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На основу члана 2. Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Стратегије развоја школског спорта у Аутономној Покрајини
Војводини за период 2013-2017. године (Службени лист АПВ”, број
47/2013) и чл.33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Aутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”,
број 04/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29.
јануара 2014. године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РАЗВОЈ
ШКОЛСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ
ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине".
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 66-1/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године
Потпредседник Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

Члан 1.
Доноси се Акциони план за развој школског спорта у АП Војводини за 2014. годину, који је саставни део ове одлуке.

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2014. ГОДИНУ
ЦИЉ 3. Побољшање квалитета и квантитета понуде
школског спорта
Задаци
3.1 Ревитализација СОШОВ-а

Активности
1. 1. Расписивање
конкурса за избор
града домаћина 7.
СОШОВ-а
2. Израда Правилника о организацији 7.
СОШОВ-а
3. Израда
финансијског плана
7. СОШОВ-а

3.2 Покретање
програма
„Школски спорт
плус“

Индикатори
1. Конкурсно изабран
град домаћин 7. СОШОВ-а

Носиоци активности
Покрајински секретаријат за спорт и
омладину

2. Утврђене надлежнос- Савез за школски
ти, обавезе, активности спорт Војводине
и одговорности сваког
организационог учесника 7. СОШОВ-а
3. Усвојен финансијски
план 7. СОШОВ-а

4. Одржавање 7.
СОШОВ-а

4. Извештај о реализацији 7. СОШОВ-а

1. Програм такмичења атлетике за
ученике/це
I-IV и V-VI разреда

1. Организовано
Покрајинско школско
првенство у атлетици

2. Покретање такмичења у спортским
играма(мали фудбал
за ученике/це I-IV
разреда и рукомат за
ученике/це V-VIразреда)

2. Организована
општинска/градска
такмичења
у малом фудбалу и
рукомету

Ресурси
Покрајински секретаријат за спорт и
омладину

2014.

Град домаћин 7.
СОШОВ-а
Савез за школски
спорт Војводине

Покрајински секретаријат за спорт и
омладину

Покрајински секретаријат за спорт и
омладину

Савез за школски
спорт Војводине

Јединице локалне
самоуправе

Покрајински грански Савез за школски
савези
спорт Војводине
Основне школе АП
Војводине

Временски рок

Покрајински грански
савези

2014.
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3.3
Успостављање
чвршће везе
и сарадње
са спортским
клубовима
и савезима
и другим
партнерима
у локалној
заједници

1. Спровођење акције
„Отворена врата
школе за спортске организације“ (клубове,
друштва, савезе)

1. Број школа обухПокрајински севаћен акцијом „Откретаријат за спорт и
ворена врата школе за омладину
спортске организације“
Савез за школски
спорт Војводине
2. Спровођење акције 2. Број школа обух„Посета ученика/ца
ваћен акцијом „Посета Основне школе АП
спортским организа- ученика/ца спортским Војводине
цијама“
организацијама“
Спортске организа3. Припрема зајед3. Број организованих ције
заједничких програма
ничких програма
школа и невладиних током летњег и зиморганизација током
ског распуста
летњег и зимског
распуста

Јединице локалне
самоуправе

3.4 Подстицање
континуираног
стручног усавршавања наставника физичког
васпитања,
учитеља и другог наставног и
стручног особља
у школи из области физичког
васпитања и
спорта

1. Организовање
1. Број одржаних обука
и семинара
обука и стручних
семинара за
наставнике физичког
васпитања, учитеље
и стручног особље

Друштво педагога
физичког васпитања
Војводине

Покрајински секретаријат за спорт и
омладину

Друштво учитеља
Војводине

Покрајински секретаријат за образовање,
управу и националне
заједнице

Акредитоване високошколске установе
Покрајински Завод
за спорт и медицину
спорта

2014.

Основне школе АП
Војводине
Спортске организације

2014.

Јединице локалне
самоуправе

Спортски савез
Војводине

ЦИЉ 4. Подршка развоју школског спорта на нивоу јединица локалне
самоуправе
Задаци

Активности

Индикатори

4.1 Адекватно
позиционирање
школског спорта у
програмима развоја
спорта и у буџету
на нивоу јединица
локалне самоуправе
(функционисање и
уређење школског
спорта као приоритета)

1.Анализа стања
школског спорта и
услова за његово
спровођење на нивоу
локалне самоуправе

1. 1. Евиденција школа
које реалиазују програм школског спорта,
ресурси са којима га
реализују (људски
и материјални) и
евиденција програма
школског спорта који
се реализују на нивоу
јединица локалне
самоуправе

2. Дефинисање модела за функционисање
школског спорта у
оквиру програма
развоја спорта на нивоу јединица локалне
самоуправе

Носиоци активности
Покрајински секретаријат за спорт и
омладину
Јединица локалне
самоуправе
Савез за школски
спорт Војводине

Покрајински
секретаријат
за спорт и
омладину

Временски рок
2014.

Јединице
локалне самоуправе

Друштво педагога
физичког васпитања
Војводине

2.1. Мере и активности
Спортске органиразвоја школског
зације
спорта као саставни
и приоритетни део
локалних програма за
развој спорта
2.2. Обезбеђена средстава за реализацију
програмских активности школског спорта
(из планираног буџета
за развој и унапређење
спорта на локалном
нивоу)

Ресурси

2014.

29. јануар 2014.
4. 2 Одређивање
најважнијих задатака и активности
у развоју школског
спорта у јединици
локалне самоуправе

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
1. Формирање радне
групе за унапређење
функционисања
школског спорта на
нивоу јединица локалне самоуправе

1.1. Формирана радна
група
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Покрајински секретаријат за спорт и
омладину

1.2.Дефинисана листа
приоритетаи израђене Јединица локалне
препоруке у циљу уна- самоуправе
пређења функционисања школског спорта
на нивоу јединица
локалне самоуправе

Покрајински
секретаријт за
спорт и омладину

2014.

ЦИЉ 5. Неговање културе спортског понашања, фер-плеја, сарадње,
толеранције и поштовања различитости
на спортским теренима и поред њих
Задаци
5.1 Подстицање
спортског понашања свих актера
спортског
догађаја

А ктивности
1. Кампања „Буди
фер“ Покрајинског
секретаријата за
спорт и омладину
2. Кампања „Навијај
спортски“
(сарадња основни
хшкола и спортских
организација на
промоцији културе
навијања)
3. Манифестација
„Куп толеранције“

Индикатори
1. Реализоване акције
и активности у оквиру
кампање „Буди фер“

Носиоци активности
Покрајински секретаријат за спорт и
омладину

Ресурси
Покрајински
секретаријат
за спорт и
омладину

Временски рок
2014.

Министарство
унутрашњих послова Јединице
2. Реализоване акције и
локалне самоактивности у оквиру кам- Спортске органиуправе
пање „Навијај спортски“ зације

3. Преглед активности
и такмичења у оквиру
манифестације „Куп
толеранције“

Покрајински секретаријат за спорт и
омладину
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице
Савез за школски
спорт Војводине

Покрајински
секретаријат
за спорт и
омладину
Покрајински
секретаријат
за образовање, управу
и националне
заједнице

ЦИЉ 6. Побољшање медијског праћења и промоције
школског спорта
Задаци
6.1 Покретање
посебног интерактивног сајта програма „Активне
школе“

Активности
1. Креирање и
одржавање интернет
странице програма
„Активне школе“

Индикатори
1. 1.1. Ниво интерактивности на
интернет страници
програма „Активнешколе“ (путем
„бројчаника“ – тј.
месечна, недељна
и дневна посећеност сајта; односно
рубрике „питања и
одговори“)

Носиоци активности
Покрајински секретаријат за спорт и
омладину

Ресурси
Покрајински секретаријат за спорт и
омладину

Акредитационо тело Акредитационо тело
Савез за школски
спорт Војводине

Временски рок
2014.
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6.2 Већа пажња
електронских и
писаних медија
посвећена унапређењу и промоцији школског
спорта, вежбања
и здравог живота
деце и младих

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
1. Редовно извештавање медија о свим
активностима у
склопу програма
„Активнешколе“
2. Истраживање
медијске слике
школског спорта

1. Број саопштења за Тим за креирање и
медије
одржавање веб сајта
„Активне школе“
Покрајински секре1.1. Анкетирање
средстава јавног
таријат за спорт и
информисања о
омладину
праћењу активности
у области школског спорта (место
школског спорта у
медијима)

29. јануар 2014.
Покрајински секретаријат за спорт и
омладину

2014.

Савез за школски
спорт Војводине
Штампани и електронски медији
на територији АП
Војводине

1.2. Упоредна анализа анкете спроведене
међу медијима и
Пресс Цлипп-инга истих медија о
праћењу и извештавањима на тему
школског спорта
Евалуација ефеката Стратегије развоја школског спорта у
АП Војводини за 2014. годину
Задаци
I Дефинисање
Плана евалуције
ефеката Стратегије
развоја школског
спорта у АП Војводини за период
2013-2017

II Спровођење
евалуације ефеката
Стратегије развоја
школског спорта
у АП Војводини за
период 2013-2017

Активности
Израда Плана
евалуације ефеката
Стратегије развоја
школског спорта у
АП Војводини за
период 2013-2017

Испитивање физичког и менталног
здравља ученика
основних школа у
АП Војводини

Индикатори
Усвојен План
евалуације ефеката
Стратегије развоја
школског спорта у
АП Војводини за
период 2013-2017

Показатељи физичког и менталног
здравља ученика
дефинисани Планом евалуације ефеката Стратегије

Носиоци активности

Показатељи образовног постигнућа
ученика дефинисани Планом
евалуације ефеката
Стратегије

Испитивање
бављења физичком активношћу и
спортом ученика
основних школа у
АП Војводини

Показатељи
бављења ученика
физичком активношћу и спортом дефинисани Планом
евалуације ефеката
Стратегије

Временски рок

Покрајински секре- Покрајински секре- 2014.
таријат
таријат
за спорт и омладину за спорт и омладину
Покрајински секретаријат за здравство и социјалну
политику

Покрајински секретаријат за здравство и социјалну
политику

Покрајински
секретаријат за
образовање, управу
и националне заједнице

Покрајински
секретаријат за
образовање, управу
и националне заједнице

Покрајински секретаријат
за спорт и омладину
Покрајински секретаријат за здравство и социјалну
политику
Покрајински
секретаријат за
образовање, управу
и националне заједнице

Испитивање образовног постигнућа
ученика основних
школа у АП Војводини

Ресурси

29. јануар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Испитивање животног стила ученика
основних школа у
АП Војводини

III Истраживање о
статусу школског
спорта у друштву
– подизање нивоа
свести о значају
школског спорта
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Показатељи животног стила ученика дефинисани
Планом евалуације
ефеката Стратегије

Анкетирањег рађана Препознавање
– случајни репрезен- циљева/задатака
тативни узорак
Стратегије за више
од 70% испитаника

Покрајински секретаријат
за спорт и омладину

29.

