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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу члана 32. тачка 8. и члана 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14) и члана 26. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14 и 54/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 17. јуна 2015. године,
д о н е л а је

Број: 02-115/2015
Нови Сад, 17. јун 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

521.

Р Е Ш Е Њ Е
I

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

На основу члана 32. став 1. тачка 22. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број 37/2014), а у вези са чланом 29. став 5. и чланом
166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број: 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 33.
став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број 99/09, 67/2012
– Одлука Уставног суда IУз 353/2009),
Покрајинска влада, на седници одржаној 17. јуна 2015. године,
донела је

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Р Е Ш Е Њ Е

Новка Мојић разрешава се дужности подсекретарке Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, због истека мандата.
II

Број: 02-114/2015
Нови Сад, 17. јун 2015. године

I
Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Одлуку о мрежи основних школа на територији Oпштине Ириг, број: 01-011-23/2014 од 8.10.2014.
године, коју је донела Скупштина општине Ириг, на седници одржаној 2.10.2014. године.

520.

II

На основу члана 32. тачка 8. и члана 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14) и члана 26. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14 и 54/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 17. јуна 2015. године,
д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-896/2014
Нови Сад, 17. јун 2015. године

I
Новка Мојић се поставља за подсекретарку Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, на
период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

522.
На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 17. јуна 2015. године,
донела је
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Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

I

I

Разрешаваjу се дужности чланови Управног одбора Историјског архива Сомбор:

Разрешаваjу се дужности чланови Надзорног одбора Историјског архива Сомбор:
• Немања Роберт Сикима, дипл. економиста, председник,
• Владимир Узелац, дипл. правник,
• Ференц Мако, дипл. агроном у пензији,
• Александра Комненов, члан из реда запослених,
• Исидора Јеж, члан из реда запослених.

•
•
•
•
•
•
•

Слађана Марковић, дипл. теолог, председница,
Жофија Прибила, проф. историје,
Владимир Малбашић, дипл. економиста,
Слободан Суботић, дипл. правник,
Карољ Резичка, члан,
Татјана Стеванчев, члан из реда запослених,
Младен Петровић, члан из реда запослених.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-361/2015
Нови Сад, 17. јун 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

523.
На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 17. јуна 2015. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-363/2015
Нови Сад, 17. јун 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

525.
На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 17. јуна 2015. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Именују се чланови Надзорног одбора Историјског архива
Сомбор, на период од четири године:

I
Именују се чланови Управног одбора Историјског архива Сомбор, на период од четири године:
•
•
•
•
•

Миљан Бугарин, инжењер IT технологије, председник,
Данка Ивошевић, библиотекарка,
Жофија Прибила, проф. историје,
Славица Соломун, дипл. етнолог,
Весна Башић, дипл. проф. југословенске књижевности и
српско-хрватског језика,
• Анастазиа Мако, члан из реда запослених,
• Мирко Љубоја, члан из реда запослених.
II
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• Милован Матијевић, дипл. економиста и инж. машинства, председник,
• Зоран Стевановић, проф. филозофије,
• Љиљана Пензеш, члан из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-364/2015
Нови Сад, 17. јун 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-362/2015
Нови Сад, 17. јун 2015. године

526.
Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

524.
На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 17. јуна 2015. године,
донела је

На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 17. јуна 2015. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Др Јасна Јованов разрешава се дужности управника Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду.

24. јун 2015.
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II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Број: 022-401/2015
Нови Сад, 17. јун 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-403/2015
Нови Сад, 17. јун 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

527.
На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 17. јуна 2015. године,
донела је

529.
На основу члана 133. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС”, број 24/2011), члана 8. Одлуке о оснивању Центра за
породични смештај и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ‟,
број 6/2014), а у вези са чланом 32. став 1. тачка 12. и чланом 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број 37/2014), у поступку именовања директора Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад,
Покрајинска влада, на седници одржаној 17. јуна 2015. године,
д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

I

I
Др Јасна Јованов, музејска саветница и докторка наука из интердисциплинарне области уметности и историјских наука, именује се за управницу Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом
Саду, на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-404/2015
Нови Сад, 17. јун 2015. године

ИВАНА КОПРИВИЦА, дипломирана психолошкиња, мастер
пословне психологије из Новог Сада и м е н у ј е за директора
Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, на време од
четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-402/2015
Нови Сад, 17. јун 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

530.

