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На основу члана 14. став 4. Закона о пољопривредном 
земљишту (‚‘Службени гласник РС‘‘, брoj: 62/06,  65/08 и 41/09), 
члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Служ-
бени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 10. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Буџету Аутономне Покрајине Војводине 
за 2014. годину („Службени лист АПВ“, број 50/13), Влада Ауто-
номне Покрајине Војводине, по прибављеној сагласности Минис-
тарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, на седници 
одржаној 26. фебруара 2014. године,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим решењем утврђује се Програм заштите, уређења и ко-
ришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне 
Покрајине Војводине у 2014. години, обим средстава за спро-
вођење овог програма, као и начин њиховог распоређивања и 
коришћења.

II

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

III

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 320-5/2014
Нови Сад, 26. фебруар 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У 2014. ГОДИНИ

I

Средства за финансирање Програма заштите, уређења и ко-
ришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне 
Покрајине Војводине у 2014. години (у даљем тексту: „Програм“), 
планирана су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Ау-
тономне Покрајине Војводине за 2014.годину („Службени лист 
АПВ“, број:50/13) у укупном износу од 2.573.821.776,84 динара из 
средстава која се остварују од давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини односно пољопривредних објеката 
у државној својини и то из извора финансирања:

 - 01 02 Приходи из буџета – наменски приходи у износу 
од 2.203.330.776,84 динара; 

 - 13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
– наменски   приходи у износу од 370.491.000,00 динара.

Део средстава у износу од 285.154.579,41 динара, користиће се 
за исплату нереализованог дела Програма заштите, уређења и ко-
ришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне 
Покрајине Војводине у 2013. години („Службени лист АПВ“, број 
6/13, 13/13, 31/13, 45/13 и 47/13) (у даљем тексту: „Програм 2013“): 

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ

„Службени лист АПВ“ излази по 
потреби, на шест језика: српском, 
мађарском, словачком, румунском, 

русинском и хрватском.
– Рукописи се не враћају: – 

Огласи по тарифи

Нови Сад 
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УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА обавеза секретаријата 
(динара)   у 2014.г.

очекивани обим 
радова

учешће 
буџета АПВ 

макс. (%)

учешће корисника 
средстава мин (%)

1.1 Одводњавање (по конкурсу из 2012.г.), по 
уговорима закљученим у 2012.г. 11.398.390,57 22 км 33,33 66,66

1.2 Одводњавање (по конкурсу из 2012.г.), по 
уговорима закљученим у 2013.г. 114.310.000,00 220 км 33,33 66,66

1.3 Мелиорација пашњака 5.625.390,00 2.250 ха 50 50

1.4 Започињање нових поступака комасације 6.000.000,00 3 кат.општине 40 60

1.5 Уређење атарских путева у комасацији 16.612.595,06 8 км 40 60

1.6
Изградња, реконструкција, санација и 

уређење каналске мреже за одводњавање у 
поступку комасације 10.782.791,78 21 40 60
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1.7
Израда техничке документације за 

обезбеђење доступности воде за наводњавање 
пољопривредних култура 7.491.000,00

5 локалних 
самоуправа 50 50

Укупно уређење пољопривредног земљишта 172.220.167,41

ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

2.1
Опремање пољочуварске службе 19.784.000,00

23 локалне 
самоуправе 50

50

Укупно заштита пољопривредног земљишта 19.784.000,00

КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕД. ЗЕМЉИШТА

3.1

Интензивирање коришћења пољопривредног 
земљишта - Подршка произвођачима 
за набавку конструкција и опреме за 
производњу у заштићеном простору 23.239.812,00 43 корисника 50 50

3.2

Привођење култури необрадивог 
пољопривредног земљишта – за 
пољопривредну производњу – 

реконструкција рибњака и подизање нових 
рибњака 69.910.600,00 12 корисника 100 0

Укупно коришћење пољ.земљишта 93.150.412,00

УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ 285.154.579,41

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

Корисници средстава из тачке I подтачка 1.2 су месне зајед-
нице са територије АП Војводине које су у 2012. години подне-
ле пријаву на конкурс за доделу бесповратних средстава за од-
водњавање пољопривредног земљишта („Службени лист АПВ“, 
број 24/12), које су испуниле услове овог конкурса, а са којима 
је у 2013.години закључен уговор о уређењу каналске мреже у 
функцији одводњавања пољопривредног земљишта. Активност 
из тачке I подтачка 1.2. финансираће се из буџета Аутономне По-
крајине Војводине максимално до 33,33% средстава. Преостала 
средства обезбеђују локалне самоуправе и ЈВП „Воде Војводине“.

Корисници средстава из тачке I подтачка 1.3 су локалне самоу-
праве са територије АП Војводине које су у 2013. години поднеле 
пријаву на конкурс за доделу бесповратних средстава за мелио-
рацију пашњака и ливада („Службени лист АПВ“, број 35/13), које 
су испуниле услове овог конкурса, а са којима је у 2013.години за-
кључен уговор о реализацији акције мелиорације пашњака и ли-
вада. Активност из тачке I подтачка 1.3. финансираће се из буџета 
Аутономне Покрајине Војводине максимално до 50% средстава. 
Преостала средства обезбеђују корисници средстава.

Корисници средстава из тачке I подтачка 1.4 су локалне самоу-
праве са територије АП Војводине које су у 2013. години поднеле 
пријаву на конкурс за доделу бесповратних средстава за суфи-
нансирање започињања нових поступака комасације („Службени 
лист АПВ“, број 13/13), које су испуниле услове овог конкурса, а 
са којима је у 2013.години закључен уговор о додели бесповрат-
них средстава за суфинансирање започињања нових поступака 
комасације. Активност из тачке I подтачка 1.4. финансираће се 
из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално до 40% 
средстава. Преостала средства обезбеђују корисници средстава.

Корисници средстава из тачке I подтачка 1.5 су локалне самоу-
праве са територије АП Војводине које су у 2013. години поднеле 
захтев за доделу бесповратних средстава за уређење атарских пу-

тева у поступку комасације и са којима је у 2013.години закључен 
уговор о додели бесповратних средстава за  уређење атарских 
путева у поступку комасације. Активност из тачке I подтачка 1.5. 
финансираће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине мак-
симално до 40% средстава. Преостала средства обезбеђују корис-
ници средстава.