Р Е Ш Е Њ Е

На основу члана 13. Одлуке о Секретаријату Владе Аутономне
Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број: 8/10 и 26/12) и
члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а је

I
Овим решењем утврђује се Годишњи програм коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину, обим средстава за спровођење овог програма,
као и начин њиховог распоређивања.
II

РЕШЕЊЕ

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

I
ГОРАН МИХАЈЛОВИЋ п о с т а в љ а се за саветника председника Владе Аутономне Покрајине Војводине, до престанка
мандата председника Владе Аутономне Покрајине Војводине.

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

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 401-136/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-4/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године
Председник Владе АП Војводине
Др Бојан Пајтић,с.р.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2014. ГОДИНУ

30.
На основу члана 4. Одлуке о образовању Буџетског фонда за
воде Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
брoj 22/2010) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске
одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени
лист АПВ’’, брoj 04/2010), а у вези са чланом 10. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине
за 2014. годину („Службени лист АПВ”, број 50/2013) и члана 190.
Закона о водама („Службени гласник РС“, број: 30/2010 и 93/2012),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29.
јануара 2014. године, д о н е л а ј е

Уплатни рачун

Приходи Буџетског фонда за воде АПВ за 2014. годину
I
Средства за реализацију Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АП Војводине за 2014. годину
(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:

Накнада

Износ

840-741562843-03

Накнада за коришћење водног добра

840-741563843-10

Накнада за испуштену воду

840-741565843-24

Накнада за одводњавање од физичких лица на основу решења Пореске управе

640.000.000,00

840-741566843-31

Накнада за одводњавање од правних лица

756.000.000,00

840-741567843-38

Накнада за коришћење водних објеката и система

Конто

Укупно од накнада

311712

Пренета неутрошена средстава из ранијих година

УКУПНО

804.000.000,00
84.000.000,00

440.000.000,00
2.724.000.000,00
207.769.904,07
2.931.769.904,07
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Средства за реализацију Програма планирана су Покрајинском
скупштинском одлуком о Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину (‘’Службени лист АПВ’’, брoj: 50/2013), у укупном износу од 2.931.769.904,07 динара из извора финансирања:
01 02 Приходи из буџета-наменски приходи
2.724.000.000,00 динара
13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
207.769.904,07 динара
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 израде пројектно-техничке документације и
изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини
200.000.000,00 динара
2. Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и
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

29. јануар 2014.

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).

31.
На основу члана 15. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Службени лист АПВ брoj 4/2013) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/2010)
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е

5. Изградња фекалне канализације у МЗ „Крушчица“, Општина
Бела Црква (преузета обавеза)
2.776.308,31 динара

РЕШЕЊЕ

6. Услуга утврђивања количина извађеног материјала из водотока
2.500.000,00 динара

Даје се сагласност на Програм пословања ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, за 2014. годину, који је донео Управни одбор ЈВП
„Воде Војводине“, на седници одржаној 16.01.2014. године.

7. Финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за
2014. годину
2.437.500.000,00 динара

II

УКУПНО: (1- 7)
2.931.769.904,07 динара
							
III

I

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-8/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

Начин коришћења средстава и накнаде из којих се користе
Суфинансирање израде пројектно-техничке документације
као и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини (тачка II, подтачка 1. овог Програма) финансираће се из накнаде за коришћење водног добра.
Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и
изградње и реконструкције објеката фекалне канализације (тачка II, подтачка 2. овог 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

32.
На основу члана 22. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о јавном предузећу „Војводинашуме“ („Службени лист АПВ“,
број 4/13) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“,
број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Јавног пре-

29. јануар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

дузећа „Војводинашуме“ Петроварадин за 2014. годину, који је
донео Управни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин, на XXXIX седници одржаној 27.12.2013..године.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-33/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-9/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

33.
На основу члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Педагошког
завода Војводине („Службени лист АПВ“, број 14/03) и чл. 33. и
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е

35.
На основу члана 30. тачка 9. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине ( “Службени лист
АПВ”, број 4/10), а у складу са чланом 10. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског Завода за спорт и медицину
спорта ( “Службени лист АПВ”, број: 10/02 и 1/12), као и у складу
са чланом 24. став 2. Статута Покрајинског завода за спорт и медицину спорта,
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ из Панчева, разрешава се дужности
председника Надзорног одбора Покрајинског завода за спорт и
медицину спорта, на лични захтев.

Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Финансијски план Педагошког завода
Војводине за 2014. годину, који је усвојио Управни одбор Педагошког завода, на седници одржаној 23. јануара 2014. године.
II

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-23/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-34/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

34.
На основу члана 15. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
(„Службени лист АПВ“, број: 10/02 и 1/12) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Покрајинског завода за
спорт и медицину спорта за 2014. годину, који је усвојио Управни
одбор Покрајинског завода за спорт и медицину спорта, на седници одржаној 14. јануара 2014. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.

Број 3 - Страна 25

36.
На основу члана 30. тачка 9. Покрајинске скупштинске одлуке
о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”,
број 4/10), а у складу са чланом 10. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског Завода за спорт и медицину спорта
(“Службени лист АПВ”, број: 10/02 и 1/12), као и у складу са чланом 24. став 2. Статута Покрајинског завода за спорт и медицину
спорта,
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Мр ВОЈИСЛАВ МАТИЋ именује се за председника Надзорног
одбора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта, на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-24/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

Страна 26 - Број 3
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37.

29. јануар 2014.
РЕШЕЊЕ

На основу члана 11.став 2. Одлуке о оснивању Едукативног
центра за обукe у професионалним и радним вештинама, Нови
Сад („Службени лист АПВ“, број: 13/2010 и 5/2011) и чл. 33. и 35.
став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/2010)
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Едукативног центра
за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за
2014. годину, који је усвојио Управни одбор Едукативног центра,
на петој редовној седници, одржаној 13.01.2014. године.

I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Финансијски план Информативног
центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2014. годину, који је усвојио Управни одбор Информативног центра, на
седници одржаној 16. 01. 2014. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-26/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-25/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

39.
На основу члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра
за пословну стандардизацију и сертификацију („Службени лист
АПВ“, број: 14/09 и 39/2013) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е

38.

РЕШЕЊЕ

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног
центра за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови
Сад („Службени лист АПВ“, број: 13/2010 и 5/2011) и чл. 33. и 35.
став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/2010)
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Едукативног центра за
обукe у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2014.
годину, који је донео Управни одбор Едукативног центра, Нови
Сад, на петој редовној седници, одржаној 13.01.2014. године.

I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Финансијски план Информативног
центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2014. годину, који је усвојио Управни одбор Информативног центра, на
седници одржаној
16. 01. 2014. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-26/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-14/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

39.
На основу члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра
за пословну стандардизацију и сертификацију („Службени лист
АПВ“, број: 14/09 и 39/2013) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е

40.
На основу члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра
за пословну стандардизацију и сертификацију („Службени лист
АПВ“, број: 14/2009 и 39/2013) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/2010)
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29.
јануара 2014. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Информативног центра за
пословну стандардизацију и сертификацију за 2014. годину, који
је усвојио Управни одбор, на седници одржаној 16. 01.2014. године.

29. јануар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Влада Аутономне Покрајине Војводине

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

Број: 022-45/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-7/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

41.
На основу члaна 30. тачка 11), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Сл. лист АПВ“, број 4/2010), а у вези са чланом 1. алинеја 5)
Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина
Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист
АПВ“, број 18/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е

43.
На основу члана 14. став 2. Одлуке о оснивању Канцеларије за
инклузију Рома („Службени лист АПВ“, број 8/06) и чл. 33. и 35.
став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Канцеларије за инклузију Рома за 2014. годину, који је усвојио Управни одбор Канцеларије за инклузију Рома, на седници одржаној 15. 01. 2014. године.

Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Финансијски план Музеја Војводине за
2014. годину, који је усвојио Управни одбор Музеја, на 19. седници одржаној 20. јануара 2014. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-29/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-40/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

42.
На основу члaна 30. тачка 11), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Сл. лист АПВ“, број 4/2010), а у вези са чланом 1. алинеја 5)
Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина
Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист
АПВ“, број 18/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е

Број 3 - Страна 27

44.
На основу члана 14. став 2. Одлуке о оснивању Канцеларије за
инклузију Рома („Службени лист АПВ“, број 8/06) и чл. 33. и 35.
став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Годишњи програм рада Канцеларије
за инклузију Рома за 2014. годину, који је донео Управни одбор
Канцеларије за инклузију Рома, на седници одржаној 15.01.2014.
године.

Р Е Ш Е Њ Е

II

I

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

Даје се сагласност на Програм рада Музеја Војводине за 2014.
годину, који је усвојио Управни одбор Музеја, на 19. седници одржаној 20. јануара 2014. године.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

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

Број: 022-16/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

Страна 28 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

45.

29. јануар 2014.

(„Сл. лист АПВ“, број 4/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е

На основу члaна 30. тачка 11), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Сл. лист АПВ”, број 4/2010), а у вези са чланом 1. алинеја 3) Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права
над установама културе које је основала Аутономна Покрајина
Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист
АПВ“, број 18/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е

Даје се сагласност на Финансијски план Спомен - збирке Павла
Бељанског за 2014. годину, који је усвојио Управни одбор Спомен
- збирке, на седници одржаној 20. јануара 2014. године.

Р Е Ш Е Њ Е

II

I

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

Даје се сагласност на Финансијски план Галерије ликовне
уметности поклон збирке Рајка Мамузића из Новог Сада за 2014.
годину, који је усвојио Управни одбор Галерије, на седници одржаној 17. јануара 2014. године.

