газдинстава чији су носиоци
старији од 65 година или инвалиди (по јавном
позиву за 2014. године)

150.000.000,00

4.150 корисник

100

0

3.7

ГИС

20.000.000,00

Територија АПВ

100

0

3.8

Унапређење коришћења пољопривредног
земљишта кроз заштиту од временских
непогода и набавку остале опреме

260.000.000,00

70 субјеката

60

40

3.9

Привођење култури необрадивог
пољопривредног земљишта – за
пољопривредну производњу – реконструкција
рибњака и подизање нових рибњака

70.000.000,00

15 рибњака

100

0

УКУПНО “Коришћење пољ.зем.”

593.015.480,60

1. УРЕЂЕЊЕ ПОЉ. ЗЕМЉИШТА

1.255.651.716,83

2. ЗАШТИТА ПОЉ. ЗЕМЉИШТА

550.000.000,00

3. КОРИШЋЕЊЕ ПОЉ.

ЗЕМЉИШТА

У К У П Н О 2014.г.

593.015.480,60
2.398.667.197,43

ПРЕНЕТЕ И НОВОПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
1. ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ

285.154.579,41

2. НОВОПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2014

2.398.667.197,43

У К У П Н О 2014.г.

2.683.821.776,84

III
Корисници средстава из тачке II подтачка 1.1 су локалне самоуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине које
приступају уређењу отворене каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта, уз претходно прибављену Сагласност ЈВП „Воде Војводине“. Средства се додељују по
спроведеном конкурсу на који ће право пријављивања имати локалне самоуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине.
Након спроведене конкурсне процедуре, уговоре о реализацији
активности из тачке II подтачка 1.1 закључиће Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, локалне самоуправе и ЈВП „Воде Војводине“. Активност из тачке
II подтачка 1.1 финансираће се из буџета Аутономне Покрајине
Војводине максимално до 60% средстава а преостала средстава