Корисници средстава из тачке I подтачка 1.6 су локалне самоу-
праве са територије АП Војводине које су у 2013. години поднеле 
захтев за доделу бесповратних средстава за изградњу реконструк-
цију, санацију и уређење каналске мреже за одводњавање у по-
ступку комасације и са којима је у 2013.години закључен уговор 
о додели бесповратних средстава за изградњу реконструкцију, 
санацију и уређење каналске мреже за одводњавање у поступку 
комасације. Активност из тачке I подтачка 1.6. финансираће се 
из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално до 40% 
средстава. Преостала средства обезбеђују корисници средстава.

Корисници средстава из тачке I подтачка 1.7 су локалне са-
моуправе са територије АП Војводине које су у 2013. години 
поднеле пријаву на конкурс за суфинансирање израде техничке 
документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање 
пољопривредних култура („Службени лист АПВ“, број 13/13), 
које су испуниле услове овог конкурса и са којима је у 2013.годи-
ни закључен уговор о додели бесповратних средстава за суфинан-
сирање израде техничке документације за обезбеђење доступ-
ности воде за наводњавање пољопривредних култура. Активност 
из тачке I подтачка 1.7. финансираће се из буџета Аутономне 
Покрајине Војводине максимално до 50% средстава. Преостала 
средства обезбеђују корисници средстава.

Корисници средстава из тачке I подтачка 2.1 су локалне самоу-
праве са територије АП Војводине које су у 2013. години поднеле 
пријаву на конкурс за суфинансирање опремања пољочуварске 
службе („Службени лист АПВ“, број 37/13), које су испуниле ус-
лове овог конкурса и са којима је у 2013.години закључен уговор о 
додели бесповратних средстава за опремање пољочуварске служ-
бе. Активност из тачке I подтачка 2.1. финансираће се из буџета 
Аутономне Покрајине Војводине максимално до 50% средстава. 
Преостала средства обезбеђују корисници средстава.

Корисници средстава из тачке I подтачка 3.1 су физичка лица, 
мала правна лица, предузетници и земљорадничке задруге који 
су у 2013. години поднели пријаву на конкурс за доделу подсти-
цајних средстава за набавку конструкција и опреме за биљну 
производњу у заштићеном простору („Службени лист АПВ“, број 
45/13), који су испунили услове овог конкурса и са којима је у 
2013.години закључен уговор о додели подстицајних средстава за 
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набавку конструкција и опреме за биљну производњу у заштиће-
ном простору. Активност из тачке I подтачка 3.1. финансираће се 
из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално до 50% 
средстава. Преостала средства обезбеђују корисници средстава.

Корисници средстава из тачке I подтачка 3.2 су привредна 
друштва  регистрована за обављање делатности слатководне ак-
вакултуре који су у 2013. години поднели пријаву на конкурс за 
доделу бесповратних  средстава за привођење култури необра-
дивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу 
– реконструкција рибњака  и подизање нових рибњака на тери-

торији АП Војводине („Службени лист АПВ“, број 35/13), који 
су испунили услове овог конкурса и са којима је у 2013.години 
закључен уговор о додели бесповратних  средстава. Активност 
из тачке I подтачка 3.2 финансираће се из буџета Аутономне По-
крајине Војводине максимално до 100% средстава.

II

Планирана средства у висини од 2.288.667.197,43 динара ко-
ристиће се за следеће активности:

УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ  
ЗЕМЉИШТА износ  (динара)   2014.г. очекивани обим 

радова
учешће буџета 
АПВ макс. (%)

учешће корисника 
средстава мин (%)

1.1

Радови на уређењу каналске 
мреже у функцији одводњавања 

пољопривредног земљишта у 
2014. години 590.000.000,00 1.100 км 60 40

1.2
Мелиорација пашњака 20.000.000,00 8.000 ха 60 40

1.3

Започињање нових поступака 
комасације 10.000.000,00 4 катастарске општине 55 45

1.4

Реализација раније започетих 
поступака комасације (Градови 

Зрењанин и Панчево и Општине 
Бачка Паланка, Бачки Петровац, 
Кањижа, Вршац, Ириг, Опово,  
Житиште, Врбас, Мали Иђош, 

Рума) 65.000.000,00
10 катастарских 

општина 55 45

1.5

Изградња, реконструкција, 
санација или уређење каналске 

мреже за одводњавање у поступку 
комасације (Градови Зрењанин 

и Панчево и Општине Бачка 
Паланка, Бачки Петровац, 

Кањижа, Вршац, Ириг, Опово,  
Житиште, Врбас, Мали Иђош, 

Рума) 28.000.000,00 50 км 55 45

1.6

Уређење атарских путева у 
поступку комасације (Градови 

Зрењанин и Панчево и Општине 
Бачка Паланка, Бачки Петровац, 
Кањижа, Вршац, Ириг, Опово,  
Житиште, Врбас, Мали Иђош, 

Рума) 33.817.609,43 15 км 55 45

1.7

Изградња, реконструкција, 
санација или уређење система 

за наводњавање у поступку 
комасације 34.000.000,00 2 катастарске општине 55 45

1.8
Изградња система за 

водоснабдевање за потребе 
наводњавања 175.000.000,00 5.000 ха 100 0

1.9

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

наводњавање 274.834.107,40 700 субјеката 50 50

1.10

Израда техничке документације 
за обезбеђење доступности воде 

за наводњавање пољопривредних 
култура 10.000.000,00 5 локалних самоуправа 50 50
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1.11

Израда техничке документације 
за  системе за водоснабдевање за 

потребе наводњавања 15.000.000,00 3 пројекта 100 0

УКУПНО “Уређење пољопривредног 
земљишта” 1.255.651.716,83  

 ЗАШТИТА ПОЉ. ЗЕМЉИШТА Износ  (динара)   
2014.г.