Р Е Ш Е Њ Е
I

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-41/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-39/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

48.
На основу члaна 30. тачке 11), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Сл. лист АПВ“, број 4/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е

46.

I

На основу члaна 30. тачка 11), чл.33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Сл. лист АПВ“, број 4/2010), а у вези са чланом 1. алинеја 3) Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права
над установама културе које је основала Аутономна Покрајина
Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист
АПВ“, број 18/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е

Даје се сагласност на Програм рада Спомен - збирке Павла
Бељанског за 2014. годину, који је усвојио Управни одбор Спомен
- збирке, на седници одржаној 20. јануара 2014. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине

Р Е Ш Е Њ Е
I

Број: 022-48/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

Даје се сагласност на Програм рада Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2014. годину, који је усвојио Управни одбор Галерије, на седници одржаној 17. јануара
2014. године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-43/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

47.
На основу члaна 30. тачке 11), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине

49.
На основу члана 17. Одлуке о оснивању установе – Центра за
привредно технолошки развој Војводине («Службени лист АПВ»,
број 4/08) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”,
број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешава се дужности у Управном одбору Установе - Центра
за привредно технолошки развој Војводине:
- Д рагана Шкамла, дипломирани филозоф, из реда запослених,
из разлога мировања радног односа у Установи - Центру за

29. јануар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

привредно-технолошки развој, због именовања на функцију у
општинском органу.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-28/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

50.
На основу члана 17. Одлуке о оснивању установе – Центра за
привредно технолошки развој Војводине («Службени лист АПВ»,
број 4/08) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”,
број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а је

- чланови:
1. Јанко Дрча, дипл. психолог из Новог Сада, представник
оснивача;
2. Војин Јованчевић, професор физичког васпитања из Новог Сада, представник оснивача;
3. Горан Антић, дипл. инжењер агроекономије из Новог
Сада, представник оснивача;
4. Ненад Човић, грађевински техничар из Новог Сада,
представник локалне самоуправе;
5. Митар Кресић, пензионер из Новог Сада, представник
корисника;
6. Славица Поповић, професор психологије, помоћник директора за социјална питања из Новог Сада, представник
запослених;
7. др Гордана Ђурић, доктор медицине, руководилац РЈ
Прихватилиште са прихватном станицом из Новог Сада,
представник запослених;
8. Стана Џефердановић, економски техничар, књиговођа
зарада и осталих личних примања из Сремских Карловаца, представник запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине

РЕШЕЊЕ
I

Број: 022-52/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

У Управни одбор Установе - Центра за привредно-технолошки
развој Војводине, именујe се:
- Тијана Лончар, струковни економиста, књиговођа, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-29/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

51.
На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број: 42/91, 71/94 и 79/05), тачке I Одлуке о
преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар „Нови Сад“
у Новом Саду („Службени лист АПВ“, број 7/02), члана 30. став
1. тачка 11. и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“,
број 4/10) а у вези члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број 24/11),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Геронтолошког
центра „Нови Сад“ у Новом Саду:
- председник:
Саша Билиновић, дипл. правник из Новог Сада, представник оснивача;

Број 3 - Страна 29

52.
На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите
за смештај корисника Геронтолошки центар „Нови Сад“ у Новом
Саду („Службени лист АПВ“, број 7/02), члана 30. став 1. тачка 11.
и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
У Управни одбор Геронтолошког центра „Нови Сад“ у Новом
Саду, именују се:
- за председника:
Живко Планић, дипл. економиста из Новог Сада, представник оснивача;
- за чланове:
1. Мирјана Драговић, економски техничар из Новог
Сада, представник оснивача;
2. Јанко Дрча, дипл. психолог из Новог Сада, представник удружења;
3. Димитрије Јовичић, пензионер из Новог Сада, представник корисника;
4. Милица Туцаков, дипл. социјални радник из Новог
Сада, представник запослених.
Председник и чланови Управног одбора Геронтолошког центра
„Нови Сад“ у Новом Саду, именују се на четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

Страна 30 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-53/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

53.
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број: 42/91, 71/94 и 79/05), тачке I Одлуке о
преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар „Нови Сад“
у Новом Саду („Службени лист АПВ“, број 7/02), члана 30. став
1. тачка 11. и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“,
број 4/10) а у вези члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број 24/11),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

Горан Антић, дипл. инжењер агроекономије из Новог Сада,
представник оснивача;
- за чланове:
1. Слободан Стевановић, магистар техничких наука из Новог Сада,
представник оснивача;
2. Анђелка Бараћ, социјални радник из Футога, представник
запослених.
Председник и чланови Надзорног одбора Геронтолошког центра „Нови Сад“ у Новом Саду, именују се на четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-55/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Геронтолошког
центра „Нови Сад“ у Новом Саду:
- председник:
Владо Самарџић из Степановићева, представник оснивача;
- чланови:
1. Дејан Ђукић, студент из Степановићева, представник локалне самоуправе;
2. Милица Туцаков, социјални радник из Футога, Руководилац РЈ Дом пензионера и старих лица на Новом насељу, представник запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-54/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

54.
На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права
и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај
корисника Геронтолошки центар „Нови Сад“ у Новом Саду
(„Службени лист АПВ“, број 7/02), члана 30. став 1. тачка 11.
и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
У Надзорни одбор Геронтолошког центра „Нови Сад“ у Новом
Саду, именују се:
- за председника:

29. јануар 2014.

55.
На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама (“Службени гласник РС“, број: 42/91, 71/94 и 79/05), тачке I Одлуке о
преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Суботици
(„Службени лист АПВ“, број 7/02), члана 30. став 1. тачка 11. и
члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10) а у
вези члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС“, број 24/11),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Геронтолошког
центра у Суботици:
- председник:
Мариа Биачи, дипл. социолог из Палића, представник
оснивача;
- чланови:
1. Саша Пејић Гавран, електроенергетичар из Суботице,
представник оснивача;
2. Дарко Мишкоски, економски техничар из Суботице,
представник оснивача;
3. Весна Солдо, економиста из Суботице, представник оснивача;
4. Борко Хорват, студент из Суботице, представник локалне
самоуправе;
5. Фрања Лендваи, пензионер из Суботице, представник
корисника;
6. Слађана Тодоровић, водећа медицинска сестра из Суботице, представник запослених;
7. Срђан Барак, столар у Одељењу одржавања, представник запослених;
8. др Мирјана Бањац, лекар специјалиста трансфузиолог из
Суботице, представник запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне По-

29. јануар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

крајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е

Број: 022-68/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

Број 3 - Страна 31

I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Геронтолошког
центра у Суботици:
- председник:
Етелка Дирнер из Суботице, представник оснивача;

56.
На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите
за смештај корисника Геронтолошки центар у Суботици („Службени лист АПВ“, број 7/02), члана 30. став 1. тачка 11. и члана
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е

- чланови:
1. Далибор Караџа, студент из Суботице, представник локалне самоуправе;
2. Златинка Раце Јеремић, организатор културно-забавних и
рекреативних активности из Суботице, представник запослених.
II

Р Е Ш Е Њ Е

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

I

Влада Аутономне Покрајине Војводине

У Управни одбор Геронтолошког центра у Суботици, именују
се:

Број: 022-62/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

- за председника:
Ласло Чикош, социјални радник из Суботице, представник оснивача;
- за чланове:
1. Бранимир Цигале, менаџер маркетинга из Суботице,
представник оснивача;
2. Драгица Лучев, пензионер из Суботице, представник удружења;
3. Борислава Алаџић, пензионер из Суботице, представник
корисника;
4. Слађана Тодоровић, виши медицински техничар из Суботице, представник
запослених.
Председник и чланови Управног одбора Геронтолошког центра
у Суботици, именују се на четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-61/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

57.
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број: 42/91, 71/94 и 79/05), тачке I Одлуке о
преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Суботици
(„Службени лист АПВ“, број 7/02), члана 30. став 1. тачка 11. и
члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10) а у
вези члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС“, број 24/11),

58.
На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите
за смештај корисника Геронтолошки центар у Суботици („Службени лист АПВ“, број 7/02), члана 30. став 1. тачка 11. и члана
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
У Надзорни одбор Геронтолошког центра у Суботици, именују
се:
- за председника:
Мирјана Дмитровић, дипл. социолог из Суботице, представник оснивача;
- за чланове:
1. Мариа Биачи, дипл. социолог из Палића, представник
оснивача;
2. Златинка Раце Јеремић, дипл. андрагог, организатор културних активности из Суботице, представник запослених.
Председник и чланови Надзорног одбора Геронтолошког центра у Суботици, именују се на четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

Страна 32 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Р Е Ш Е Њ Е

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-63/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

29. јануар 2014.

I

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

У Управни одбор Геронтолошког центра „Срем“ у Руми, именују се:

На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број: 42/91, 71/94 и 79/05), тачке I Одлуке о
преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар „Срем“ у
Руми („Службени лист АПВ“, број 7/02), члана 30. став 1. тачка
11. и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број
4/10) а у вези са чланом 132. став 3. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број 24/11),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е

- за чланове:
1. Урош Возаревић, дипл. инжењер за предузетни менаџмент из Сремске
Митровице, представник оснивача;
2. Нада Пошарац, пензионер из Руме, представник удружења;
3. Драгиња Матић, пензионер из Руме, представник корисника;
4. Јасмина Брашанчевић, дипл. психолог из Руме, представник запослених.

59.