обезбеђује кориснк средстава, при чему ће се сва уговорена средства трансферисати на рачун ЈВП „Воде Војводине“. Активност
се реализује уз стручну подршку ЈВП „Воде Војводине“ у делу
који се односи на избор извођача радова и надзор на извршеним
радовима. Уговарање извршења радова и плаћања извођачу радова вршиће ЈВП „Воде Војводине“.
Корисници средстава из тачке II подтачка 1.2 су локалне самоуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине које
приступају мелиорацији пашњака и ливада на парцелама у државном власништву или власништву локалне самоуправе. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке
II подтачка 1.2 финансираће се из буџета Аутономне Покрајине
Војводине максимално до 60% средстава; преостала средства
обезбеђују корисници средстава.
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Корисници средстава из тачке II подтачка 1.3 су локалне самоуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине које су
својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта предвиделе реализацију поступка
комасације и које су у том циљу донеле Одлуку о спровођењу комасације. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке II подтачка 1.3 финансираће се из буџета Аутономне
Покрајине Војводине максимално до 55% средстава; преостала
средства обезбеђују корисници средстава.
Корисници средстава из тачке II подтачка 1.4 су локалне самоуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине (Зрењанин, Панчево, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вршац,
Ириг, Опово, Житиште, Врбас, Мали Иђош и Рума), код којих је
поступак комасације у току. Активност из тачке II подтачка 1.4
финансираће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално до 55% средстава; преостала средства обезбеђују корисници средстава.
Корисници средстава из тачке II подтачка 1.5 су локалне самоуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине (Зрењанин,
Панчево, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вршац, Ириг,
Опово, Житиште, Врбас, Мали Иђош и Рума) код којих је поступак комасације окончан или у току и приступају изградњи, реконструкцији, санацији или уређењу каналске мреже за одводњавање пољопривредног земљишта. Активност из тачке II подтачка
1.5 финансираће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине
максимално до 55% средстава; преостала средства обезбеђују корисници средстава.
Корисници средстава из тачке II подтачка 1.6 су локалне самоуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине (Зрењанин, Панчево, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вршац,
Ириг, Опово, Житиште, Врбас, Мали Иђош и Рума) код којих је
поступак комасације окончан или у току и приступају уређењу
атарских путева. Активност из тачке II подтачка 1.6 финансираће
се из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално до 55%
средстава; преостала средства обезбеђују корисници средстава.
Корисници средстава из тачке II подтачка 1.7 су локалне самоуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине (Зрењанин, Панчево, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вршац,
Ириг, Опово, Житиште, Врбас, Мали Иђош и Рума) код којих је
поступак комасације окончан или у току и приступају изградњи,
реконсртрукцији санацији или уређењу система за наводњавање.
Активност из тачке II подтачка 1.6 финансираће се из буџета
Аутономне Покрајине Војводине максимално до 55% средстава;
преостала средства обезбеђују корисници средстава.
Средства предвиђена за активност из тачке II подтачка 1.8 усмериће се ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и реализоваће се на
основу програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2014. годину на који Влада АП Војводине да сагласност, са циљем реализације радова на изградњи система за водоснабдевање за потребе
наводњавања. Активност из тачке II подтачка 1.8 финансираће се
у целости из буџета Аутономне Покрајине Војводине.
Корисници средстава из тачке II подтачка 1.9 су физичка и
правна лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава,
који приступају изградњи, реконструкцији и санацији система
за наводњавање, нисконапоске мреже за наводњавање и набавци
опреме за наводњавање. Средства се додељују по спроведеном
конкурсу. Активност из тачке II подтачка 1.9 финансираће се
из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално до 50%
средстава; преостала средства обезбеђују корисници средстава.
Корисници средстава из тачке II подтачка 1.10 су локалне самоуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине које
приступају изради техничке документације за реализацију пројеката који треба да обезбеде лакшу доступност води за наводњавање пољопривредних култура. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке II подтачка 1.10 финансираће
се из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално до 50%
средстава; преостала средства обезбеђују корисници средстава.
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Средства предвиђена за активност из тачке II подтачка 1.11
усмериће се ЈВП ‘’Воде Војводине’’ и реализоваће се на основу
програма пословања ЈВП ‘’Воде Војводине’’ за 2014.годину на
који Влада АП Војводине да сагласност, у циљу израде техничке документације за системе за водоснабдевање за потребе наводњавања. Активност из тачке II подтачка 1.11 финансираће се
у целости средствима из буџета Аутономне Покрајине Војводине.
Активност из тачке II подтачка 2.1. реализује се у укупном износу до 35.000.000,00 динара, преко 12 пољопривредних стручних служби са територије АП Војводине, које имају овлашћење
за испитивање плодности земљишта издато од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Србије. Активност из тачке II подтачка 2.1. обухватиће обрадиво пољопривредно земљиште које је у државној својини које користе правна и физичка лица. Активност обухвата узорковање,
утврђивање садржаја макроелемената (азота, фосфора, калијума,
хумуса, калцијум карбоната и киселости) и давање препорука за
укупан број од 18.510 узорака 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 570 узорка по цени од 4.248,00 динара по
узорку са урачунатим порезом на додату вредност. Активност из
тачке II подтачка 2.1. финансираће се у целости из буџета Аутономне Покрајине Војводине и обухватиће обрадиво пољопривредно земљиште од I до V катастарске класе на територији Аутономне Покрајине Војводине.
Реализацијом активности из тачке II подтачка 2.2 створиће
се услови за систематско праћење болести и штеточина на
пољопривредним културама у оквиру прогнозно извештајне
делатности, као и претпоставке за превенцију контаминације
пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима на
територији Аутономне Покрајине Војводине. Корисници средстава ће бити 12 пољопривредних стручних служби са територије
Аутономне Покрајине Војводине. Активност из тачке II подтачка 2.2 финансираће се у целости из буџета Аутономне Покрајине
Војводине.
Активност из тачке II подтачка 2.3. реализује се у укупном
износу до 10.000.000,00 динара, посредством научних установа,
института и пољопривредних стручних служби са територије АП
Војводине, како би се утврдило стање пољопривредног земљишта
захваћеног поплавом у 2014. години. Активност обухвата контролу плодности пољопривредног земљишта, контролу садржаја
опасних и штетних материја у земљишту и саветодавну подршку
пољопривредим произвођачима за парцеле захваћене поплавом у
2014.години. Обим и врсту потребних анализа дефинисаће научне установе, институти и пољопривредне стручне службе у складу са стручном проценом околности на поплављеном подручју
и расположивим средствима. Активност из тачке II подтачка 2.3
финансираће се у целости из буџета Аутономне Покрајине Војводине.
Корисници средстава из тачке II подтачка 2.4 су локалне самоуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине које су
донеле одлуку којом се предвиђа функционисање пољочуварске
службе. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке II подтачка 2.4 финансираће се из буџета Аутономне
Покрајине Војводине максимално до 50% средстава. Преостала
средства обезбеђују корисници средстава.
Активност из тачке II подтачка 2.5 усмериће се ЈВП „Воде
Војводине“ Нови Сад и реализоваће се на основу програма
пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2014. годину на који Влада АП Војводине да сагласност, са циљем реализације радова
на редовном одржавању, интервентном одржавању и ојачавању
заштитних водопривредних објеката који су у функцији одбране
од поплава. Активност из тачке II подтачка 2.5 финансираће се у
целости средствима из буџета Аутономне Покрајине Војводине.
Корисници средстава из тачке II подтачка 3.1 су локалне самоуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке
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II подтачка 3.1 финансираће се из буџета Аутономне Покрајине
Војводине максимално до 50%; преостала средства обезбеђују
корисници средстава.
Активност из тачке II подтачка 3.2 реализује Пољопривредни
факултет 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 3.2 финансираће се у целости из буџета Аутономне Покрајине Војводине.
Корисници средстава из тачке II подтачка 3.3 су физичка лица
уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, која приступају набавци конструкција и опремe за биљну производњу у
заштићеном простору. Средства се додељују по спроведеном
конкурсу. Активност из тачке II подтачка 3.3 финансираће се
из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално до 50%
средстава; преостала средства обезбеђују корисници средстава.
Активност из тачке II подтачка 3.4 извршава Факултет техничких наука из Новог Сад, са задатком да за територију АП
Војводине реализује пројекат „Мониторинг употребом даљинске
детекције у пољопривреди, водопривреди и шумарству“. Активност из тачке II, подтачка 3.4 финансираће се у целости из буџета
Аутономне Покрајине Војводине.
Корисници средстава из тачке II подтачка 3.5 су 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 корисницима
на основу спроведеног јавног позива по Програму 2013.
Активност из тачке II подтачка 3.6 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.
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Активност из тачке II подтачка 3.6 ће се финансирати у целости из буџета Аутономне Покрајине Војводине.
Активност из тачке II подтачка 3.7 реализоваће се са циљем
имплементације географског информационог система у областима рада Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Активност из тачке II подтачка 3.7 вршиће
компетентно правно лице изабрано у складу са Законом о јавним
набавкама и финансираће се у целости из буџета Аутономне Покрајине Војводине.
Корисници средстава из тачке II подтачка 3.8 су физичка и
правна лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава.
Средства у висини од 260.000.000,00 динара опредељују се за
унапређење коришћења пољопривредног земљишта кроз набавку опреме за заштиту пољопривредних култура од временских
непогода као и остале опреме. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке II подтачка 3.8 финансираће
се из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално до 60%
средстава; преостала средства обезбеђују корисници средстава.
Активност из тачке II подтачка 3.9 финансираће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине до 100% по спроведеном
конкурсу за привођење култури необрадивог пољопривредног
земљишта - реконструкција рибњака и подизање нових рибњака
на територији Аутономне Покрајине Војводине.
IV
Права и обавезе између корисника и даваоца средстава регулисаће се уговором.
Финансирање активности из овог Програма вршиће се у складу са приливом средстава у буџет АП Војводине предвиђених за
те намене.
V
На Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2014.
години, Министарство пољопривреде и заштите животне средине је дало Сагласност број 320-11-1477/2014-14 од 16.06.2014. године.
VI
Доношењем овог Програма престаје да важи Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2014. години који је Влада
АП Војводине донела 26.02.2014. године и на који је Министраство пољопривреде, шумарства и водопривреде дало Сагласност
под бројем 320-11-1220/2014-14 од 21.02.2014. године.

568.
На основу члана 4. став 3. Одлуке о образовању Покрајинског
буџетског фонда за заштиту животне средине („Службени лист
АПВ“, број: 1/10 и 8/10), члана 30. став 1. тачка 7. и члана 35. став
4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 6. став 2. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег
фонда („Службени гласник РС“, број: 36/09, 32/13-одлука УС) и
чланом 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“,
број: 50/13 и 24/14-ребаланс), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. јула 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Овим решењем утврђују се Измене програмa коришћења средстава буџетског фонда - за заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда за 2014. годину („Службени лист АПВ“,
број 8/14), обим средстава за спровођење овог програма, као и начин њиховог распоређивања и коришћења.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
II