очекивани обим 
радова

учешће буџета 
АПВ макс. (%)

учешће корисника 
средстава мин (%)

2.1 Контрола плодности обрадивог пољопривредног 
земљишта у државној својини 35.000.000,00 18.510 100 0

2.2 Систематско праћење болести и штеточина, 
превенција контаминације  пољопривредног 
земљишта и воде у мелиоративним каналима 80.000.000,00

Цела територија 
АПВ 100 0

2.3
Опремање пољочуварске службе 40.000.000,00

30 локалних 
самоуправа 50 50

2.4 Редовно одржавање заштитних водопривредних 
објеката 285.000.000,00 770 км 100 0

УКУПНО “Заштита пољ. земљишта” 440.000.000,00   

КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА Износ  (динара)   2014.г. очекивани обим 

радова
учешће буџета 
АПВ макс. (%)

учешће 
корисника 
средстава 
мин (%)

3.1
Добровољно груписање земљишта 10.000.000,00 2 локалне самоуправе 50 50

3.2
Израда пројекта „Рејонизација подручја 

погодних за семенску, повртарску и 
воћарску производњу у АП Војводини“ 3.000.000,00 Цела територија АПВ 100 0

 3.3

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

простору 60.000.000,00 130 корисника 50 50 

3.4

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

шумарству“  20.000.000,00 Цела територија АПВ 100 0

3.5

Средства намењена као подстицај за 
издавање пољопривредног земљишта 

регистрованих пољопривредних 
газдинстава чији су носиоци старији 

од 65 година или инвалиди (по јавном 
позиву за 2013. године) 15.480,60 1 корисник 100 0

3.6

Средства намењена као подстицај за 
издавање пољопривредног земљишта 

регистрованих пољопривредних 
газдинстава чији су носиоци старији 

од 65 година или инвалиди (по јавном 
позиву за 2014. године) 150.000.000,00 4.150 корисник 100 0

3.7 Г И С 20.000.000,00 Територија АПВ 100 0

3.8

Унапређење коришћења 
пољопривредног земљишта кроз 

заштиту од временских непогода и 
набавку остале опреме 260.000.000,00 70 субјеката 60 40
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3.9

Привођење култури необрадивог 
пољопривредног земљишта – за 
пољопривредну производњу – 

реконструкција рибњака и подизање 
нових рибњака 70.000.000,00 15 рибњака 100 0

УКУПНО “Коришћење пољ.зем.” 593.015.480,60   

1. УРЕЂЕЊЕ ПОЉ. ЗЕМЉИШТА 1.255.651.716,83

2. ЗАШТИТА ПОЉ. ЗЕМЉИШТА 440.000.000,00

3. КОРИШЋЕЊЕ ПОЉ.
ЗЕМЉИШТА 593.015.480,60

У К У П Н О  2014.г. 2.288.667.197,43

ПРЕНЕТЕ И НОВОПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

1. ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ 285.154.579,41

2. НОВОПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ ЗА 2014 2.288.667.197,43

У К У П Н О  2014.г. 2.573.821.776,84

III

Корисници средстава из тачке II подтачка 1.1 су локалне са-
моуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине које 
приступају уређењу отворене каналске мреже у функцији од-
водњавања пољопривредног земљишта, уз претходно прибавље-
ну Сагласност ЈВП „Воде Војводине“. Средства се додељују по 
спроведеном конкурсу на који ће право пријављивања имати ло-
калне самоуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине. 
Након спроведене конкурсне процедуре, уговоре о реализацији 
активности из тачке II подтачка 1.1 закључиће Покрајински се-
кретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ло-
калне самоуправе и ЈВП „Воде Војводине“. Активност из тачке 
II подтачка 1.1 финансираће се из буџета Аутономне Покрајине 
Војводине максимално до 60% средстава а преостала средстава 
обезбеђује кориснк средстава, при чему ће се сва уговорена сред-
ства трансферисати на рачун ЈВП „Воде Војводине“. Активност 
се реализује уз стручну подршку ЈВП „Воде Војводине“ у делу 
који се односи на избор извођача радова и надзор на извршеним 
радовима. Уговарање извршења радова и плаћања извођачу радо-
ва вршиће ЈВП „Воде Војводине“.

Корисници средстава из тачке II подтачка 1.2 су локалне са-
моуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине које 
приступају мелиорацији пашњака и ливада на парцелама у др-
жавном власништву или власништву локалне самоуправе. Сред-
ства се додељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке 
II подтачка 1.2 финансираће се из буџета Аутономне Покрајине 
Војводине максимално до 60% средстава; преостала средства 
обезбеђују корисници средстава.

Корисници средстава из тачке II подтачка 1.3 су локалне са-
моуправе са територије  Аутономне Покрајине Војводине које су 
својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта предвиделе реализацију поступка 
комасације и које су у том циљу донеле Одлуку о спровођењу ко-
масације. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Актив-
ност из тачке II подтачка 1.3 финансираће се из буџета Аутономне 
Покрајине Војводине максимално до 55% средстава; преостала 
средства обезбеђују корисници средстава.

Корисници средстава из тачке II подтачка 1.4 су локалне само-
управе са територије  Аутономне Покрајине Војводине (Зрења-
нин, Панчево, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вршац, 
Ириг, Опово, Житиште, Врбас, Мали Иђош и Рума), код којих је 
поступак комасације у току. Активност из тачке II подтачка 1.4 
финансираће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине мак-
симално до 55% средстава; преостала средства обезбеђују корис-
ници средстава.

Корисници средстава из тачке II подтачка 1.5 су локалне самоу-
праве са територије  Аутономне Покрајине Војводине (Зрењанин, 
Панчево, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вршац, Ириг, 
Опово, Житиште, Врбас, Мали Иђош и Рума) код којих је посту-
пак комасације окончан или у току и приступају изградњи, ре-
конструкцији, санацији или уређењу каналске мреже за одводња-
вање пољопривредног земљишта. Активност из тачке II подтачка 
1.5 финансираће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине 
максимално до 55% средстава; преостала средства обезбеђују ко-
рисници средстава.