Р Е Ш Е Њ Е

- за председника:
Данијела Бакула, апсолвент на Филозофском факултету из
Руме, представник оснивача;

Председник и чланови Управног одбора Геронтолошког центра
„Срем“ у Руми, именују се на четири године.
II

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Геронтолошког
центра „Срем“ у Руми:
- председник:
Небојша Витомировић, менаџер из Руме, представник
оснивача;
- чланови:
1. Данијела Бакула, апсолвент из Руме, представник оснивача;
2. Лука Загорац, дипл. правник из Руме, представник оснивача;
3. Бора Вујић, дипл. технолог из Руме, представник локалне самоуправе;
4. Ангелина Цветковић из Руме, представник корисника;
5. Нaда Пошарац, социјални радник из Руме, представник
запослених;
6. Никола Пјевац, ВКВ бравар из Руме, представник запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-56/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

60.
На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар „Срем“ у Руми
(„Службени лист АПВ“, број 7/02), члана 30. став 1. тачка 11. и
члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-57/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

61.
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број: 42/91, 71/94 и 79/05), тачке I Одлуке о
преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар „Срем““ у
Руми („Службени лист АПВ“, број 7/02), члана 30. став 1. тачка 11.
и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10)
а у вези члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/11),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Геронтолошког
центра „Срем“ у Руми:
- председник:
Наташа Кресоје, економиста из Руме, представник оснивача;
- чланови:
1. Снежана Радовић, дипл. економиста из Руме, представник локалне самоуправе;
2. Снешка Милојевић, радни терапеут из Руме, представник запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

29. јануар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-58/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

62.
На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар „Срем“ у Руми
(„Службени лист АПВ“, број 7/02), члана 30. став 1. тачка 11. и
члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а је

Број 3 - Страна 33

- председник:
Гордана Радосављев, дипл. економиста из Зрењанина,
представник оснивача;
- чланови:
1. Зоран Поповић, адвокат из Зрењанина, представник оснивача;
2. Кристина Видрач, наставник из Мужље, представник оснивача;
3. др Софија Субин Теодосијевић из Зрењанина, представник локалне самоуправе;
4. Ненад Крбавац, електротехничар из Зрењанина, представник корисника;
5. Озренко Веселиновић, лекар из Зрењанина, представник
запослених;
6. Мирјана Кесић, социјални радник из Зрењанина, представник запослених.
II

Р Е Ш Е Њ Е

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

I

Влада Аутономне Покрајине Војводине

У Надзорни одбор Геронтолошког центра „Срем“ у Руми, именују се:

Број: 022-64/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

- за председника:
Мира Радуловић, дипл. правник из Ирига, представник
оснивача;
- за чланове:
1. Мирјана Митровић, апсолвент психологије из Руме;
2. др Јелена Лончар, лекар из Руме, представник запослених.
Председник и чланови Надзорног одбора Геронтолошког центра „Срем“ у Руми, именују се на четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-59/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

63.
На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број: 42/91, 71/94 и 79/05), тачке I Одлуке о
преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Зрењанину („Службени лист АПВ“, број 7/02), члана 30. став 1. тачка 11. и
члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10) а у
вези члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС“, број 24/11),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е

64.
На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Зрењанину
(„Службени лист АПВ“, број 7/02), члана 30. став 1. тачка 11. и
члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
У Управни одбор Геронтолошког центра у Зрењанину, именују
се:
- за председника:
Гордана Радосављев, дипл. економиста из Зрењанина,
представник
оснивача;
- за чланове:
1. Дарко Мартинов, економиста из Зрењанина, представник оснивача;
2. Александра Кхалаф, дипл. дефектолог из Зрењанина,
представник удружења;
3. Ненад Крбавац, електротехничар из Зрењанина, представник корисника;
4. Јасмина Мељанац, дипл. економиста из Лазарева, представник запослених.

Р Е Ш Е Њ Е

Председник и чланови Управног одбора Геронтолошког центра
у Зрањанину, именују се на четири године.

I

II

Разрешавају се дужности у Управном одбору Геронтолошког
центра у Зрењанину:

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

Страна 34 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-65/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

65.
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број: 42/91, 71/94 и 79/05), тачке I Одлуке о
преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Зрењанину („Службени лист АПВ“, број 7/02), члана 30. став 1. тачка 11. и
члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10) а у
вези члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС“, број 24/11),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е

- за председника:
Даница Медведев, дипл. инжењер архитектуре из Зрењанина, представник
оснивача;
- за чланове:
1. Стевица Раду из Зрењанина;
2. Зорица Марјански, медицинска сестра из Зрењанина,
представник запослених.
Председник и чланови Надзорног одбора Геронтолошког центра у Зрењанину, именују се на четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-67/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

Р Е Ш Е Њ Е
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Геронтолошког
центра у Зрењанину:
- председник:
Илдико Бођо, васпитачица из Зрењанина, представник
оснивача;
- чланови:
1. Владимир Поповић, студент из Зрењанина, представник
локалне самоуправе;
2. Зорица Марјански, медицинска сестра из Зрењанина,
представник запослених.

29. јануар 2014.

67.
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), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке
о оснивању Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин услед
поделе Здравственог центра Зрењанин (“Службени лист АПВ“,
број: 21/07 и 21/10) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске
одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени
лист АПВ”, број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

II

I

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

Др ГОРДАНА КОЗЛОВАЧКИ, доктор медицине, специјалиста
интерне медицине-нефрологије, мастер менаџер у систему здравствене заштите, разрешава се дужности директора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, на коју је именована Решењем
Владе Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00002/2010 од
30. децембра 2009. године.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-66/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

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

66.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Зрењанину
(„Службени лист АПВ“, број 7/02), члана 30. став 1. тачка 11. и
члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
У Надзорни одбор Геронтолошког центра у Зрењанину, именују се:

Број: 022-44/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

68.
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), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке
о оснивању Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин услед
поделе Здравственог центра Зрењанин (“Службени лист АПВ“,
број: 21/07 и 21/10) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске
одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени
лист АПВ”, број 4/10),

29. јануар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29.
јануара 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Др ГОРДАНА КОЗЛОВАЧКИ, доктор медицине, специјалиста
интерне медицине-нефрологије, мастер менаџер у систему здравствене заштите, именује се за директорку Опште болнице „Ђорђе
Јоановић“ Зрењанин, на период од четири године.

Број 3 - Страна 35

70.
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),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е

II

РЕШЕЊЕ

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

I

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Именују се председник и чланови Управног одбора Дома ученика средњих школа „Никола Војводић“ у Кикинди:

Број: 022-46/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

69.
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),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е

- представници оснивача:
1. Драган Стојановић, инжењер машинства из Банатског
Великог Села - председник;
2. Жаклина Јацишин, дипломирани инжењер агрономије из
Руског Села - члан;
3. Шандор Талпаи, електроинсталатер из Руског Села члан;
- представници родитеља:
1. Новка Симић из Падеја - члан;
2. Саша Николин из Црне Баре - члан;
- представници запослених у Дому ученика:
1. Весна Јеринић из Кикинде - члан;
2. Милорад Поповић из Кикинде - члан.
II

РЕШЕЊЕ

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

I

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Дома
ученика средњих школа „Никола Војводић“ у Кикинди:
- председник
Драган Стојановић, инжењер машинства из Банатског Великог Села;
- чланови - представници оснивача:
1. Јован Родић, дипломирани политиколог из Кикинде;
2. Марија Бркић, КВ радник из Руског Села;
3. Шандор Талпаи, електроничар инструменталиста из Руског Села;
- чланови - представници родитеља:
1. Новка Симић, професор физичке културе из Падеја;
2. Војислав Шевић, ливац из Мола;
- чланови - представници запослених у Дому ученика:
1. Весна Јеринић, васпитач из Кикинде;
2. Милорад Поповић, референт за помоћно-техничко
особље из Кикинде.

Број: 022-51/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

71.
На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Издавачког завода „Форум“ - Forum Könyvkiadó Intézet («Службени лист АПВ»,
број 7/08), члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(«Службени лист АПВ», број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

II

I

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

Разрешава се дужности члан Управног одбора Издавачког завода „Форум“ - Forum Könyvkiadó Intézet:

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-50/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

- Јанош Бренер млађи, професор мађарског језика и књижевности.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

Страна 36 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Покрајински секретаријат за образовање, управу и
националне заједнице.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-47/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

72.
На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Издавачког завода „Форум“ - Forum Könyvkiadó Intézet («Службени лист АПВ»,
број 7/08), члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(«Службени лист АПВ», број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
29. јануара 2014. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I

29. јануар 2014.

Број: 128-61-220/2013-01
Дана: 29. 01. 2014. године

74.
На основу члана 33. став 1. тачка 20. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине («Службени гласник
РС», број 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУз 353/2009), члана 102. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 52/11 и 55/13), члана 21., 23.,
24. и 16. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима
(„Службени гласник РС“ број 72/09), члана 50. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист
АПВ», бр. 40/2012 – пречишћен текст), покрајински секретар за
образовање, управу и националне заједнице, донео је

Именује се члан Управног одбора Издавачког завода „Форум“
- Forum Könyvkiadó Intézet, до истека мандата Управном одбору:

донео

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-49/2014
Нови Сад, 29. јануар 2014. године

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

је

РЕШЕЊЕ

- Др Јудит Рафаи, професор мађарског језика и књижевности.
II

Покрајински секретар
mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели,с.р.)

I
ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИК
«КЛУПЧЕ – моја прва буњевачка граматика», од првог до четвртог разреда основне школе, аутора Сузане Кујунџић Остојић,
Руже Јосић и Јадранке Тиквицки и рецензената проф. др Павла
Илића, проф. др Драгољуба Петровића и Наташе Добрић, као
уџбеника за наставни предмет Буњевачки говор са елементима
националне културе од првог до четвртог разреда основне школе, писан ћириличним и латиничним писмом, на буњевачком говору, издавача ЈП Завод за уџбенике, Београд, почев од школске
2014/2015. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.

73.
На основу члана 33. став 1. тачка 20. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине («Службени гласник
РС», број 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУз 353/2009), члана 102. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 52/11 и 55/13), члана 21., 23.,
24. и 16. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима
(„Службени гласник РС“ број 72/09), члана 50. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист
АПВ», бр. 40/2012 – пречишћен текст), покрајински секретар за
образовање, управу и националне заједнице, донео је
донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИК
«БУЊЕВАЧКА ЧИТАНКА», за први и други разред основне
школе, аутора Мирјане Саванов и Невенке Башић Палковић и рецензената проф. др Павле Илић, проф. др Драгољуб Петровић и
Каролина Гашпаровски, као уџбеника за наставни предмет Буњевачки говор са елементима националне културе за први и други
разред основне школе, писан ћириличним и латиничним писмом,
на буњевачком говору, издавача ЈП Завода за уџбенике, Београд,
почев од школске 2014/2015. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и
националне заједнице.
Број: 128-61-222/2013-01
Дана: 29. 01. 2014. године

Покрајински секретар
mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели,с.р.)