Измене Програмa из тачке I овог решења, чине његов саставни
део.
III
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне покрајине Војводине’’.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 501-413/2014
Нови Сад, 3. јул 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА - ЗА ЗАШТИТУ,
УНАПРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ
РИБЉЕГ ФОНДА ЗА 2014. ГОДИНУ
I
У Програму коришћења средстава буџетског фонда - за заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда за 2014. годину („Службени лист АПВ“, бр. 8/14) (у даљем тексту: Програм),
тачка IV иза подтачке А и Б став 2. мења се и гласи:
„Од укупне планиране суме у износу од 24.957.661,00 динара за суфинансирање капиталних улагања - набавке основних
средстава за рад рибочуварске и стручне службе (чамци, ванбродски мотори, теренска возила и др.) и набавку рибље млађи
за порибљавање опредељено је 13.869.200,00 динара. За текућа
улагања, односно суфинансирање ревитализације рибљих плодишта, набавку административног материјала (одећа, обућа, униформа, ХТЗ опрема, гориво, мазива и остало) за рибочуварску
службу опредељено је 9.709.800,00 динара. Средства намењена за
дотације удружењима грађана (невладиним организацијама) на
име суфинансирања радова на ревитализацији рибљих плодишта,
набавку опреме и административног материјала, набавку рибље
млађи за порибљавање опредељена су у износу од 1.378.661,00 динара.“
У истој тачки подтачка А. СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА иза поднаслова
став 2. мења се и гласи:
„Снажан развој спортског односно рекреативног риболова, изражен криволов уз нарушавање природних станишта рибљих популација као и порибљавање комерцијалним агресивним врстама
у претходном периоду довели су до значајног смањења бројности
аутохтоних врста, док су поједине врсте постале угрожене са
становишта опстанка. Порибљавање материјалом из вештачких
мрестилишта све је чешћа пракса управљања риболовним водама, те је Програмом предвиђено и суфинансирање набавке рибље
млађи аутохтоних врста, као мера за очување и унапређење
рибљег фонда. Суфинансирање активности у оквиру капиталних
улагања планирано је у износу од 13.869.200,00 динара.“
У истој тачки подтачка Б. СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ
У ОКВИРУ ТЕКУЋИХ УЛАГАЊА иза поднаслова став 2. мења
се и гласи:
„Суфинансирање радова на ревитализацији рибљих плодишта
и уређењу и одржавању рибљих станишта у АП Војводини извршиће се код корисника делова рибарског подручја „Србија-Војводина“ на територији АП Војводине који су предвидели ревита-

3. јул 2014.

лизацију својим Годишњим програмима управљања рибарским
подручјем за 2014. годину, Привременим програмима управљања
рибарским подручјем, односно посебним пројектима, или су већ
започели радове на чишћењу и уређењу плодишта у 2014. години, продубљивању и одмуљивању доводних и одводних канала и
уређењу оштећених и угрожених рибљих станишта. Директна деградација рибљих станишта, угинуће риба, органска продукција
која се јавља услед антропогеног деловања, резултира таложењем
муља на дну водених екосистема чиме се погоршава квалитет
воде не само за рибље врсте него и друге водене организме, те
представља веома изражен угрожавајући фактор за рибљи фонд.
Суфинансирање активности у оквиру текућих улагања планирано је у износу од 9.709.800,00 динара.“
II
У тачки V Програма у ставу 2. речи: „на основу предлога Комисије за распоред и коришћење средстава коју ће именовати покрајински секретар, а приликом одлучивања о додели средстава“,
замењују се речима: „на основу извештаја Комисије за стручну
оцену захтева за суфинансирање програмских активности у 2014.
години коју ће именовати покрајински секретар, а приликом разматрања поднетих захтева корисника рибарског подручја ‘’Србија-Војводина’’.
III
У осталом делу Програм остаје непромењен.

569.
На основу члана 4. Одлуке о образовању буџетског Фонда за
воде Аутономне покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”,
брoj 22/10) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине (‘’Службени лист
АПВ’’, брoj 04/10), а у вези са чланом 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2014.
годину (“Службени лист АПВ”, број: 50/13 и 24/14-ребаланс) и
члана 190. Закона о водама („Службени гласник РС“, број: 30/10
и 93/12), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. јула 2014. године, д о н е л a је
РЕШЕЊЕ
I
Овим решењем утврђују се Измене Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“, број
3/14), обим средстава за спровођење овог програма, као и начин
њиховог распоређивања и коришћења.
II
Измене Програма из тачке I овог решења, чине његов саставни
део.
III
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне покрајине Војводине’’.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-2274/2014
Нови Сад, 3. јул 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

3. јул 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ИЗМЕНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2014. ГОДИНУ ( „Сл.лист АПВ“ број 3/14)
Приходи Буџетског фонда за воде АПВ за 2014. Годину
Тачка I Програма, мења се и гласи:
„I
Средства за реализацију Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АП Војводине за 2014. годину (
„Сл.лист АПВ“ број 3/14) (у даљем тексту: Програм) обезбеђују се
из прихода од накнада за воде, сходно члану 189. Закона о водама
(„Службени гласник РС“, број: 30/2010 и 93/2012) и то:
Уплатни рачун
840-741562843-03

Накнада

840-741563843-10 Накнада за испуштену воду

84.000.000,00

Накнада за одводњавање од
физичких лица на основу
840-741565843-24 решења Пореске управе

640.000.000,00

Накнада за одводњавање од
840-741566843-31
правних лица

756.000.000,00

Накнада за коришћење
водних објеката и система

440.000.000,00

Конто

Укупно од накнада

2.724.000.000,00

311712

Пренета неутрошена
средстава из ранијих година

840-741567843-38

УКУПНО

379.563.208,60
3.103.563.208,60

Средства за реализацију Програма планирана су у укупном
износу од 3.103.563.208,60 динара из извора финансирања:
01 02 Приходи из
2.724.000.000,00 динара

5. Изградња фекалне канализације у МЗ „Крушчица“, Општина Бела Црква (преузета обавеза)
				
2.776.308,31 динара
6. Услуга утврђивања количина извађеног материјала из водотока
				
2.500.000,00 динара
7. Финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за
2014. годину
				
2.609.293.304,53 динара
		

буџета-наменски

приходи

13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-наменски приходи
379.563.208,60 динара“
Тачка II Програма, мења се и гласи:
“II
Распоред средстава
Распоред средстава из планираних накнада за воде извршен је
у складу са њиховом наменом утврђеном члановима 150.-184. Закона о водама и то за:
1. Суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката
у јавној својини
				
200.000.000,00 динара
2. Суфинансирање изградње и реконструкције објеката фекалне канализације
				
82.909.682,03 динара
3. Суфинансирање израде пројектно-техничке документације
и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини
(преузета обавеза)
				
139.790.231,90 динара
4. Суфинансирање израде пројектно-техничке документације
и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације
(преузета обавеза)
				
66.293.681,83 динара

УКУПНО: (1- 7)