Корисници средстава из тачке II подтачка 1.6 су локалне само-
управе са територије  Аутономне Покрајине Војводине (Зрења-
нин, Панчево, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вршац, 
Ириг, Опово, Житиште, Врбас, Мали Иђош и Рума) код којих је 
поступак комасације окончан или у току и приступају уређењу 
атарских путева. Активност из тачке II подтачка 1.6 финансираће 
се из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално до 55% 
средстава; преостала средства обезбеђују корисници средстава.

Корисници средстава из тачке II подтачка 1.7 су локалне само-
управе са територије  Аутономне Покрајине Војводине (Зрења-
нин, Панчево, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вршац, 
Ириг, Опово, Житиште, Врбас, Мали Иђош и Рума) код којих је 
поступак комасације окончан или у току и приступају изградњи, 
реконсртрукцији санацији или уређењу система за наводњавање. 
Активност из тачке II подтачка 1.6 финансираће се из буџета 
Аутономне Покрајине Војводине максимално до 55% средстава; 
преостала средства обезбеђују корисници средстава.

Средства предвиђена за активност  из тачке II подтачка 1.8 ус-
мериће се ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и реализоваће се на 
основу програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2014. годи-
ну на који Влада АП Војводине да сагласност, са циљем реализа-
ције радова на изградњи система за водоснабдевање за потребе 
наводњавања. Активност из тачке II подтачка 1.8 финансираће се 
у целости из буџета Аутономне Покрајине Војводине.

Корисници средстава из тачке II подтачка 1.9 су физичка и 
правна лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, 
који приступају изградњи, реконструкцији и санацији система 
за наводњавање, нисконапоске мреже за наводњавање и набавци 
опреме за наводњавање. Средства се додељују по спроведеном 
конкурсу. Активност из тачке II подтачка 1.9 финансираће се 
из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално до 50% 
средстава; преостала средства обезбеђују корисници средстава.

Корисници средстава из тачке II подтачка 1.10 су локалне са-
моуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине које 
приступају изради техничке документације за реализацију проје-
ката који треба да обезбеде лакшу доступност води за наводња-
вање пољопривредних култура. Средства се додељују по спрове-
деном конкурсу. Активност из тачке II подтачка 1.10 финансираће 
се из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално до 50% 
средстава; преостала средства обезбеђују корисници средстава.

Средства предвиђена за активност из  тачке II подтачка 1.11 
усмериће се ЈВП ‚‘Воде Војводине‘‘ и реализоваће се на основу 
програма пословања ЈВП ‚‘Воде Војводине‘‘ за 2014.годину на 
који Влада АП Војводине да сагласност, у циљу израде технич-
ке документације за системе за водоснабдевање  за потребе на-
водњавања. Активност из тачке II подтачка 1.11 финансираће се 
у целости средствима из буџета Аутономне Покрајине Војводине.

Активност из тачке II подтачка 2.1. реализује се у укупном из-
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носу до 35.000.000,00  динара, преко 12  пољопривредних струч-
них служби са територије АП Војводине, које имају овлашћење 
за испитивање плодности земљишта издато од стране Минис-
тарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Србије. Активност из тачке II подтачка 2.1. обухватиће обради-
во пољопривредно земљиште које је у државној својини које ко-
ристе правна и физичка лица. Активност обухвата узорковање, 
утврђивање садржаја макроелемената (азота, фосфора, калијума, 
хумуса, калцијум карбоната и киселости) и давање препорука  за 
укупан број од 18.510 узорака по цени од 1.760,00 динара по узор-
ку са урачунатим порезом на додату вредност, као и утврђивање 
садржаја микроелемената (бакар, цинк, никл, хром, арсен, жива, 
олово и кадмијум) за 570 узорка по цени од 4.248,00 динара по 
узорку са урачунатим порезом на додату вредност. Активност из 
тачке II подтачка 2.1. финансираће се у целости из буџета Ауто-
номне Покрајине Војводине и обухватиће обрадиво пољоприв-
редно земљиште од I до V катастарске класе на територији Ауто-
номне Покрајине Војводине.

Реализацијом активности из тачке II подтачка 2.2 створиће 
се услови за систематско праћење болести и штеточина на 
пољопривредним културама у оквиру прогнозно извештајне 
делатности, као и претпоставке за превенцију контаминације 
пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима на 
територији Аутономне Покрајине Војводине. Корисници средста-
ва ће бити 12  пољопривредних стручних служби са територије 
Аутономне Покрајине Војводине. Активност из тачке II подтач-
ка 2.2 финансираће се у целости из буџета Аутономне Покрајине 
Војводине.

Корисници средстава из тачке II подтачка 2.3 су локалне са-
моуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине које су 
донеле одлуку којом се предвиђа функционисање пољочуварске 
службе. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Актив-
ност из тачке II подтачка 2.3 финансираће се из буџета Аутономне 
Покрајине Војводине максимално до 50% средстава. Преостала 
средства обезбеђују корисници средстава.

Активност из тачке II подтачка 2.4 усмериће се ЈВП „Воде 
Војводине“ Нови Сад и реализоваће се на основу програма посло-
вања ЈВП „Воде Војводине“ за 2014. годину на који Влада АП 
Војводине да сагласност, са циљем реализације радова на ре-
довном одржавању заштитних водопривредних објеката који су 
у функцији одбране од поплава. Активност из тачке II подтачка 
2.4 финансираће се у целости средствима из буџета Аутономне 
Покрајине Војводине.

Корисници средстава из тачке II подтачка 3.1 су локалне са-
моуправе са територије  Аутономне Покрајине Војводине. Сред-
ства се додељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке 
II подтачка 3.1 финансираће се из буџета Аутономне Покрајине 
Војводине максимално до 50%; преостала средства обезбеђују 
корисници средстава.

Активност из тачке II подтачка 3.2 реализује Пољопривредни 
факултет из Новог Сада са задатком да за територију АП Војво-
дине изради пројекат „Рејонизације подручја погодних за семен-
ску, повртарску и воћарску производњу“. Активност из тачке II, 
подтачка 3.2 финансираће се у целости из буџета Аутономне По-
крајине Војводине.