528.
На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС”, број 42/91, 71/94 и 79/2005) и члана 7. Одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ”, број 6/2014), а у вези са чл. 125. и 133. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/2011), чл.
32. став 1. тачка 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014),
у поступку разрешења вршиоца дужности директора Центра за
породични смештај и усвојење Нови Сад
Покрајинска влада, на седници одржаној 17. јуна 2015. године,
д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Ивана Копривица, дипломирана психолошкиња, мастер
пословне психологије из Новог Сада р а з р е ш а в а се дужности вршиоца дужности директора Центра за породични смештај
и усвојење Нови Сад, на коју је именована Одлуком о оснивању
Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, коју је донела
Влада Аутономне Покрајине Војводине број: 022-40/2014 од 19.
фебруара 2014. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

На основу члана 14. Одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине (‘’Службени лист АП Војводине’’, број 18/2002 и
4/2008) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ, број 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. јуна 2015. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Завршни рачун Туристичке
организације Војводине за 2014. годину, који је усвојио Управни
одбор Туристичке организације Војводине, на 16. седници одржаној 31.03.2015. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-72/2015
Нови Сад, 24. јун 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.
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24. јун 2015.
Члан 2.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број 99/09), чл. 15. и 35. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број 37/14) а у вези
члана 124. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”,
број 24/11) у поступку давања сагласности за именовање директора Центра за социјални рад „Оџаци” Оџаци, д о н о с и м
Р Е Ш Е Њ Е
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ДРАГАНА КОВАЧЕВИЋА, дипломираног правника из Оџака на функцију директора
Центра за социјални рад „Оџаци” Оџаци.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО,
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ
Број: 129-022-375/2015-03
Нови Сад, 22. јуна 2015. године

Покрајинска секретарка
проф. др Весна Копитовић,с.р.

532.

Приликом подношења пријаве на конкурс за полагање пријемног испита, кандидат за упис на високошколску установу, на обрасцу који је саставни део овог упутства, опредељује се за језик
на коме жели да полаже пријемни испит.
Након истека рока за пријем пријава на конкурс за полагање
пријемног испита, високошколска установа сачињава списак
језика на којима ће се полагати пријемни испит, с бројем кандидата за сваки језик. Високошколска установа, у року од два радна
дана од истека рока за пријем пријава, доставља списак покрајинском органу управе надлежном за област високог образовања.
Члан 3.
Средства за превођење на језике који нису у службеној употреби у органима Аутономне покрајине Војводине, обезбедиће
се у буџету Аутономне покрајине Војводине у оквиру раздела
покрајинског органа управе надлежног за област високог образовања, који је дужан да спроведе одговарајуће поступке ради
одређивања лица које ће вршити превођење пријемног испита.
Члан 4.
У случају да високошколска установа не може сама да организује полагање пријемних испита на језицима националних
мањина ‒ националних заједница, покрајински орган управе
задужен за послове превођења, на њен захтев, самостално или
у сарадњи с покрајинским органом управе надлежним за високо образовање, пружиће стручну помоћ у реализацији полагања
пријемних испита.
Члан 5.

На основу члана 4. Покрајинске скупштинске одлуке о полагању пријемног испита односно испита за проверу склоности и
способности за упис на високошколску установу чији је оснивач
Аутономна покрајина Војводина на језицима националних мањина ‒ националних заједница („Сл. лист АП Војводине” бр. 14/2015
) и чл. 35. и 36. став 5. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине” бр. 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. јуна 2015. године,
донела је
УПУТСТВО
О СПРОВОЂЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ
ОДЛУКЕ
О ПОЛАГАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ОДНОСНО
ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ
ЗА УПИС НА ВИСОКОШКОЛСКУ УСТАНОВУ
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ
МАЊИНА ‒ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 1.
Овим упутством уређује се начин пружања стручне помоћи
од стране покрајинског органа управе задуженог за послове превођења, као и друга питања у вези са организовањем пријемног
испита односно испита за проверу склоности и способности
(у даљем тексту: пријемног испита) на језицима националних
мањина – националних заједница, који су у службеној употреби у јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне
покрајине Војводине, за упис на високошколску установу чији је
оснивач Аутономна покрајина Војводина (у даљем тексту: високошколска установа).
Високошколска установа из става 1. овог члана, која је до дана
доношења овог упутства самостално организовала полагање
пријемног испита на језицима националних мањина – националних заједница, наставља самостално да организује испит, без
стручне помоћи, на начин који је утврђен њеним интерним актом

Надзор над применом овог упутства вршиће покрајински орган
управе надлежан за високо образовање, путем инспектора за област високог образовања.
Члан 6.
Покрајински орган управе надлежан за област високог образовања дужан је да Покрајинској влади поднесе обједињени извештај о извршеним пословима у смислу овог упутства, који ће
се састојати од извештаја покрајинског органа управе надлежног
за област високог образовања и покрајинског органа управе задуженог за послове превођења, као и извештаја о реализацији
полагања пријемних испита на језицима националних мањина
‒ националних заједница, који ће високошколска установа доставити покрајинском органу управе надлежном за област високог
образовања, најкасније месец дана након реализације полагања
пријемних испита.
Члан 7.
Ступањем на снагу овог упутства, престаје да важи Упутство о
спровођењу Покрајинске скупштинске одлуке о полагању пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности
за упис на високошколску установу чији је оснивач Аутономна
покрајина Војводина на језицима националних мањина – националних заједница („Сл. лист АП Војводине”, бр. 22/2015).
Члан 8.
Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 612-88/2015
Нови Сад, 24. јун 2015. године		