3.103.563.208,60 динара“

Тачка III Програма, мења се и гласи:
„III

Износ

Накнада за коришћење водног
добра
804.000.000,00
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Начин коришћења средстава и накнаде из којих се користе
Суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у
јавној својини (тачка II, подтачка 1. Изменe Програма) финансираће се из накнаде за коришћење водног добра.
Суфинансирање изградње и реконструкције објеката фекалне
канализације (тачка II, подтачка 2. Изменe Програма) финансираће се из накнаде за испуштену воду.
Распоред средстава из тачке II подтачке 1. и 2. утврдиће Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство на основу спроведених јавних конкурса у 2014. години.
Права и обавезе у коришћењу средстава утврдиће се уговором
између корисника средстава и Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство. Корисници средстава
предвиђених тачком II подтачка 1. и 2. су општине и градови са
територије АП Војводине.
Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и
изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза тачка II, подтачка 3. овог Програма) финансираће се
из накнаде за коришћење водног добра.
Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и
изградње и реконструкције објеката фекалне канализације (преузета обавеза тачка II, подтачка 4. овог Програма) финансираће се
из накнаде за испуштену воду.
Суфинансирање изградње фекалне канализације у МЗ ‘’Крушчица’’, општина Бела Црква (преузета обавеза тачка II, подтачка
5. овог Програма) финансираће се из накнаде за испуштену воду.
Услуга утврђивања количина извађеног материјала из водотока (тачка II, подтачка 6. овог Програма) финансираће се из накнаде за коришћење водног добра.
Финансирање програма ЈВП „Воде Војводине“ по Програму
пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2014. годину финансираће
се из осталих прихода од накнада за воде (тачка II, подтачка 7.
овог Програма) у складу са Законом о водама (‘’Службени гласник РС’’ број: 30/2010 и 93/2012).“

570.
На основу члана 48. став 1. и члана 49. став 1. Закона о ученичком и студентском стандарду (‘’Службени гласник РС’’, број:
18/10 и 55/13), члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине (‘’Службени гласник
РС’’, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУз 353/09) и чл.
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33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ“, број 4/10),
Покрајинска влада, на седници одржаној 3. јула 2014. године, д
онела је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Дома
ученика средњих школа „Бранково коло“ у Новом Саду:
- председник
Данило Јовановић, дипломирани архитекта из Новог
Сада;
- чланови - представници оснивача:
1. Павле Гантар, мр економских наука, Служба Скупштине Аутономне Покрајине Војводине;
2. Ђерђ Ердег, сарадник у Покрајинском секретаријату за
прописе, управу и националне заједнице;
- чланови - представници родитеља:
1. Јарослава Еделински, дипломирани психолог из Руског Крстура;
2. Петар Анојчић, пољопривредник из Дероња;
- чланови - представници запослених у Дому ученика:
1. Предраг Гајић, шеф Службе за смештај и исхрану у
Дому;
2. Мира Сладојевић, главни кувар у Дому.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-609/2014
Нови Сад, 3. јул 2014. године

3. јул 2014.

- представници родитеља:
1. Ерна Кермеци Прпић, дипломирани економиста из Куле
- члан;
2. Зоран Петаковић, дипломирани инжењер шумарства из
Вишњићева - члан;
- представници запослених у Дому ученика:
1. Предраг Гајић, шеф Службе за смештај и исхрану, из Новог Сада - члан;
2. Радослав Ристић, васпитач из Новог Сада – члан.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-610/2014
Нови Сад, 3. јул 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

572.
На основу члана 48. став 1. и члана 49. став 1. Закона о ученичком и студентском стандарду (‘’Службени гласник РС’’, број:
18/10 и 55/13), члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине (‘’Службени гласник
РС’’, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУз 353/09) и чл.
33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ“, број 4/10),
Покрајинска влада, на седници одржаној 3. јула 2014. године, д
онела је
РЕШЕЊЕ
I

Потпредседник
Покрајинске владе
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

571.
На основу члана 48. став 1. и члана 49. став 1. Закона о ученичком и студентском стандарду (‘’Службени гласник РС’’, број:
18/10 и 55/13), члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине (‘’Службени гласник
РС’’, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУз 353/09) и чл.
33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ“, број 4/10),
Покрајинска влада, на седници одржаној 3. јула 2014. године, д
онела је

Разрешавају се председник и чланови Управног одбора
Средњошколског дома у Новом Саду:
- председник
Ана Ковачевић из Новог Сада;
- чланови - представници оснивача:
1. Бојан Пиваш из Новог Сада;
2. Миливоје Вељковић из Новог Сада;
- чланови - представници родитеља:
1. Марија Јуришић из Сомбора;
2. Јовица Панић из Руме;
- чланови - представници запослених у Дому ученика:
1. Јасмина Башић Бу;
2. Бранка Шкурањ.

РЕШЕЊЕ
I
Именују се председник и чланови Управног одбора Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ у Новом Саду:
- представници оснивача:
1. Милена Ковачевић, дипломирани правник из Новог Сада
- председник;
2. Силвија Тапишка, мастер педагогије из Новог Сада члан;
3. Јоаким Хрубења, пензионер из Новог Сада - члан;

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-607/2014
Нови Сад, 3. јул 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

3. јул 2014.
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573.
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- чланови - представници родитеља:
1. Зоран Иванов из Беле Цркве;
2. Трајан Тортуре из Беле Цркве;

На основу члана 48. став 1. и члана 49. став 1. Закона о ученичком и студентском стандарду (‘’Службени гласник РС’’, број:
18/10 и 55/13), члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине (‘’Службени гласник
РС’’, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУз 353/09) и чл.
33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ“, број 4/10),
Покрајинска влада, на седници одржаној 3. јула 2014. године, д
онела је

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

РЕШЕЊЕ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
Именују се председник и чланови Управног одбора Средњошколског дома у Новом Саду:
- представници оснивача:
1. Мелинда Ладишић, помоћник у настави из Новог Сада председник;
2. Владимир Хвијезд, мастер саобраћајног инжењерства из
Футога - члан;
3. Растислав Зорњан, новинар из Новог Сада - члан;
- представници родитеља:
1. Татјана Ђуровић, економски техничар из Ирига - члан;
2. Данијела Требатицки Миличић, васпитач из Надаља члан;
- представници запослених у Дому ученика:
1. Љубица Соро, васпитач из Новог Сада - члан;
2. Мариа Стојановић, куварица из Кисача - члан.

- чланови - представници запослених у Дому ученика:
1. Хајналка Кнежевић;
2. Зорица Радосављевић.
II

Број: 022-605/2014
Нови Сад, 3. јул 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

575.
На основу члана 48. став 1. и члана 49. став 1. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број:
18/10 и 55/13), члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС“, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУз 353/09) и чл.
33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10),
Покрајинска влада, на седници одржаној 3. јула 2014. године, д
онела је
РЕШЕЊЕ

II

I

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

Именују се председник и чланови Управног одбора Дома ученика средњих школа Вршац:

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-608/2014
Нови Сад, 3. јул 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

574.