Корисници средстава из тачке II подтачка 3.3 су физичка лица 
уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, која присту-
пају набавци конструкција и опремe за биљну производњу у 
заштићеном простору. Средства се додељују по спроведеном 
конкурсу. Активност из тачке II подтачка 3.3 финансираће се 
из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално до 50% 
средстава; преостала средства обезбеђују корисници средстава.

Активност из тачке II подтачка 3.4 извршава Факултет тех-
ничких наука из Новог Сад, са задатком да за територију АП 
Војводине реализује пројекат „Мониторинг употребом даљинске 
детекције у пољопривреди, водопривреди и шумарству“. Актив-
ност из тачке II, подтачка 3.4 финансираће се у целости из буџета 
Аутономне Покрајине Војводине.

Корисници средстава из тачке II подтачка 3.5 су физичка лица, 
власници обрадивог пољопривредног земљишта и носиоци или 
чланови регистрованог пољопривредног газдинства уписаног у 
Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником 
о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних 
газдинстава а која су своје обрадиво пољопривредно земљиште 
на територији АП Војводине  издала у дугорочни закуп (најмање 
на 5 година). Корисници средстава могу бити  лица са пребива-
лиштем на територији АП Војводине, која су старија од 65 година 
а нису корисници пензије по основу права пензијског и инвалид-
ског осигурања запослених или самосталних делатности, осим 
корисника пензије по основу права пољопривредног осигураника 
и корисника инвалидске пензије који су то право стекли као оси-
гураници пољопривредници. Средства се додељују корисницима 
на основу спроведеног јавног позива по Програму 2013.

Активност из тачке II подтачка 3.6 реализоваће се на основу 
спроведеног јавног огласа. Право учешћа на јавном огласу имају 
физичка лица, власници обрадивог пољопривредног земљишта 
и носиоци или чланови регистрованог пољопривредног газдин-
ства уписаног у Регистар пољопривредних газдинстава у складу 
са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра 
пољопривредних газдинстава а која су своје обрадиво пољоприв-
редно земљиште на територији АП Војводине  издала у дугороч-
ни закуп (најмање на 5 година). Корисници средстава могу бити  
лица са пребивалиштем на територији АП Војводине, која су ста-
рија од 65 година а нису корисници пензије по основу права пен-
зијског и инвалидског осигурања запослених или самосталних 
делатности, осим корисника пензије по основу права пољоприв-
редног осигураника и корисника инвалидске пензије који су то 
право стекли као осигураници пољопривредници. Средства се 
додељују на следећи начин:

6.000,00 динара по хектару годишње, ако је земљиште издато 
у закуп закупцу, који је носилац Регистрованог пољопривредног 
газдинства са пребивалиштем на територији АП Војводине и није 
старији од 60 година.

8.000,00 динара по хектару годишње, ако је земљиште издато у 
закуп закупцу који је носилац регистрованог пољопривредног га-
здинства, са пребивалиштем на територији АП Војводине, а ста-
рији је од 40 година и није старији од 60 година и власник је обра-
дивог пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем 
које се даје у закуп. 

10.000,00 динара по хектару годишње, ако је земљиште издато 
у закуп закупцу који је носилац Регистрованог пољопривредног 
газдинства са пребивалиштем на територији АП Војводине, а 
није старији од 40 година и власник је пољопривредног земљишта 
које се граничи са земљиштем које се даје у закуп.

Активност из тачке II подтачка 3.6 ће се  финансирати у целос-
ти из буџета Аутономне Покрајине Војводине.

Активност из тачке II подтачка 3.7 реализоваће се са циљем 
имплементације географског информационог система у области-
ма рада Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство. Активност из тачке II подтачка 3.7 вршиће 
компетентно правно лице изабрано у складу са Законом о јавним 
набавкама и финансираће се у целости из буџета Аутономне По-
крајине Војводине.

Корисници средстава из тачке II подтачка 3.8 су физичка и 
правна лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава. 
Средства у висини од 260.000.000,00 динара опредељују се за 
унапређење коришћења пољопривредног земљишта кроз набав-
ку опреме за заштиту пољопривредних култура од временских 
непогода као и остале опреме. Средства се додељују по спрове-
деном конкурсу. Активност из тачке II подтачка 3.8 финансираће 
се из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално до 60% 
средстава; преостала средства обезбеђују корисници средстава.

Активност из тачке II подтачка 3.9 финансираће се из буџе-
та Аутономне Покрајине Војводине до 100% по спроведеном 
конкурсу за привођење култури необрадивог пољопривредног 
земљишта - реконструкција рибњака и подизање нових рибњака 
на територији Аутономне Покрајине Војводине.
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IV

Права и обавезе између корисника и даваоца средстава регули-
саће се уговором.

Финансирање активности из овог Програма вршиће се у скла-
ду са приливом средстава у буџет АП Војводине предвиђених за 
те намене.

219.

На основу члана 39. став 3. Покрајинске скупштинске одлукe о 
покрајинској управи  („Службени лист АПВ“, број 40/2012-пре-
чишћен текст) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске од-
лукe о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на сед-
ници одржаној 26. фебруара 2014. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

АЛЕКСАНДРА ФИЛИПОВИЋ п о с т а в љ а  се за помоћницу 
покрајинског секретара за науку и технолошки развој, на период 
од четири године, почев од 01. марта 2014. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-10/2014
Нови Сад, 26. фебруар 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

220.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-други закон), а у вези са чланом 1. став 
2. Одлуке о оснивању Завода за трансфузију крви Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 22/10) и члана 35. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не („Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 26. фебруара 2014. године,  д 
о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др МИРОСЛАВ МИЛОСАВЉЕВИЋ, доктор медицине, 
специјалиста трансфузиологије, разрешава се дужности ди-
ректора Завода за трансфузију крви Војводине, на коју је име-
нован Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине, број: 
022-00105/2010 од 2. марта  2010. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-218/2014
Нови Сад, 26. фебруар 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

221.