75.
На основу члана 33. став 1. тачка 20. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине («Службени гласник
РС», број 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУз 353/2009), члана 102. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 52/11 и 55/13), члана 21., 23.,
24. и 16. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима
(„Службени гласник РС“ број 72/09), члана 50. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист
АПВ», бр. 40/2012 – пречишћен текст), покрајински секретар за
образовање, управу и националне заједнице, донео је
донео

је

РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ «ПРИРУЧНИК

29. јануар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ЗА УЧИТЕЉЕ“ уз Буњевачку читанку за први и други разред
основне школе, аутора Мирјане Саванов и Руже Јосић и рецензената проф. др Павла Илића, проф. др Драгољуба Петровића и
Каролине Гашпаровски, као приручника за учитеље, за наставни
предмет Буњевачки говор са елементима националне културе за
први и други разред основне школе, писан латиничним писмом,
на буњевачком говору, издавача ЈП Завод за уџбенике, Београд,
почев од школске 2014/2015. године.

Број 3 - Страна 37

Број: 130-501-2448/2013-04
У Новом Саду 29.01.2014. године

Покрајински секреатар
др Слободан Пузовић,с.р.

77.

II

У складу са планираним активностима за 2014. годину и обезбеђеним буџетским средствима, Покрајински секретаријат за
спорт и омладину

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

расписује

Покрајински секретаријат за образовање, управу и
националне заједнице.
Број: 128-61-219/2013-01
Дана: 29. 01. 2014. године

Покрајински секретар
mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели,с.р.)

76.
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, на основу члана 22. став. 1. тачка 2.
Закона о утврђивању надлежности Аутонмне Покрајине Војводине („Службени гласник РС“ бр. 99/09 и 67/12 – одлука УС), у вези
члана 4. став 2. и 3. Закона о заштити и одрживом коришћењу
рибљег фонда („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13-УС),
чланa 52. став 8. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 40/12-пречишћен текст)
и конкурса за уступање на коришћење дела рибарског подручја
„Србија-Војводина“ објављеног дана 23.12.2013. године у „Службеном листу АПВ“, бр. 49 и на интернет презентацији Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и дана 24.12.2013. године у дневном листу „Дневник“,
доноси
РЕШЕЊЕ
О УСТУПАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛА РИБАРСКОГ
ПОДРУЧЈА „СРБИЈА – ВОЈВОДИНА“
НА ПЕРИОД ОД 10 ГОДИНА
I
Део рибарског подручја „Србија – Војводина“, и то: риболовне
воде реке Криваје и АК „Велебит“, уступају се на коришћење ЈВП
„Воде Војводине“ из Новог Сада, Булевар Михајла Пупина 25, на
период од 10 година, од 01.01.2014. године до 31.12.2023. године.
II
Рибарско подручје уступа се уз накнаду прописану Законом о
заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда.
III
Услови за коришћење рибарског подручја утврдиће се уговором који ће закључити Покрајински секретаријат за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине са ЈВП „Воде Војводине“ из Новог Сада, Булевар Михајла Пупина 25.
IV
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине

К О Н К У Р С
ЗА СТРУЧНО-ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ВОЈВОЂАНСКОГ ОМЛАДИНСКОГ ЦЕНТРА

Конкурс је намењен финансирању или суфинансирању
установа са седиштем у АП Војводини, ради стручно-техничке подршке, са циљем подизања капацитета и реализације програма у оквиру Војвођанског омладинског центра
током 2014. године (у даљем тексту: ВОЦ).
П Р И О Р И Т Е Т имају пројекти који својим активностима: покривају територију АП Војводине; подразумевају
партнерску сарадњу са удружењима младих и за младе и/
или са канцеларијама за младе или са установама које се
баве младима; подразумевају релизацију целогодишњег
програма.
Конкурсни задаци:
1. Прикупљање и пружање свеобухватних информација о активностима младих и за младе
• Континуирано ажурирање базе података организација
младих и за младе на територији АП Војводине;
• Праћење и обавештавање о конкурсима у области омладинске политике (страних и домаћих) и прикупљање релевантних информација важних за младе;
• Пружање информације о логистичким и организационим активностима ВОЦ-а;
• Организовање отвореног/инфо дана ВОЦ-а;
• Покретање wеб сајта ВОЦ-а;
• Покретање и ажурирање налога ВОЦ- а на друштвеним
мрежама;
• Покретање он лајн Инфо билтена са актуелностима
ВОЦ-а.
2. Информисање и мотивисање младих за њихово активно
укључивање у друштвени живот
• Консултовање младих приликом креирања и доношења
јавних политика и прописа у АП Војводина, о раду Форума младих и Савета за младе у АПВ;
• Активно укључивање младих у активности ВОЦ-а на волонтерској бази;
• Прослеђивање прикупљених информација Локалним
канцеларијама за младе, омладинским удружењима, установама и институцијама које се баве младима;
• Обележавање датума значајних за младе (Дан младих
12.8., Дан волонтера 5.12. итд.) организовањем догађаја
у оквиру ВОЦ-а;
• Пружање консултативне подршке организацијама младих и за младе које се односе на информације о релевантним програмима и фондовима.
3. Изградња и јачање капацитета младих, организацијских и
институционалних капацитета младих кроз неформално
образовање
• Логистичка подршка пројектима подржаних од стране
Покрајинског секретаријата за спорт и омладину;
• Организација образовних радионица/програма из об-
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ласти писања пројеката, управљања пројектним циклусом и пројектима који промовишу здраве стилове живота (здрава исхрана и неговање здравих стилова живота,
подизање еколошке свести и одрживог развоја, болести
зависности итд.);
• Организовање креативних и уметничких програма/радионица младих и за младе (стрипа, фотографије, глуме,
музике и других облика креативног изражавања);
• Организација културно-уметничких садржаја младих и
за младе (тематске вечери, изложбе, перформанси итд.)
Услови конкурса:
1. Укупан износ средстава на овом Конкурсу је 2.000.000,00
динара;
2. Реализација траје до децембра 2014. године;
3. Једна организација може да конкурише само са једним
пројектом;
4. Предлози
пројекта
подносе
се
искључиво на формулару који се може преузети на сајту
www.si•.v•jv•dina.g•v.rs, у писменој форми у три примерка
и на једном ЦД-у;
5. Непотпуно попуњени пријавни формулари, непотпуна документација и неблаговремене пријаве, неће се разматрати;
6. Индиректни трошкови не могу премашити 20 % од укупних трошкова пројекта;
7. Пријаве на конкурс подносе се препорученом пошиљком
на адресу Покрајинског секретаријата за спорт и омладину АП Војводине, Бул. Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови
Сад или лично у пријемној канцеларији-писарници Владе
АП Војводине, у периоду од 9,00–14,00 сати. Пријаве се
подносе у запечаћеној коверти са назнаком “не отварати –
пријава за Конкурс за стручно-техничку подршку реализацији програма Војвођанског омладинског центра“. На полеђини коверте навести податке о носиоцу: назив, адресу,
телефон, контакт особу;
8. Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања
Конкурса.
Покрајински секретаријат за спорт и омладину

78.
У складу са планираним активностима за 2014. годину и обезбеђеним буџетским средствима, Покрајински секретаријат за
спорт и омладину
расписује
К О Н К У Р С
ЗА СТРУЧНО-ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ВОЈВОЂАНСКОГ ОМЛАДИНСКОГ ЦЕНТРА
Конкурс је намењен финансирању или суфинансирању установа са седиштем у АП Војводини, ради стручно-техничке подршке, са циљем подизања капацитета и реализације програма у
оквиру Војвођанског омладинског центра током 2014. године (у
даљем тексту: ВОЦ).
П Р И О Р И Т Е Т имају пројекти који својим активностима: покривају територију АП Војводине; подразумевају партнерску сарадњу са удружењима младих и за младе и/или са канцеларијама
за младе или са установама које се баве младима; подразумевају
релизацију целогодишњег програма.
Конкурсни задаци:
1. Прикупљање и пружање свеобухватних информација о активностима младих и за младе
• Континуирано ажурирање базе података организација
младих и за младе на територији АП Војводине;
• Праћење и обавештавање о конкурсима у области омладинске политике (страних и домаћих) и прикупљање релевантних информација важних за младе;

29. јануар 2014.

• Пружање информације о логистичким и организационим активностима ВОЦ-а;
• Организовање отвореног/инфо дана ВОЦ-а;
• Покретање wеб сајта ВОЦ-а;
• Покретање и ажурирање налога ВОЦ- а на друштвеним
мрежама;
• Покретање он лајн Инфо билтена са актуелностима
ВОЦ-а.
2. Информисање и мотивисање младих за њихово активно
укључивање у друштвени живот
• Консултовање младих приликом креирања и доношења
јавних политика и прописа у АП Војводина, о раду Форума младих и Савета за младе у АПВ;
• Активно укључивање младих у активности ВОЦ-а на волонтерској бази;
• Прослеђивање прикупљених информација Локалним
канцеларијама за младе, омладинским удружењима, установама и институцијама које се баве младима;
• Обележавање датума значајних за младе (Дан младих
12.8., Дан волонтера 5.12. итд.) организовањем догађаја
у оквиру ВОЦ-а;
• Пружање консултативне подршке организацијама младих и за младе које се односе на информације о релевантним програмима и фондовима.
3. Изградња и јачање капацитета младих, организацијских и
институционалних капацитета младих кроз неформално
образовање
• Логистичка подршка пројектима подржаних од стране
Покрајинског секретаријата за спорт и омладину;
• Организација образовних радионица/програма из области писања пројеката, управљања пројектним циклусом и пројектима који промовишу здраве стилове живота (здрава исхрана и неговање здравих стилова живота,
подизање еколошке свести и одрживог развоја, болести
зависности итд.);
• Организовање креативних и уметничких програма/радионица младих и за младе (стрипа, фотографије, глуме,
музике и других облика креативног изражавања);
• Организација културно-уметничких садржаја младих и
за младе (тематске вечери, изложбе, перформанси итд.)
Услови конкурса:
1. Укупан износ средстава на овом Конкурсу је 2.000.000,00
динара;
2. Реализација траје до децембра 2014. године;
3. Једна организација може да конкурише само са једним
пројектом;
4. Предлози пројекта подносе се искључиво на формулару
који се може преузети на сајту www.si•.v•jv•dina.g•v.rs, у
писменој форми у три примерка и на једном ЦД-у;
5. Непотпуно попуњени пријавни формулари, непотпуна документација и неблаговремене пријаве, неће се разматрати;
6. Индиректни трошкови не могу премашити 20 % од укупних трошкова пројекта;
7. Пријаве на конкурс подносе се препорученом пошиљком
на адресу Покрајинског секретаријата за спорт и омладину АП Војводине, Бул. Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови
Сад или лично у пријемној канцеларији-писарници Владе
АП Војводине, у периоду од 9,00–14,00 сати. Пријаве се
подносе у запечаћеној коверти са назнаком “не отварати –
пријава за Конкурс за стручно-техничку подршку реализацији програма Војвођанског омладинског центра“. На полеђини коверте навести податке о носиоцу: назив, адресу,
телефон, контакт особу;
8. Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања
Конкурса.
Покрајински секретаријат за спорт и омладину