- представници оснивача:
1. Драган Костадиновски, дипломирани правник из Вршца- председник;
2. Јованка Ерски, новинарка из Вршца - члан;
3. Василије Петрика, професор разредне наставе из Вршца
- члан;
- представници родитеља:
1. Маја Ћурчић из Беле Цркве - члан;
2. Кета Георге из Владимировца - члан;
- представници запослених у Дому ученика:

На основу члана 48. став 1. и члана 49. став 1. Закона о ученичком и студентском стандарду (‘’Службени гласник РС’’, број:
18/10 и 55/13), члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине (‘’Службени гласник
РС’’, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУз 353/09) и чл,
33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ“, број 4/10),
Покрајинска влада, на седници одржаној 3. јула 2014. године, д
онела је

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

РЕШЕЊЕ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Дома
ученика средњих школа Вршац:
- председник
Драган Костадиновски из Вршца;
- чланови - представници оснивача:
1. Дору Србин из Вршца;
2. Филип Калнак из Вршца;
3. Сања Васић из Вршца;

1. Љиљана Клиска, референт за финансијске послове и
послове јавних набавки из Вршца - члан;
2. Александар Динић, васпитач из Вршца - члан.
II

Број: 022-606/2014
Нови Сад, 3. јул 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

576.
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 ос-
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нивању Завода за јавно здравље Сомбор („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), Покрајинска владa, на седници одржаној 3. јула
2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

3. јул 2014.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-602/2014
Нови Сад, 3. јул 2014. године

Разрешавају се дужности у Управном одбору Завода за јавно
здравље Сомбор:
- председник:
Др Саша Мештеровић, доктор медицине, специјалиста
неуропсихијатар, из Сомбора, представник оснивача;
- чланови:
1. Доц. др Јанош Шаму, доктор медицине, из Сомбора,
представник оснивача;
2. Др Стојан Бербер, доктор медицине, из Сомбора, представник оснивача;
3. Прим. мр др Драгослава Чубрило, доктор медицине, специјалиста хигијене, из Сомбора, из реда запослених;
4. Др Гордана Цветић, доктор медицине, специјалиста епидемиологије, из Сомбора, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-601/2014
Нови Сад, 3. јул 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

577.
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 оснивању Завода за јавно здравље Сомбор („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), Покрајинска владa, на седници одржаној 3. јула
2014. године, д о н е л а је

578.
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 оснивању Завода за јавно здравље Сомбор („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), Покрајинска владa, на седници одржаној 3. јула
2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Завода за јавно
здравље Сомбор:
- председник:
Никола Поздер, доктор медицине, специјалиста оториноларингологије, из Сомбора, представник оснивача;
- чланови:
1. Влада Крнета, ветеринарски техничар, из Сомбора,
представник оснивача;
2. Др Марина Огризовић, доктор медицине, специјалиста
микробиологије, из Сомбора, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-603/2014
Нови Сад, 3. јул 2014. године

РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбор Завода за јавно здравље Сомбор, именују се:
- за председника:
Др Марија Мартинко, доктор медицине, специјалиста
гинекологије и акушерства, из Куле, представник оснивача;
- за чланове:
1. Доц. др Јанош Шаму, доктор медицине, Универзитет у
Новом Саду и Општа болница „Др Радивој Симоновић“
Сомбор, из Сомбора, представник оснивача;
2. Др Виктор Белањи, доктор медицине, специјалиста физијатрије, Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, из Светозара Милетића, представник оснивача;
3. Прим. мр др Драгослава Чубрило, доктор медицине, специјалиста хигијене, из Сомбора, из реда запослених;
4. Др Гордана Цветић, доктор медицине, специјалиста епидемиологије, из Сомбора, из реда запослених.

Потпредседник
Покрајинске владе
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

Потпредседник
Покрајинске владе
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

579.
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 оснивању Завода за јавно здравље Сомбор („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), Покрајинска владa, на седници одржаној 3. јула
2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
У Надзорни одбор Завода за јавно здравље Сомбор, именују се:
- за председника:
Др Емеше Ури, доктор медицине, специјалиста опште
медицине, Дом здравља Сомбор, из Сомбора, представник оснивача;

3. јул 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

- чланови:
1. Ференц Варга, грађевински инжењер, „Војводина воде“,
из Бездана, представник оснивача;
2. Др Марина Огризовић, доктор медицине, специјалиста
микробиологије, из Сомбора, из реда запослених.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

Број: 022-600/2014
Нови Сад, 3. јул 2014. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-604/2014
Нови Сад, 3. јул 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

580.
На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-други закон), тачке II
Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку,
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту
(„Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02) и на основу члана 35.
став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. јула 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
Др ЖЕЉКО РОДИЋ, доктор медицине, специјалиста неуропсихијатрије, разрешава се дужности директора Специјалне
болнице за психијатријске болести „Ковин“ Ковин, на коју је именован Решењем Владе Аутономне покрајине Војводине, број: 02200396/2010 од 23. јуна 2010. године, због истека мандата.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-599/2014
Нови Сад, 3. јул 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

581.
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, 119/12 и 45/13-други закон), тачке II Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим установама које
на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку
и високоспецијалистичку здравствену заштиту („Службени лист
АПВ”, број: 8/02 и 11/02) и на основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. јула 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
Др ЖЕЉКО РОДИЋ, доктор медицине, специјалиста неуропсихијатрије, именује се за директора Специјалне болнице за
психијатријске болести „Ковин“ Ковин, на период од четири године.

Број 27-Страна 1367

Потпредседник
Покрајинске владе
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

582.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник
Републике Србије”, број 99/2009), чланова 21. и 48. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист Аутономне Покрајине Војводине”, број 40/2012 – Пречишћен текст) а
у вези члана 124. и 125. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник Републике Србије”, број 24/2011), у поступку давања сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за
социјални рад „Оџаци“ Оџаци, д о н о с и м
Р Е Ш Е Њ Е
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање Драгана Ковачевића,
дипломираног правника из Оџака на функцију вршиоца дужности директора Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО,
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ
Број: 129-022-563/2014
Нови Сад, 27. јуни 2014. године

Покрајински секретар
Проф. др Весна Копитовић,с.р.