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 Завода за трансфузију крви Војводине („Службени 
лист АПВ“, број 22/10) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 26. фебруара 2014. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Доц. др РАДМИЛА ЈОВАНОВИЋ, доктор медицине, прима-
ријус и специјалиста трансфузиологије, именује се за директор-
ку Завода за трансфузију крви Војводине, на период од  четири 
године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-219/2014
Нови Сад, 26. фебруар 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

222.

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 Дом за децу и омладину ометену 
у развоју у Ветернику („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 26. фебруара 2014. 
године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Дома 
„ВЕТЕРНИК“ у Ветернику:

- председник
 Мирко Зорић, инжењер организације рада из Новог 

Сада, представник оснивача;

- чланови:
 Лазар Акин, виши референт из Футога, представник ос-

нивача;
 др Мелиса Мироницки из Новог Сада, представник ос-

нивача;
 Јулијана Пажин Фаркаш, дипл. психолог из Новог Сада, 

представник оснивача;
 др Јадранка Црномарковић-Лунић, педијатар из Новог 

Сада, представник локалне самоуправе;
 Бисерка Живаљевић, пензионерка из Новог Сада, пред-

ставник корисника;
 Дражена Ердељан, дипл. психолог из Новог Сада, пред-

ставник запослених;
 Марко Јовановић, радни терапеут из Новог Сада, пред-

ставник запослених;
 Ана Вила, дипл. дефектолог-мастер из Сремске Камени-

це, представник запослених.



Страна 118 - Број 7 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 26. фебруар 2014.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-183/2014
Нови Сад, 26. фебруар 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

223.

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 Дом за децу и омладину ометену у развоју у 
Ветернику („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 26. фебруара 2014. године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Дома „ВЕТЕРНИК“ у Ветернику, именују се:

- за председника:
 др Божа Совиљ, доктор техничких наука из Петровара-

дина, представник оснивача;

- за чланове:
 Тања Привизер, лабораторијски техничар из Кисача, 

представник оснивача; 
 Босиљка Вукотић, пензионер из Бачког Јарка, представ-

ник удружења;
 Бисерка Живаљевић, пензионерка из Новог Сада, пред-

ставник корисника;
 Марко Јовановић, радни терапеут из Новог Сада, пред-

ставник запослених.

Председник и чланови Управног одбора Дома „ВЕТЕРНИК“ у 
Ветернику, именују се на четири године.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-184/2014
Нови Сад, 26. фебруар 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

224.

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 Дом за децу и омладину ометену 
у развоју у Ветернику („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 26. фебруара 2014. 
године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Дома 
„ВЕТЕРНИК“ у Ветернику:

- председник:
 Јасмина Билокапић, економиста из Новог Сада, пред-

ставник оснивача;

- чланови:
 Бранислава Јевтић, дипл. психолог из Новог Сада, пред-

ставник локалне самоуправе;
 Јадранка Видовић, медицинска сестра из Новог Сада, 

представник запослених.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-185/2014
Нови Сад, 26. фебруар 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

225.

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 Дом за децу и омладину ометену у развоју у 
Ветернику („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 26. фебруара 2014. године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорни одбор Дома „ВЕТЕРНИК“ у Ветернику, именују 
се:

- за председника:
 Љиљана Коковић, економиста из Новог Сада, представ-

ник оснивача; 

- за чланове:
 Соња Зонић, апсолвент права из Новог Сада, представ-

ник оснивача;
 Далиборка Субошић, физиотерапеут из Футога, пред-

ставник запослених.
 
Председник и чланови Надзорног одбора Дома „ВЕТЕРНИК“ у 

Ветернику, именују се на четири године.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-186/2014
Нови Сад, 26. фебруар 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.
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226.

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 Дом за душевно оболела 
лица „1. Октобар“ у Старом Лецу („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 26. 
фебруара 2014. године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Дома за душевно 
оболела лица „1. Октобар“ у Старом Лецу:

- председник:
 Мирко Радуловић, дипл. правник из Хајдучице, пред-

ставник оснивача;

- чланови:
 Драгана Јаћимовски, наставник разредне наставе из 

Пландишта, представник оснивача;
 Шандор Беретка из Вршца, представник оснивача;
 Ленуца Богдановић, правник из Маргите, представник 

локалне самоуправе;
 Ричард Радовић из Старог Леца, представник корисника;
 Гордана Селаковић, медицинска сестра из Пландишта, 

представник запослених;
 Стака Колевски из Пландишта, представник запослених.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-187/2014
Нови Сад, 26. фебруар 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

227.

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 Дом за душевно оболела лица „1. Октобар“ у 
Старом Лецу („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 26. фебруара 2014. године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“ у 
Старом Лецу, именују се:

- за председника:
 Мирко Радуловић, дипл. правник из Хајдучице, пред-

ставник оснивача;

- за чланове:
 Лајош Лантош, економиста из Вршца, представник ос-

нивача;
 Татјана Боројевић, дипл. инжењер биохемије из Београ-

да, представник удружења;
 Душко Радовић, виша шумарска школа из Старог Леца, 

представник корисника;
 Данка Боровић, медицинска сестра из Пландишта, пред-

ставник запослених.

Председник и чланови Управног одбора Дома за душевно 
оболела лица „1. Октобар“ у Старом Лецу, именују се на четири 
године.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-188/2014
Нови Сад, 26. фебруар 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

228.

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 Дом за душевно оболела 
лица „1. Октобар“ у Старом Лецу („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 26. 
фебруара 2014. године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Дома за душевно 
оболела лица „1. Октобар“ у Старом Лецу:

- председник:
 Жаклина Јанчић, дипл. правник из Милетићева, пред-

ставник оснивача;

- чланови:
 Јадранка Граовац, дипл. економиста из Пландишта, 

представник локалне самоуправе;
 др Анка Храшко, лекар из Хајдучице, представник за-

послених.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-189/2014
Нови Сад, 26. фебруар 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.
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229.

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 Дом за душевно оболела лица „1. Октобар“ у 
Старом Лецу („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 26. фебруара 2014. године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорни одбор Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“ 
у Старом Лецу, именују се:

- за председника:
 Милорад Новаковић, саобраћајни техничар из Старог 

Леца, представник оснивача; 

- за чланове:
 Жаклина Јанчић, дипл. правник из Милетићева, пред-

ставник оснивача;
 др Анка Храшко, лекар из Хајдучице, представник за-

послених.
 