29. јануар 2014.
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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. став 8. Закона о социјалној заштити (“Службени
гласник Републике Србије”, број 24/2011) и овлашћења покрајинског секретара (Решење број: 129-031-76/2012-1 од 16. јула 2012.
године), у поступку давања сагласности за именовање директора
Центра за социјални рад за општину Алибунар, д о н о с и м

• Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну
средину Опште основе газдовања шумама за Јужнобачко шумско подручје за период 2005-2014. године, између
осталог, истакнута је неопходност за очувањем и унапређењем стања постојећих шумских екосистема. Просторно угрожавање шумских екосистема и све већа присутност разних имисија у ваздуху, перманентно деградирају животну средину, због све већих проблема са кружењем угљеника у природи, односно прекомерним емисијама CO2 и умањеном производњом O2 од стране шумских екосистема (Kyoto protocol).
3.

Р Е Ш Е Њ Е
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање Зорана Пребирачевића,
дипл. правника из Алибунара на дужност директора Центра за
социјални рад „1. Март“ за општину Алибунар.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и
демографију
Број: 129-022-26/2014
Нови Сад, 23. јануар 2014. године

По овлашћењу
покрајинског секретара
ПОДСЕКРЕТАР
Новка Мојић,с.р.

80.
На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04 и 88/2010) и члана 66 став 2 Закона о јавним предузећима („Сл.гласник“ РС бр.119/12), Управни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“ донoси
ОДЛУКУ
ДА СЕ НЕ ВРШИ ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
OСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА
ЗА ГЈ „ПЛАВАЊСКЕ ШУМЕ“
1.

2.

Доноси се одлука да се за Основу газдовања шумама за
ГЈ „Плавањске шуме“, Јужнобачко шумско подручје, ШГ
„Нови Сад“ Нови Сад за период 01.01.2014-31.12.2023. године не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину.
Стратешка процена се не врши из следећих разлога:
• Општом основом газдовања шумама за Јужнобачко шумско подручје за период 2005-2014. године, за коју је
урађен Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, а на који сагласност даје Влада Републике Србије – Министарство животне средине и просторног планирања, посебно су дефинисани задаци и обавезе за планирање, коришћење, унапређење, заштиту и
развој шума у газдинској јединици „Плавањске шуме“.
• Истим планским документом утврђене се основне смернице и циљеви одрживог газдовања шумама, као и мере
за унапређење стања и очување шума, односно јачање
општекорисних функција шума и заштите шума. Пошто
Општа основа обједињује смернице и циљеве обрађене у
свим основама газдовања шумама било би нерационално
умножавање послова и обавеза.
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Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину утемељена је на критеријумима за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних
у Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и то нарочито:
• Карактеристике плана и програма - значај плана и програма за заштиту животне средине и одрживи развој;
Овај критеријум је цењен у контексту постојања Опште
основе газдовања шумама која у себи обједињује циљеве, мере и смернице газдовања шумама садржане у основама газдовања шумама које се односе на дато подручје,
што упућује да су значај предметног планског документа и могући утицаји лимитирани специфичним оквирима (општа основа). Даље, неопходно је истаћи да основа
газдовања шумама, по свом карактеру, представља оперативни плански документ газдовања шумама који се доноси за газдинску јединицу, а не стратешки или развојни плански документ којим се утврђују правци развоја
шума и шумарства и за које би се израда стратешке процене утицаја подразумевала.
• Карактеристике плана и програма-степен утицаја плана
и програма на друге планове и програме, укључујући и
оне у различитим хијерархијским структурама; У смислу овог критеријума утврђен је положај основе у структури планских докумената са којима је у посредној или
непосредној вези (просторни планови, општа основа, годишњи извођачки планови и др).
• Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и временска димензија; Основна обележја квалитетног процеса стратешке процене, утврђена кроз велики
број страних и домаћих упутстава и препорука везаних
за квалитет (Partidario 2003, ODPM 2003, ODPM 2005,
GRDP 2006) подразумевају третирање стратешких, а не
свих врста утицаја једног документа на животну средину, што укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и
нивоу документа за који се ради. Вреднујући горе наведене утицаје у контексту предложених карактеристика,
може се закључити да су они локалног, а не стратешког
карактера, и као такви, нису интересантни као предмет
стратешке процене утицаја.

4. Основу газдовања шумама за „Плавањске шуме“ за период
2014-2023. године израдили су стручњаци Шумског газдинства „Нови Сад“ Нови Сад.
5.

За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, који ће у складу са Законом прибавити неопходна
мишљења, разрадити конкретне мере и одредити носиоце
послова за реализацију ове Одлуке.

6.

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

7.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.
ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»
Председник Управног Одбора
Ненад Чанак, дипломирани економиста,с.р.
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лу овог критеријума утврђен је положај основе у структури планских докумената са којима је у посредној или
непосредној вези (просторни планови, општа основа, годишњи извођачки планови и др).
• Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и временска димензија; Основна обележја квалитетног процеса стратешке процене, утврђена кроз велики
број страних и домаћих упутстава и препорука везаних
за квалитет (Partidario 2003, ODPM 2003, ODPM 2005,
GRDP 2006) подразумевају третирање стратешких, а не
свих врста утицаја једног документа на животну средину, што укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и
нивоу документа за који се ради. Вреднујући горе наведене утицаје у контексту предложених карактеристика,
може се закључити да су они локалног, а не стратешког
карактера, и као такви, нису интересантни као предмет
стратешке процене утицаја.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04 и 88/2010) и члана 66. став 2 Закона о јавним предузећима („Сл.гл.РС“ бр.119/12), Управни одбор Јавног предузећа
„Војводинашуме“, донoси:
ОДЛУКУ
					
ДА СЕ НЕ ВРШИ ИЗРАДА
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
OСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА
ЗА ГЈ „БАГРЕМАРА“
1.

2.

3.

Доноси се одлука да се за Основу газдовања шумама за
ГЈ „Багремара“, Јужнобачко шумско подручје, ШГ „Нови
Сад“ Нови Сад за период 01.01.2014-31.12.2023. године не
врши израда стратешке процене утицаја на животну средину.
Стратешка процена се не врши из следећих разлога:
• Општом основом газдовања шумама за Јужнобачко шумско подручје за период 2005-2014. године, за коју је
урађен Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, а на који сагласност даје Влада Републике Србије – Министарство животне средине и просторног планирања, посебно су дефинисани задаци и обавезе за планирање, коришћење, унапређење, заштиту и
развој шума у газдинској јединици „Багремара“.
• Истим планским документом утврђене се основне смернице и циљеви одрживог газдовања шумама, као и мере
за унапређење стања и очување шума, односно јачање
општекорисних функција шума и заштите шума. Пошто
Општа основа обједињује смернице и циљеве обрађене у
свим основама газдовања шумама било би нерационално
умножавање послова и обавеза.
• Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну
средину Опште основе газдовања шумама за Јужнобачко шумско подручје за период 2005-2014. године, између
осталог, истакнута је неопходност за очувањем и унапређењем стања постојећих шумских екосистема. Просторно угрожавање шумских екосистема и све већа присутност разних имисија у ваздуху, перманентно деградирају животну средину, због све већих проблема са кружењем угљеника у природи, односно прекомерним емисијама CO2 и умањеном производњом O2 од стране шумских екосистема (Kyoto protocol).
Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину утемељена је на критеријумима за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних
у Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и то нарочито:
• Карактеристике плана и програма - значај плана и програма за заштиту животне средине и одрживи развој;
Овај критеријум је цењен у контексту постојања Опште
основе газдовања шумама која у себи обједињује циљеве, мере и смернице газдовања шумама садржане у основама газдовања шумама које се односе на дато подручје,
што упућује да су значај предметног планског документа и могући утицаји лимитирани специфичним оквирима (општа основа). Даље, неопходно је истаћи да основа
газдовања шумама, по свом карактеру, представља оперативни плански документ газдовања шумама који се доноси за газдинску јединицу, а не стратешки или развојни плански документ којим се утврђују правци развоја
шума и шумарства и за које би се израда стратешке процене утицаја подразумевала.
• Карактеристике плана и програма-степен утицаја плана
и програма на друге планове и програме, укључујући и
оне у различитим хијерархијским структурама; У смис-
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4. Основу газдовања шумама за „Багремара“ за период 20142023. године израдили су стручњаци Шумског газдинства
„Нови Сад“ Нови Сад.
5.

За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, који ће у складу са Законом прибавити неопходна
мишљења, разрадити конкретне мере и одредити носиоце
послова за реализацију ове Одлуке.

6.

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

7.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.
ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»
Председник Управног Одбора
Ненад Чанак, дипломирани економиста,с.р.

82.
На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04 и 88/2010) и члана 66. став 2 Закона о јавним предузећима („Сл.гл.РС“ бр.119/12) , Управни одбор Јавног предузећа
„Војводинашуме“, донoси
ОДЛУКУ
ДА СЕ НЕ ВРШИ ИЗРАДА
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
OСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА
ЗА ГЈ „ПАЛАНАЧКЕ АДЕ – ЧИПСКИ ПОЛОЈ“
1.

Доноси се одлука да се за Основу газдовања шумама за ГЈ
„Паланачке аде – Чипски полој“, Јужнобачко шумско подручје, ШГ „Нови Сад“ Нови Сад за период 01.01.201431.12.2023. године не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину.