583.
На основу члана 56. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број 40/2012-пречишћен текст) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину (‘’Службени лист АПВ ‘’ број 50/2013) Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ
AП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА ПЛАНСКОГ УРЕЂЕЊА
ТУРИСТИЧКИХ ТЕМАТСКИХ ЦЕЛИНА,
БРОЈ: 133-401-2414/2014-04
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, (у даљем тексту Секретаријат) додељује
бесповратна средства у укупном износу од 30.000.000,00 динара.
Економска класификација 4632- капитални трансфери осталим
новоима власти

Страна 1368 - Број 27

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:
Суфинансирање планирања и уређења тематских (типских и
мешовитих) целина, улица, тргова, штрандова и других туристичких целина, који би у низу садржали већи број туристичких
објеката, винских подрума, односно произвођача вина, ракије, занатских радњи, националних ресторана, завичајних домова, етно
кућа, сувенирница и томе слично, кроз пројекте:
- адаптације јавних објеката, фасада, опремање уличним
мобилијаром (клупе, декоративни стубови за расвету,
ливене зидне светиљке, фењери, корпе за отпатке, ливене чесме и томе слично), комуналног опремања јавних
површина, уређење јаркова (прелаза), постављања туристичке сигнализације у циљу обележавања тематске
целине и упућивање на исту и друго у складу са просторним планом и плановима детаљне регулације, а у циљу
унапређења туристичке понуде. Напомена: наведене могућности за финансирање односе се само на објекте и
инфраструктуру који се налазе у плански обухваћеној
микролокацији (улица, трг, итд.).
За ову тачку конкурса по пројекту, висина тражених средстава
не може бити већа од 5.000.000,00 динара (словима:петмилионадинара)
ЦИЉ КОНКУРСА:
Концентрација туристичке понуде локалних заједница у тематске целине у циљу подстицања предузетништва, отварања нових радних места, очувању традиционалних заната, неговању и
развоју винске културе, јачању капацитета гастрономске понуде,
као и подизања целокупног туристичког капацитета и повећаног
прилива туриста у Војводину.
УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. Право учешћа на Конкурсу имају локалне самоуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине.
2. Подносилац може аплицирати само са једним пројектом.
Предност при одлучивању о додели средстава имају локалне
самоуправе:
1. које имају обезбеђено минимум 50% сопственог учешћа
у реализацији пројекта и доставе извод из буџета локалне самоуправе о обезбеђеним средствима за учешће у реализацији наведеног пројекта.
2. које поседују планску документацију за уређење и реконструкцију тематских туристичких улица, тргова и
других целина,
3. које у одређеној фази имају у функцији тематску улицу или целину (започете активности на адаптацији,
уређењу, започето туристичко обележавање тематских
целина и сл.),
4. које приликом реализације развојних пројеката сарађују
са акредитованим развојним агенцијама
5. које имају обављене припремне активности, анкетиране власнике или закупце објеката у тематским целинама, који су организовали студијске посете потенцијалних власника или закупаца објеката сличним туристичким центрима у региону, које имају тематске туристичке
улице и друге целине,
6. које имају већи број произвођача старих заната, регистрованих произвођача вина и ракије, подрума и винотека
и других учесника заинтересованих да буду ‘’становници’’ улице или друге туристичке целине,
7. које имају већи степен очуваности објеката специфичног
војвођанског градитељства у улици, којом се конкурише,
8. које поседују већи број и врсту регистрованих смештајних капацитета,
9. које поседују већи број и врсту манифестација која се
одржавају у том месту,
10. које су у близини природних и антропогених вредности,
11. које су у близини транзитних путева (аутопута, значајних магисталних путева, пловних путева, међународних
бициклистичких рута итд).

3. јул 2014.

Подносилац пријаве доставља следећу документацију:
1. Одлуку органа локалне самоуправе о реализацији и суфинансирању пројекта и извод из буџета локалне самоуправе о обезбеђеним средствима за учешће у реализацији пројекта
2. опис пројекта уз фото документацију тренутног стања
изабране улице или друге тематске целине, са којом се
конкурише,
3. одговарајући пројекат за уређење одобрен од надлежног органа (главни пројекат, грађевинска дозвола, локацијска дозвола)
4. опис акција уређења и пропагандне активности,
5. попуњен конкурсни образац (навести општи циљ пројекта са описом активности, циљевима и резултатима, дефинисаним индикаторима на основу којих ће се мерити
успешност реализације пројекта),
6. буџет пројекта (спецификација трошкова).
Пријаве за Конкурс подносе се на конкурсним обрасцима који
се могу преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs, и са припадајућом документацијом, достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад,
са назнаком Конкурс за доделу бесповратних средстава локалним
самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање
пројеката планског уређења туристичких тематских целина, поштом или преко писарнице покрајинских органа.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.
Подносиоци апликација који нису испунили претходну уговорну обавезу према Секретаријату, до објављивања овог конкурса биће изузета од права на доделу средстава.
Одлука о додели средстава објавиће се на сајту Секретаријата,
након чега ће се са Корисницима средстава закључивати уговори.
Конкурс је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 31.
октобра 2014. године.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити позивом на
бројеве 021/487 4669, 456 790, 487 4580.

584.
На основу члана 56. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број 40/2012-пречишћен текст) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину (‘’Службени лист АПВ ‘’ број 50/2013) Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА
СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА,
број: 133-401-2412/2014-04
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту Секретаријат), додељује
бесповратна средства обезбеђенa Покрајинском скупштинском
одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину, активност 06, економскa класификацијa 4819 – Дотације
осталим непрофитним институцијама у износу од 5.000.000,00
динара, за реализацију пројеката из области туризма.
Циљ финансирања је подршка активностима у вези са:
1. организовањем наступајућих туристичко-привредних
манифестација од значаја за АП Војводину;
2. унапређењем пословања кроз набавку добара за пружање додатних садржаја туристима у сврху активног одмора;
3. подршком активностима за спровођење стручних усавршавања запослених у туризму.