Председник и чланови Надзорног одбора Дома за душевно 

оболела лица „1. Октобар“ у Старом Лецу именују се на четири 
године.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-190/2014
Нови Сад, 26. фебруар 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

230.

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 Дом за децу и омладину 
без родитељског старања „Споменак“ у Панчеву („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 26. фебруара 2014. године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Дома за децу и 
омладину без родитељског старања „Споменак“ у Панчеву:

- председник:
 Зорица Домошљан, дипл. социјални радник из Панчева, 

представник оснивача;

- чланови:
 Маријана Спишјак Бркић, дипл. педагог из Панчева, 

представник оснивача;
 Бела Халас, Теолошки факултет из Панчева, представ-

ник оснивача;
 Радмила Вукелић, нутрициониста из Панчева, представ-

ник локалне самоуправе;
 Гордана Крстић, дипл. социјални радник из Панчева, 

представник корисника;
 Владимир Стевановски, дипл. педагог из Качарева, пред-

ставник запослених;
 Иван Пушкарић, електричар из Долова, представник за-

послених.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-220/2014
Нови Сад, 26. фебруар 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

231.

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 Дом за децу и омладину без родитељског 
старања „Споменак“ у Панчеву („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 26. фебруара 2014. године,  д о 
н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Дома за децу и омладину без родитељског 
старања „Споменак“ у Панчеву, именују се:

- за председника:
 Слађана Марковић из Панчева, представник оснивача;

- за чланове:
 Никола Ћурчин, дипл. инжењер електротехнике из Пан-

чева, представник оснивача;
 Пава Новаков Чабриловски из Панчева, представник уд-

ружења;
 Миливоје Видић, наставник физике из Панчева, пред-

ставник корисника;
 Жељка Бозало, дипл. психолог из Панчева, представник 

запослених.

Председник и чланови Управног одбора Дома за децу и 
омладину без родитељског старања „Споменак“ у Панчеву, 
именују се на четири године.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-221/2014
Нови Сад, 26. фебруар 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.
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232.

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 Дом за децу и омладину 
без родитељског старања „Споменак“ у Панчеву („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 26. фебруара 2014. године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Дома за децу и 
омладину без родитељског старања „Споменак“ у Панчеву:

- председник:
 Раде Видаковић, дипл. економиста из Панчева, представ-

ник оснивача;

 - чланови:
 Дејан Пандуров, студент из Панчева, представник локал-

не самоуправе;
 Драгана Цветковић, дипл. правник из Панчева, представ-

ник запослених.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-222/2014
Нови Сад, 26. фебруар 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

233.

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 Дом за децу и омладину без родитељског 
старања „Споменак“ у Панчеву („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 26. фебруара 2014. године,  д о 
н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорни одбор Дома за децу и омладину без родитељског 
старања „Споменак“ у Панчеву, именују се:

- за председника:
 Ана Бисак, економски техничар из Панчева, представник 

оснивача; 

- за чланове:
 Дејан Пандуров, студент из Панчева, представник осни-

вача;
 Весна Шапоњић, комерцијалиста из Старчева, представ-

ник запослених.

Председник и чланови Надзорног одбора Дома за децу и 
омладину без родитељског старања „Споменак“ у Панчеву, 
именују се на четири године.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-223/2014
Нови Сад, 26. фебруар 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

234.

На основу члана 39. Закона о утврђивању надлежности Aуто-
номне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС“, бр. 99/09), члана 
32. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. 
лист АПВ“, бр. 40/12 - пречишћени текст), те чл. 25. и 26. По-
крајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2014. 
годину („Сл. лист АП Војводине“, бр. 50/13,) Покрајински секре-
таријат за спорт и омладину (у даљем тексту: Секретаријат),  рас-
писује

КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛАРНИХ ГОДИШЊИЦА 
И ПРОЈЕКАТА АФИРМАЦИЈЕ ЖЕНА У СПОРТУ 

1. ПРОЈЕКТИ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛАРНИХ ГО-
ДИШЊИЦА 

треба да буду усмерени ка:
 Изради монографије, видео или ЦД презентације, орга-

низацији изложбе и слично;
 Организацији свечаности, односно манифестацији 

спортско-културног карактера;

Право учешћа на конкурсу имају спортске организације са 
седиштем на територији АП Војводине које имају дугогодишњу 
традицију, континуиран успех и препознатљив рад на афирма-
цији и развоју спорта у Аутономној Покрајини. 

Разматраће се пријаве спортских организација које у 2014. го-
дини обележавају јубилеј од 20 до 100 година (свака десета годи-
на), 25. и 75. година као и свака пета година након навршених 100 
година постојања. 

Уз захтев је потребно доставити доказ о почетку рада спортске 
организације (оснивачки акт, новински чланак, претходно урађе-
не монографије, итд ). 

2. ПРОЈЕКТИ АФИРМАЦИЈЕ ЖЕНА У СПОРТУ 

треба да буду усмерени на:
 програме усавршавања стручњакиња у спорту и спорт-

ских стручњакиња; 
 набавку такмичарске опреме и спортских реквизита за 

спортисткиње;
 програме научно-стручног карактера са циљем смањења 

дискриминације жена у спорту (истраживања, скупови, 
семинари, трибине и сл.).

Право учешћа на конкурсу имају спортске организације, саве-
зи и друштва са територије АП Војводине регистрованe као удру-
жења у складу са Законом о спорту;

Уз захтев се посебно достављају:
 копијa уговора о ангажовању кандидаткиње за коју под-

носе захтев и/или доказ о важећој лиценци кандидат-
киња (за пројекте под 1.);

 предрачун за набавку опреме/реквизита која је предмет 
захтева (за пројекте под 2.);

 предлог програма (за пројекте под 3.).
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УКУПНА СРЕДСТВА ЗА РАСПОДЕЛУ:

 За пројекте за обележавање јубиларних годишњица 
2.000.000,00 динара

 За пројекте афирмације жена у спорту 2.000.000,00 дина-
ра

РОК  ЗА ПРИЈАВУ за оба пројекта:
 10 дана од дана објављивања

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС:

Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на обрасцу 
који је објављен на Интернет страници Секретаријата: www.sio.
vojvodina.gov.rs и достављају се у запечаћеној коверти са назна-
ком “не отварати – пријава за Конкурс”, на адресу: Покрајински 
секретаријат за спорт и омладину, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 
Нови Сад, или непосредно на писарници покрајинских органа.