2.

Стратешка процена се не врши из следећих разлога:
• Општом основом газдовања шумама за Јужнобачко шумско подручје за период 2005-2014. године, за коју је
урађен Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, а на који сагласност даје Влада Републике
Србије – Министарство животне средине и просторног
планирања, посебно су дефинисани задаци и обавезе за
планирање, коришћење, унапређење, заштиту и развој
шума у газдинској јединици „Паланачке аде – Чипски
полој“.

29. јануар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

• Истим планским документом утврђене се основне смернице и циљеви одрживог газдовања шумама, као и мере
за унапређење стања и очување шума, односно јачање
општекорисних функција шума и заштите шума. Пошто
Општа основа обједињује смернице и циљеве обрађене у
свим основама газдовања шумама било би нерационално
умножавање послова и обавеза.
• Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну
средину Опште основе газдовања шумама за Јужнобачко шумско подручје за период 2005-2014. године, између
осталог, истакнута је неопходност за очувањем и унапређењем стања постојећих шумских екосистема. Просторно угрожавање шумских екосистема и све већа присутност разних имисија у ваздуху, перманентно деградирају животну средину, због све већих проблема са кружењем угљеника у природи, односно прекомерним емисијама CO2 и умањеном производњом O2 од стране шумских екосистема (Kyoto protocol).
3.

Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину утемељена је на критеријумима за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних
у Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и то нарочито:
• Карактеристике плана и програма - значај плана и програма за заштиту животне средине и одрживи развој;
Овај критеријум је цењен у контексту постојања Опште
основе газдовања шумама која у себи обједињује циљеве, мере и смернице газдовања шумама садржане у основама газдовања шумама које се односе на дато подручје,
што упућује да су значај предметног планског документа и могући утицаји лимитирани специфичним оквирима (општа основа). Даље, неопходно је истаћи да основа
газдовања шумама, по свом карактеру, представља оперативни плански документ газдовања шумама који се доноси за газдинску јединицу, а не стратешки или развојни плански документ којим се утврђују правци развоја
шума и шумарства и за које би се израда стратешке процене утицаја подразумевала.
• Карактеристике плана и програма-степен утицаја плана
и програма на друге планове и програме, укључујући и
оне у различитим хијерархијским структурама; У смислу овог критеријума утврђен је положај основе у структури планских докумената са којима је у посредној или
непосредној вези (просторни планови, општа основа, годишњи извођачки планови и др).
• Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и временска димензија; Основна обележја квалитетног процеса стратешке процене, утврђена кроз велики
број страних и домаћих упутстава и препорука везаних
за квалитет (Partidario 2003, ODPM 2003, ODPM 2005,
GRDP 2006) подразумевају третирање стратешких, а не
свих врста утицаја једног документа на животну средину, што укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и
нивоу документа за који се ради. Вреднујући горе наведене утицаје у контексту предложених карактеристика,
може се закључити да су они локалног, а не стратешког
карактера, и као такви, нису интересантни као предмет
стратешке процене утицаја.

4.

Основу газдовања шумама за „Паланачке аде – Чипски полој“ за период 2014-2023. године израдили су стручњаци
Шумског газдинства „Нови Сад“ Нови Сад.

5.

За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, који ће у складу са Законом прибавити неопходна
мишљења, разрадити конкретне мере и одредити носиоце
послова за реализацију ове Одлуке.

6.

Одлуку доставити: Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине АП Војводине, Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине, директору и архиви
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Предузећа.
7.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.
ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»
Председник Управног Одбора
Ненад Чанак, дипломирани економиста,с.р.

83.
На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04 и 88/2010) и члана 66. став 2 Закона о јавним предузећима („Сл.гл.РС“ бр.119/12) , Управни одбор Јавног предузећа
„Војводинашуме“, донoси
ОДЛУКУ
ДА СЕ НЕ ВРШИ ИЗРАДА
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
OСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА
ЗА ГЈ „ДОРОСЛОВАЧКА ШУМА“
1.

Доноси се одлука да се за Основу газдовања шумама за ГЈ
„Дорословачка шума“, Севернобачко шумско подручје, ШГ
„Сомбор“ Сомбор за период 01.01.2014-31.12.2023. године
не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину.

2.

Стратешка процена се не врши из следећих разлога:
• Општом основом газдовања шумама за Севернобачко
шумско подручје за период 2005-2014. године, за коју је
урађен Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, а на који сагласност даје Влада Републике
Србије – Министарство животне средине и просторног
планирања, посебно су дефинисани задаци и обавезе за
планирање, коришћење, унапређење, заштиту и развој
шума у газдинској јединици „Дорословачка шума“.
• Истим планским документом утврђене се основне смернице и циљеви одрживог газдовања шумама, као и мере
за унапређење стања и очување шума, односно јачање
општекорисних функција шума и заштите шума. Пошто
Општа основа обједињује смернице и циљеве обрађене у
свим основама газдовања шумама било би нерационално
умножавање послова и обавеза.
• Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Опште основе газдовања шумама за Севернобачко шумско подручје за период 2005-2014. године,
између осталог, истакнута је неопходност за очувањем
и унапређењем стања постојећих шумских екосистема.
Просторно угрожавање шумских екосистема и све већа
присутност разних имисија у ваздуху, перманентно деградирају животну средину, због све већих проблема са
кружењем угљеника у природи, односно прекомерним
емисијама CO2 и умањеном производњом O2 од стране
шумских екосистема (Kyoto protocol).

3.

Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину утемељена је на критеријумима за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних
у Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и то нарочито:
• Карактеристике плана и програма - значај плана и програма за заштиту животне средине и одрживи развој;
Овај критеријум је цењен у контексту постојања Опште
основе газдовања шумама која у себи обједињује циљеве, мере и смернице газдовања шумама садржане у основама газдовања шумама које се односе на дато подручје,
што упућује да су значај предметног планског документа и могући утицаји лимитирани специфичним оквирима (општа основа). Даље, неопходно је истаћи да основа
газдовања шумама, по свом карактеру, представља опе-
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ративни плански документ газдовања шумама који се доноси за газдинску јединицу, а не стратешки или развојни плански документ којим се утврђују правци развоја
шума и шумарства и за које би се израда стратешке процене утицаја подразумевала.
• Карактеристике плана и програма-степен утицаја плана
и програма на друге планове и програме, укључујући и
оне у различитим хијерархијским структурама; У смислу овог критеријума утврђен је положај основе у структури планских докумената са којима је у посредној или
непосредној вези (просторни планови, општа основа, годишњи извођачки планови и др).
• Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и временска димензија; Основна обележја квалитетног процеса стратешке процене, утврђена кроз велики
број страних и домаћих упутстава и препорука везаних
за квалитет (Partidario 2003, ODPM 2003, ODPM 2005,
GRDP 2006) подразумевају третирање стратешких, а не
свих врста утицаја једног документа на животну средину, што укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и
нивоу документа за који се ради. Вреднујући горе наведене утицаје у контексту предложених карактеристика,
може се закључити да су они локалног, а не стратешког
карактера, и као такви, нису интересантни као предмет
стратешке процене утицаја.
4. Основу газдовања шумама за „Дорословачка шума“ за период 2014-2023. године израдили су стручњаци Шумског
газдинства „Сомбор“ Сомбор.
5.

За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, који ће у складу са Законом прибавити неопходна
мишљења, разрадити конкретне мере и одредити носиоце
послова за реализацију ове Одлуке.

6.

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

7.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.

• Општом основом газдовања шумама за Банатско шумско
подручје за период 2008-2017. године, за коју је урађен
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, а на који сагласност даје Влада Републике Србије
– Министарство животне средине и просторног планирања, посебно су дефинисани задаци и обавезе за планирање, коришћење, унапређење, заштиту и развој шума
у газдинској јединици „Горње Потамишје“.
• Истим планским документом утврђене се основне смернице и циљеви одрживог газдовања шумама, као и мере
за унапређење стања и очување шума, односно јачање
општекорисних функција шума и заштите шума. Пошто
Општа основа обједињује смернице и циљеве обрађене у
свим основама газдовања шумама било би нерационално
умножавање послова и обавеза.
• Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну
средину Опште основе газдовања шумама за Банатско
шумско подручје за период 2008-2017. године, између
осталог, истакнута је неопходност за очувањем и унапређењем стања постојећих шумских екосистема. Просторно угрожавање шумских екосистема и све већа присутност разних имисија у ваздуху, перманентно деградирају животну средину, због све већих проблема са кружењем угљеника у природи, односно прекомерним емисијама CO2 и умањеном производњом O2 од стране шумских екосистема (Kyoto protocol).
3.

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»
Председник Управног Одбора
Ненад Чанак, дипломирани економиста,с.р.

84.
На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04 и 88/2010) и члана 66 став 2 Закона о јавним предузећима („Сл.гл.РС“ бр.119/12), Управни одбор Јавног предузећа
„Војводинашуме“, донoси
ОДЛУКУ
				
ДА СЕ НЕ ВРШИ ИЗРАДА
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
OСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА
ЗА ГЈ „ГОРЊЕ ПОТАМИШЈЕ“
1.

2.

29. јануар 2014.

Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину утемељена је на критеријумима за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних
у Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и то нарочито:
• Карактеристике плана и програма - значај плана и програма за заштиту животне средине и одрживи развој;
Овај критеријум је цењен у контексту постојања Опште
основе газдовања шумама која у себи обједињује циљеве, мере и смернице газдовања шумама садржане у основама газдовања шумама које се односе на дато подручје,
што упућује да су значај предметног планског документа и могући утицаји лимитирани специфичним оквирима (општа основа). Даље, неопходно је истаћи да основа
газдовања шумама, по свом карактеру, представља оперативни плански документ газдовања шумама који се доноси за газдинску јединицу, а не стратешки или развојни плански документ којим се утврђују правци развоја
шума и шумарства и за које би се израда стратешке процене утицаја подразумевала.
• Карактеристике плана и програма-степен утицаја плана
и програма на друге планове и програме, укључујући и
оне у различитим хијерархијским структурама; У смислу овог критеријума утврђен је положај основе у структури планских докумената са којима је у посредној или
непосредној вези (просторни планови, општа основа, годишњи извођачки планови и др).
• Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и временска димензија; Основна обележја квалитетног процеса стратешке процене, утврђена кроз велики
број страних и домаћих упутстава и препорука везаних
за квалитет (Partidario 2003, ODPM 2003, ODPM 2005,
GRDP 2006) подразумевају третирање стратешких, а не
свих врста утицаја једног документа на животну средину, што укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и
нивоу документа за који се ради. Вреднујући горе наведене утицаје у контексту предложених карактеристика,
може се закључити да су они локалног, а не стратешког
карактера, и као такви, нису интересантни као предмет
стратешке процене утицаја.