3. јул 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Услови:
Подносилац:
1. може аплицирати само са једним пројектом, а висина
тражених средстава не може бити већа од 400.000,00 динара,
2. у обавези је да планиране активности спроводи на територији АП Војводине,
3. прихватљиви трошкови који се односе на активности из
тачке 1 су:
трошкови организовања манифестације, куповина типских
штандова, наруџбе уникатних сувенира који се односе
на манифестацију, куповина адекватне потрошне опреме
која би допринела професионализацији манифестације.
4. прихватљиви трошкови који се односе на активности из
тачке 2 су набавке опреме: бицикала, квадрицикала, педалина, кануа, малих чамаца и томе слично који могу
бити у функцији изнајмљивања у туристичким центрима и дестинацијама од значаја за туризам АП Војводине.
5. прихватљиви трошкови који се односе на активности из
тачке 3 су:
организовање обука угоститељских радника, кувара, сомелијера, локалних туристичких водича и друге обуке, а
све у циљу унапређења квалитета услуга у туристичким
центрима и дестинацијама од значаја за развој туризма у
АП Војводини.
6. трошкови који се не сматрају прихватљивим су:
· куповина половне опреме;
· путни трошкови и трошкови горива у укупном износу већи од 20.000,00 динара (aко пројекат подразумева и теренски рад);
· изнајмљивање некретнина (осим ако се ради о изнајмљивању простора за одржавање манифестације);
· трокови телефона, струје, поштанских услуга, књиговодствених услуга и сл.
Подносилац пријаве доставља следећу документацију:
1. уредно попуњен конкурсни образац са описом пројекта
и наведеном спецификацијом појединачних трошкова
2. фотокопију Решења о регистрацији подносиоца пријаве
у Агенцији за привредне регистре или код надлежног органа
3. фотокопију Потврде о пореском идентификационом
броју /ПИБ/
4. фотокопију картона депонованих потписа (прилаже се
приликом потписивања уговора)
5. сагласност од локалне самоуправе за одржавање манифестације (за лица која конкуришу на тачку 1. Конкурса,
прилаже се приликом потписивања уговора)
6. средства гаранције уредног извршавања обавеза: две
истоветне бланко соло менице регистроване од стране
пословне банке (прилаже се приликом потписивања уговора).
Рок за подношење пријаве на Конкурс је 10 дана од дана
објављивања Конкурса.
Пријаве на Конкурс чине саставни део Конкурса и могу преузети са web адресе www.spriv.vojvodina.gov.rs. Пријаве на Конкурс достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински
секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова,
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком на лицу
коверте: «Не отварати – пријава на Конкурс из области туризма
–дотације», поштом или лично преко писарнице покрајинских
органа.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати,
као ни документација подносиоца који нису испунили раније
уговорену обавезу према Секретаријату.
Одлука о додели средстава по истеку Конкурса објавиће се на
web адреси Секретаријата.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату на телефоне: 021/456 790, 487 4580, 487 4669.
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585.
На основу члана 56. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број 40/2012-пречишћен текст) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину (‘’Службени лист АПВ ‘’, број 50/2013) Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и равноправност полова, р а с п и с у ј е
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
У АП ВОЈВОДИНИ,
број: 133-401-2413/2014-04
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, додељује бесповратна средства у износу од
5.000.000,00 динара обезбеђеним Покрајинском скупштинском
одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину, активност 06, економска класификација 4541 – текуће субвенције приватним предузећима, ради реализације пројеката из
области туризма.
Јавни позив за доделу средстава представља основ за добијање
де минимис државне помоћи.
Циљеви финансирања су унапређење квалитета услуга у туристичким објектима на територији Аутономне Покрајине Војводине, привлачење средстава из ЕУ фондова и унапређење пропагандних активности које имају зациљ повећање рецептивног
туризма у АПВ, кроз субвенционисање активности које се односе
на:
1. Организовање обука, едукација угоститеља у области
привлачења средстава из ЕУ фондова у виду семинара
2. Увођење информационих и комуникационих технологија у пословање
3. Унапређење пропагандних активности који имају за циљ
повећање рецептивног туризма у АПВ
Условиконкурса:
1. Право учешћа на Конкурсу за тачку 1. циљева финансирања
имају правни субјекти у приватној својини (установа) који се
баве едукацијом у области управљања пројектима у области туризма и поседују одговарајуће референце у датој области: да су
организовали бар два семинара из области управљања пројектима са најмање десет учесника по семинару, да у тиму имају бар
једног предавача који је био ангажован на изради или оцењивању
пројеката које финансира ЕУ од стране ЕК (бар једанпут), да су
регистровани и акредитовани, као факултет у саставу универзитета чије је седиште на територији АПВ, или као висока школа,
или као висока школа струковних студија чије је седиште на територији АПВ.
Задаци установа:
· Да организује три дводневна семинара са најмањепо десет учесника по семинару, (угоститељи који обављају
угоститељску делатност као претежну делатност или је
иста евидентирана у Регистру туризма и пружају услуге смештаја, имаји седиште на територији АП Војводине и који су укључени у рад туристичких кластера у АП
Војводини). На сваком семинару морају бити различити
привредни субјекти.
·

да по обављању семинара организује проверу знања и
успешним учесницима изда одговарајуће сертификате и
обезбеди пролазност учесника од минимално 80%