235.

На основу члана 56. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012-пре-
чишћен текст) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину („Служ-
бени лист АПВ“, број 50/2013 ) Покрајински секретаријат за прив-
реду,запошљавање и равноправност полова, р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС 
 ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА

 ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА  НА САЈМОВИМА 
У ЕВРОПИ  И  МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА

  У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ   КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У 
ПЕРИОДУ 

ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ

У циљу унапређења конкурентности војвођанске привреде на 
европском и домаћем тржишту, као и подршке организацијама 
од интереса за привредни развој АП Војводине, Покрајински се-
кретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, 
у оквиру активности 10, економска класификација 4541 Текуће 
субвенције приватним предузећима, извор финансирања 01 00 – 
Приходи из буџета, са укупним износом од 11.000.000,00 динара, 
рефундираће трошкове учешћа привредних субјеката са подручја 
АП Војводине  на сајмовима у Европи и  међународним сајмовима  
у Републици Србији, који се одржавају у периоду јануар - децем-
бар  2014. године.

Услови Конкурса

Право учешћа на Конкурсу имају мали и средњи привредни 
субјекти и предузетници, који се баве производном и туристич-
ком делатношћу, извозници или потенцијални извозници, који ће 
у периоду  јануар - децембар 2014. године, излагати на сајмови-
ма у Европи и међународним сајмовима у Републици Србији ( у 
даљем тексту: излагачи)

Право учешћа на Конкурсу имају излагачи који нису у теш-
коћама и то само за прво учешће на одређеном сајму.

По овом Конкурсу рефундираће се до 50% следећи трошкови  
излагача на сајмовима:

 трошкови закупа, опремања и вођења штанда;
 трошкови припреме и штампања пропагандног мате-

ријала за наступ на наведеном сајму
Максимални износи рефундације за сајмове износе:
 до 50% цене закупа, опремања и вођења штанда по изла-

гачу, а највише до 500.000,00 динара за сајмове у Европи 
и 400.000,00 динара за међународне сајмове у Републи-
ци Србији 

 до 50% цене припреме и штампања пропагандног мате-
ријала, а највише до 50.000,00 динара за сајмове у Евро-
пи и 30.000,00 динара за међународне сајмове у Репуб-
лици Србији 

3. Пријаве на Конкурс подносе се на обрасцу, који се може пре-
узети  са сајта    www.spriv.vojvodina.gov.rs, и са припадајућом 
документацијом, достављају у затвореној коверти на адресу: По-
крајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправ-
ност полова, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, 
са назнаком на лицу коверте: ‚‘Не отварати - пријава на Конкурс 
за сајмове‘‘, поштом или лично преко писарнице покрајинских 
органа.

4. Рок за подношење пријава за учешће на сајмовима у периоду 
јануар-јун 2014. је  15 . 03.  2014. Године, а за учешће на сајмовима 
у периоду септембар- децембар 2014. је  15 . 09.  2014. Године.

5. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати, 
као ни пријаве излагача који нису    испунили раније уговорену 
обавезу а уговорена обавеза је истекла, према Покрајинском се-
кретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова.

6. Одлука о додели средстава по истеку Конкурса  објавиће се 
на сајту Секретаријата, након чега су                Корисници средстава 
организовани као привредно друштво (ДОО, АД, ОД и командит-
но друштво) у обавези да пре закључења Уговора, отворе посебан 
наменски рачун код Управе за трезор. 

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секрета-
ријату  на телефон 021/487-4489.
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Редни број Предмет Страна

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

218. Решење о утврђивању Програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији  
Аутономне Покрајине Војводине у 2014. години;

219. Решење о постављењу помоћнице покрајинског се-
кретара за науку и технолошки развој;

220. Решење о разрешењу директора Завода за трансфу-
зију крви Војводине;

221. Решење о именовању директорке Завода за трансфу-
зију крви Војводине;

222. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Дома „Ветерник“ у Ветернику;

223. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Дома „Ветерник“ у Ветернику;

224. Решење о разрешењу председника и чланова Надзор-
ног одбора Дома „Ветерник“ у Ветернику;

225. Решење о именовању председника и чланова Надзор-
ног одбора Дома „Ветерник“ у Ветернику;

226. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Дома за душевно оболела лица „1. Ок-
тобар“ у Старом Лецу;

227. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Дома за душевно оболела лица „1. Ок-
тобар“ у Старом Лецу;

228. Решење о разрешењу председника и чланова Надзор-
ног одбора Дома за душевно оболела лица „1. Окто-
бар“ у Старом Лецу;

229. Решење о именовању председника и чланова Надзор-
ног одбора Дома за душевно оболела лица „1. Окто-
бар“ у Старом Лецу;

230. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Дома за децу и омладину без роди-
тељског старања „Споменак“ у Панчеву;

231. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Дома за децу и омладину без роди-
тељског старања „Споменак“ у Панчеву;

232. Решење о разрешењу председника и чланова Надзор-
ног одбора Дома за децу и омладину без родитељског 
старања „Споменак“ у Панчеву;

233. Решење о именовању председника и чланова Надзор-
ног одбора Дома за децу и омладину без родитељског 
старања „Споменак“ у Панчеву.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

234. Конкурс за суфинансирање пројеката за обележавање 
јубиларних годишњица и пројеката афирмације жена 
у спорту.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПО-

ЛОВА

235. Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за 
рефунадацију трошкова учешћа привредних субјека-
та на сајмовима у Европи и међународним сајмовима 
у Републици Србији који се одржавају у периоду ја-
нуар-децембар 2014. године. 
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С А Д Р Ж А Ј

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