Доноси се одлука да се за Основу газдовања шумама за ГЈ
„Горње Потамишје“, Банатско шумско подручје, ШГ „Банат“ Панчево за период 01.01.2014-31.12.2023. године не
врши израда стратешке процене утицаја на животну средину.

4. Основу газдовања шумама за „Горње Потамишје“ за период
2014-2023. године израдили су стручњаци Шумског газдинства „Банат“ Панчево .

Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

5.

За спровођење ове одлуке задужује се директор Преду-

29. јануар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

зећа, који ће у складу са Законом прибавити неопходна
мишљења, разрадити конкретне мере и одредити носиоце
послова за реализацију ове Одлуке.
6.

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

7.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.

кружењем угљеника у природи, односно прекомерним
емисијама CO2 и умањеном производњом O2 од стране
шумских екосистема (Kyoto protocol).
3.

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»
Председник Управног Одбора
Ненад Чанак, дипломирани економиста,с.р.

85.
На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04 и 88/2010) и члана 66. став 2 Закона о јавним предузећима („Сл.гл.РС“, бр.119/12), Управни одбор Јавног предузећа
„Војводинашуме“, донoси
ОДЛУКУ
ДА СЕ НЕ ВРШИ ИЗРАДА
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ИЗМЕНА И ДОПУНА OСНОВЕ ГАЗДОВАЊА
ШУМАМА ЗА ГЈ „КОЛУТ - КОЗАРА“
1.

Доноси се одлука да се за Измене и допуне Основе газдовања шумама за ГЈ „Колут - Козара“, Севернобачко шумско подручје, ШГ „Сомбор“ Сомбор за период 01.01.201331.12.2022. године не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину.

2.

Стратешка процена се не врши из следећих разлога:
• Општом основом газдовања шумама за Севернобачко
шумско подручје за период 2005-2014. године, за коју је
урађен Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, а на који сагласност даје Влада Републике Србије – Министарство животне средине и просторног планирања, посебно су дефинисани задаци и обавезе за планирање, коришћење, унапређење, заштиту и
развој шума у газдинској јединици „Колут - Козара“.
• Истим планским документом утврђене се основне смернице и циљеви одрживог газдовања шумама, као и мере
за унапређење стања и очување шума, односно јачање
општекорисних функција шума и заштите шума. Пошто
Општа основа обједињује смернице и циљеве обрађене у
свим основама газдовања шумама било би нерационално
умножавање послова и обавеза.
• Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Опште основе газдовања шумама за Севернобачко шумско подручје за период 2005-2014. године,
између осталог, истакнута је неопходност за очувањем
и унапређењем стања постојећих шумских екосистема.
Просторно угрожавање шумских екосистема и све већа
присутност разних имисија у ваздуху, перманентно деградирају животну средину, због све већих проблема са
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Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину утемељена је на критеријумима за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних
у Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и то нарочито:
• Карактеристике плана и програма - значај плана и програма за заштиту животне средине и одрживи развој;
Овај критеријум је цењен у контексту постојања Опште
основе газдовања шумама која у себи обједињује циљеве, мере и смернице газдовања шумама садржане у основама газдовања шумама које се односе на дато подручје,
што упућује да су значај предметног планског документа и могући утицаји лимитирани специфичним оквирима (општа основа). Даље, неопходно је истаћи да основа
газдовања шумама, по свом карактеру, представља оперативни плански документ газдовања шумама који се доноси за газдинску јединицу, а не стратешки или развојни плански документ којим се утврђују правци развоја
шума и шумарства и за које би се израда стратешке процене утицаја подразумевала.
• Карактеристике плана и програма-степен утицаја плана
и програма на друге планове и програме, укључујући и
оне у различитим хијерархијским структурама; У смислу овог критеријума утврђен је положај основе у структури планских докумената са којима је у посредној или
непосредној вези (просторни планови, општа основа, годишњи извођачки планови и др).
• Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и временска димензија; Основна обележја квалитетног процеса стратешке процене, утврђена кроз велики
број страних и домаћих упутстава и препорука везаних
за квалитет (Partidario 2003, ODPM 2003, ODPM 2005,
GRDP 2006) подразумевају третирање стратешких, а не
свих врста утицаја једног документа на животну средину, што укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и
нивоу документа за који се ради. Вреднујући горе наведене утицаје у контексту предложених карактеристика,
може се закључити да су они локалног, а не стратешког
карактера, и као такви, нису интересантни као предмет
стратешке процене утицаја.

4. Измене и допуне Основе газдовања шумама за „Колут - Козара“ за период 2013-2022. године израдили су стручњаци
Шумског газдинства „Сомбор“ Сомбор .
5.

За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, који ће у складу са Законом прибавити неопходна
мишљења, разрадити конкретне мере и одредити носиоце
послова за реализацију ове Одлуке.

6.

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

7.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.
ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»
Председник Управног Одбора
Ненад Чанак, дипломирани економиста,с.р.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

Редни број

Влада Аутономне Покрајине Војводине
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Одлука о доношењу Акционог плана за развој школског спорта у АП Војводини за 2014. годину;
Решење о постављењу саветника председника Владе
Аутономне Покрајине Војводине;
Решење о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину;
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, за 2014. годину;
Решење о давању сагласности на Годишњи програм
пословања Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин, за 2014. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Педагошког завода Војводине за 2014. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за
2014. годину;
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора
Покрајинског завода за спорт и медицину спорта;
Решење о именовању председника Надзорног одбора
Покрајинског завода за спорт и медицину спорта;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Едукативног центра за обуке у професионалним и
радним вештинама, Нови Сад за 2014. годину;
Решење о давању сагласности на Програм рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2014. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Информативног центра за пословну стандардизацију
и сертификацију за 2014. годину;
Решење о давању сагласности на Програм рада Информативног центра за пословну стандардизацију и
сертификацију за 2014. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Музеја Војводине за 2014. годину;
Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја Војводине за 2014. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Канцеларије за инклузију Рома за 2014. годину;
Решење о давању сагласности на Годишњи програм
рада Канцеларије за инклузију Рома за 2014. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план

19
23
23
24
24
25
25
25
25
26
26
26

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

26

59.

27

60.

27

61.

27

62.

27

63.

Предмет

Страна

Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка
Мамузића из Новог Сада за 2014. годину;
Решење о давању сагласности на Програм рада Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића из Новог Сада за 2014. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Спомен- збирке Павла Бељанског за 2014. годину;
Решење о давању сагласности на Програм рада Спомен- збирке Павла Бељанског за 2014. годину;
Решење о разрешењу члана Управног одбора Установе-Центра за привредно технолошки развој Војводине;
Решење о именовању члана Управног одбора Установе-Центра за привредно технолошки развој Војводине;
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра „Нови Сад“ у
Новим Саду;
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра „Нови Сад“ у
Новим Саду;
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра „Нови Сад“ у
Новим Саду;
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра „Нови Сад“ у
Новим Саду;
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра у Суботици;
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра у Суботици;
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра у Суботици;
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра у Суботици;
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра „Срем“ у Руми;
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра „Срем“ у Руми;
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра „Срем“ у Руми;
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра „Срем“ у Руми;
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра у Зрењанину;

28
28
28
28
28
29
29
29
30
30
30
31
31
31
32
32
32
33
33
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
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Предмет

Страна

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра у Зрењанину;
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра у Зрењанину;
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра у Зрењанину;
Решење о разрешењу директора Опште болнице
„Ђорђе Јоановић“ Зрењанин;
Решење о именовању директорке Опште болнице
„Ђорђе Јоановић“ Зрењанин;
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Никола Војводић“ у Кикинди;
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Никола Војводић“ у Кикинди;
Решење о разрешењу члана Управног одбора Издавачког завода „Форум“-Forum Könyvkiadó Intézet;
Решење о именовању члана Управног одбора Издавачког завода „Форум“-Forum Könyvkiadó Intézet.

33
34
34

34

74.
75.

Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника „Буњевачка читанка“, за први и други разред основне школе;
Решење о одобравању за издавање и употребу „Приручника за учитеље“ уз Буњевачку читанку за први и
други разред основне школе;
Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника „Клупче-моја прва буњевачка граматика“ од првог до четврток разреда основне школе.

35
36

Решење о уступању на коришћење дела рибарског
подручја „Србија-Војводина“ на период од 10 година.

78.

Страна

Конкурс за стручно-техничку подршку реализацији
програма Војвођанског омладинског центра;
Конкурс за реализацију Акционог плана политике за
младе у АП Војводини током 2014. године.

37
38

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну
политику и демографију
79.

Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад „1. март“ за општину
Алибунар.

39
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80.
81.
82.

36

83.

36

84.

36

85.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство
и заштиту животне средине
76.

77.

35
35

Предмет

Покрајински секретаријат за спорт и омладину

34

Покрајински секретаријат за образовање, управу и
националне заједнице.
73.

Редни број

29. јануар 2014.

Одлука да се не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину Oснове газдовања шумама
за „Плавањске шуме“ (ШГ „Нови Сад“ Нови Сад)
Одлука да се не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину Oснове газдовања шумама
за „Багремара“ (ШГ „Нови Сад“ Нови Сад)
Одлука да се не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину Oснове газдовања шумама
за „Паланачке аде-Чипски полој“ (ШГ „Нови Сад“
Нови Сад)
Одлука да се не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину Oснове газдовања шумама
за „Дорословачка шума“ (ШГ „Сомбор“ Сомбор)
Одлука да се не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину Oснове газдовања шумама
за „Горње Потамишје“. (ШГ „Банат“ Панчево),
Одлука да се не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Oснове газдовања шумама за ГЈ „Колут - Козара“
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,
Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад
Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице. Одговорни уредник: Дијана Катона,Тел. 021- 487 44 27
Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

39
40

40
41
42
43