2. Право учешћа на Конкурсу за тачку 2. циљева финансирања имају, угоститељи (микро, мала и средња правна лица и предузетници) који обављају угоститељску де-
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латност као претежну делатност или је иста евидентирана у Регистру туризма чије је седиште на територији
АПВза потребе унапређења пословања у смислу имплементације софтвера за евидентирање корисника услуга
и њихово праћење и анализу, за књиговодство, пословну
подршку, израду веб сајта, веб портала и сличног.
3. Право учешћа на Конкурсу за тачку 3. циљева финансирања имају(микро, мала и средња правна лица и предузетници), чије је седиште на територији АПВза потребе
унапређењапропагандних активности који имају за циљ
повећање рецептивног туризма у АПВу смислу:
· издавања публикација, часописа, билтена, магазина,
брошура и слично који промовишу туристички потенцијал АПВ као и услуге које пружају угоститељи из АПВ
· Одржавање постојећих веб портала, веб сајтова и слично
који промовишу туристички потенцијал АПВ као и услуге које пружају угоститељи из АПВ
2. Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а
висина тражених средстава не може бити већа од 400.000,00 динара за тачку 1. циљева финансирања, односно не може бити већа
од 200.000,00 динара за тачке 2. и 3. циљева финансирања.
3. Подносилац апликацијеза тачку 2. и тачку 3. циљева финансирања је у обавези да у реализацији пројекта учествује са минимум 60% сопствених средстава.
4. Предност приликом одлучивања за одобравање средстава
за тачку 2. циљева финансирања у делу информатичког осавремењивања имаће привредни субјекти који послују у оквиру туристичких дестинација туристичких тематских целина у општинама и градовима од значаја за туризам АП Војводине и који су
укључени у рад туристичких кластера у АП Војводини,
5. Туристички привредни субјекти који нису испунили претходну уговорну обевезу према Секретаријату, до објављивања
овог конкурса биће изузета од права на доделу средстава.
6. Пријаве на конкурс подносе се на конкурсним обрасцима,
који се могу преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом докуентацијом, достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16,
са назнаком на лицу коверте: «Не отварати – пријава на Конкурс
из области туризма – субвенције 4541 », поштом или лично преко
писарнице покрајинских органа.
7. Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања
Конкурса.
8. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.
9. Одлука о додели средстава објавиће се на сајту Секретаријата.
10. Одлука о додели средстава по истеку Конкурса објавиће се
на сајту Секретаријата, након чега су Корисници средстава организовани као привредно друштво (ДОО, АД, ОД и командитно
друштво) у обавези да пре закључења Уговора, отворе посебан
наменски рачун код Управе за трезор.
11. Средства гаранције уредног извршавања обавеза су две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату на телефоне:
487 46 69, 487 45 80, 456 790
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На основу члана 56. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број 40/2012-пречишћен текст) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о
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буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину (‘’Службени лист АПВ ‘’, број 50/2013) Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и равноправност полова, р а с п и с у ј е
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У
АП ВОЈВОДИНИ
БРОЈ: 133-401-2415/2014-04
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту Секретаријат), додељује
бесповратна средства у износу од 18.000.000,00 динара обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне
Покрајине Војводине за 2014. годину, активност 06, економскa
класификацијa 4542 – капиталне субвенције приватним предузећима, ради реализације пројеката из области туризма.
Циљеви финансирања:
а. Субвенционисање изградње, доградње, реконструкције,
адаптације и инвестиционог одржавања угоститељских
објеката у складу са законом.
а.1.трошкови који неће бити прихваћени су израда
планске документације и плаћање пратећих такси.
б. Опремањa угоститељских објеката додатним садржајима, у складу са законом, који туристу треба да задрже дан
дуже у постојећем објекту у циљу унапређења пословања угоститељског објекта,
б.1. трошкови који неће бити прихваћени су израда
планске документације и плаћање пратећих такси.
ц. Субвенционисање набавке опреме ради унапређења туристичке понуде која може бити у функцији рентирања у
угоститељским објектима.
Услови конкурса:
1. Право учешћа на Конкурсу имају угоститељи (привредно
друштво, предузетници и друга правна лица) који обављају угоститељску делатност као претежну делатност или је иста евидентирана у Регистру туризма и пружају услуге :
- смештаја и поседују минимум 10 лежајева,
- припремања и услуживања хране и пића и поседују минимум 50 места за седење у угоститељском објекту.
2. Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а
висина субвенције утврђује се у износу од 40% трошкова од укупног износа пројекта и не може бити:
- мања од 1.000.000,00 динара нити већа од 2.000.000,00
динара за тачку а. циљева финансирања;
- за тачку б. минимална 700.000,00 динара, максимална
1.000.000,00 динара и
- тачку ц. минимална 200.000,00 динара, максимална
300.000,00 динара.
3. Подносилац пријаве је у обавези да у реализацији пројекта
учествује са минимум 60% сопствених средстава. Подносиоцу
пријаве који је започео реализацију пројекта у 2014. години, као
учешће ће се признати његово инвестиционо улагање до објављивања конкурса.
4. Предност приликом одлучивања за одобравање средстава
имаће привредни субјекти:
- који послују у оквиру туристичких дестинација, туристичких тематских целина у општинама и градовима од
значаја за туризам АП Војводине,
- који су укључени у рад туристичких кластера у АП
Војводини,
- који имају склопљене уговоре о довођењу гостију са туристичким агенцијама из Србије или иностранства
- који приложе потврде да редовно измирују обавезе по
оствареним боравишним таксама.
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5. Подносиоци пријаве који нису испунили претходну уговорну обавезу према Секретаријату, до објављивања овог конкурса
биће изузети од права на доделу средстава.
6. Пријавa на Конкурс, која је сатавни део Конкурса, подноси се на конкурсним обрасцима који се могу преузети са сајта
www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом,
достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, 21000
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком на лицу коверте: «Не отварати – пријава на Конкурс из области туризма –
4542 капиталне субвенције», поштом или лично преко писарнице
покрајинских органа.
7. Конкурс је отворен до утрошка средстава а најкасније до
15.08.2014.године.
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8. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.
9. Одлука о додели средстава објавиће се на сајту Секретаријата, након чега су корисници средстава организовани као привредно друштво (ДОО, АД, ОД и командитно друштво) у обавези
да пре закључења Уговора, отворе посебан наменски рачун код
Управе за трезор.
11. Средства гаранције уредног извршавања обавеза за одобрен
износ до 300.000,00 динара су две истоветне бланко соло менице,
са меничним овлашћењима, регистроване у пословној банци, а за
износе од и преко 700.000,00 динара, уз наведене менице и додатно средство обезбеђења - гаранција банке у вредности износа
субвенције.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату на телефоне: 021-487 45 80; 021-456-790; 021- 487-46-69.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
565. Покрајинска уредба о проглашењу парка природе
„Русанда“;
566. Одлука о образовању Координационог тела за
реализацију Програма развоја АП Војводине;
567. Решење о утврђивању Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији
Аутономне покрајине Војводине у 2014. години;
568. Решење о утврђивању Измена програма коришћења
средстава буџетског фонда –за заштиту, унапређење и
одрживо коришћење рибљег фонда за 2014. годину;
569. Решење о утврђивању Измена Годишњег програма
коришћења средстава из Буџетског фонда за воде
Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину;
570. Решење о разрешењу председника и чланова Управног
одбора Дома ученика средњих школа „Бранково коло“
у Новом Саду;
571. Решење о именовању председника и чланова Управног
одбора Дома ученика средњих школа „Бранково коло“
у Новом Саду;
572. Решење о разрешењу председника и чланова Управног
одбора Средњошколског дома у Новом Саду;
573. Решење о именовању председника и чланова Управног
одбора Средњошколског дома у Новом Саду;
574. Решење о разрешењу председника и чланова Управног
одбора Дома ученика средњих школа Вршац;
575. Решење о именовању председника и чланова Управног
одбора Дома ученика средњих школа Вршац;
576. Решење о разрешењу председника и чланова Управног
одбора Завода за јавно здравље Сомбор;
577. Решење о именовању председника и чланова Управног
одбора Завода за јавно здравље Сомбор;
578. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног
одбора Завода за јавно здравље Сомбор;
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579. Решење о именовању
председника и чланова
Надзорног одбора Завода за јавно здравље Сомбор;
1366
580. Решење о разрешењу директора Специјалне болнице
за психијатријске болести „Ковин“ Ковин;
1367
581. Решење о именовању директора Специјалне болнице
за психијатријске болести „Ковин“ Ковин.
1367
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ
582. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца
дужности директора Центра за социјални рад „Оџаци“
Оџаци.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ,
ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
583. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава
локалним самоуправама са територије АП Војводине
за суфинансирање пројеката планског уређења
туристичких тематских целина;број: 133-4012414/2014-04
584. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава
непрофитним
институцијама/удружењима
са
територије Аутономне покрајине Војводине за
финансирање пројеката у области туризма;број: 133401-2412/2014-04
585. Конкурс за доделу субвенција за финансирање
пројеката у области туризма у АП Војводини; број:
133-401-2413/2014-04
586. Конкурс за доделу субвенција за финансирање
пројеката у области туризма у АП Војводини.број:
133-401-2415/2014-04
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