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

24. јун 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Образац изјаве на којем језику се полаже пријемни испит
У складу са чланом 3. Покрајинске скупштинске одлуке о полагању пријемног испита односно испита за проверу склоности и
способности за упис на високошколску установу чији је оснивач
Аутономна покрајина Војводина на језицима националних мањина ‒ националних заједница („Службени лист АПВ”, број 14/15),
изјављујем да желим да пријемни испит односно испит за проверу
склоности и способности полажем на једном од следећих језика:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3.

српски
мађарски
словачки
хрватски
румунски
русински
бугарски
македонски
чешки
црногорски
_________________________________
(име и презиме)

533.
На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14 и 54/14
– др.одлука) и на основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04 и 88/10), а у вези са чланом 23. Закона о шумама
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12), покрајински секретар
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, доноси
ОДЛУКУ
ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПРОГРАМА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА У ВЛАСНИШТВУ
СОПСТВЕНИКА ШУМА
ПОЈЕДИНАЧНОГ ПОСЕДА МАЊЕГ ОД 100 ХЕКТАРА
НА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ФРУШКА ГОРА
ЗА ПЕРИОД 2014–2023. ГОДИНЕ
1.

2.

Доноси се одлука да се за Програм газдовања шумама
у власништву сопственика шума појединачног поседа
мањег од 100 хектара на подручју Националног парка
Фрушка гора за период 2014–2023. године не израђује
стратешка процена утицаја на животну средину.
Стратешка процена не израђује се из следећих разлога:
• за предметне шуме у току је израда Плана развоја
шума у Националном парку Фрушка гора за период
2015–2024. године (у даљем тексту: План развоја), који
је шумарски плански документ вишег ранга и који
обухвата и шуме других сопственика и корисника
шума на подручју Националног парка Фрушка гора.
• за План развоја биће урађена стратешка процена утицаја на животну средину и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, о чему ће се прибавити сагласност органа надлежног за послове заштите
животне средине.
• Планом развоја биће дефинисани задаци и планиране
обавезе коришћења, унапређивања, заштите и развоја
шума на подручју целог Националног парка Фрушка
гора.
• Планом развоја биће такође утврђене и основне смернице и циљеви одрживог газдовања шумама, као и
мере за унапређивање стања и очување шума, односно
за јачање општекорисних функција шума и заштите
шума.
• Планом развоја биће обједињени циљеви, планови,
мере и смернице за газдовање свим шумама у граница-

4.

5.

6.

7.
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ма националног парка, те би било нерационално умножавање обавеза и послова стратешке процене утицаја
на животну средину ових планских докумената.
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 Плана
развоја који у себи обједињује циљеве, планове, мере
и смернице за газдовање шумама садржане у свим основама газдовања шумама и Програму газдовања шумама у власништву сопственика шума појединачног
поседа мањег од 100 хектара на подручју Националног
парка Фрушка гора за период 2014–2023. године, који
се односе на предметно подручје, што упућује на закључак да је значај и могући утицај предметног планског документа лимитиран специфичним оквирима
(Планом развоја). Даље је неопходно истаћи да је програм газдовања, по свом карактеру, оперативни плански документ газдовања шумама, а не стратешки или
развојни плански документ којим се утврђују правци
развоја шума и шумарства и за које се подразумева израда стратешке процене утицаја на животну средину.
• 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
планског документа у структури планских докумената
с којима је у посредној или непосредној вези (просторни планови, план развоја, годишњи планови, извођачки пројекти и друго).
• Карактеристике утицаја и то – вероватноћа, интензитет, сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и временска димензија. Основна обележја квалитетнe стратешке процене, утврђене многим страним и
домаћим упутствима и препорукама у вези с квалитетом (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 ове утицаје у контексту предложених карактеристика, може се
закључити да су они локалног, а не стратешког карактера, те да као такви нису интересантни за стратешку
процену утицаја.
Програм газдовања шумама у власништву сопственика
шума појединачног поседа мањег од 100 хектара на подручју Националног парка Фрушка гора за период 2014–
2023. године, израдио је Шумарски факултет Универзитета у Београду.
За спровођење ове одлуке задужује се Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
– Сектор за шумарство, који ће у складу са Законом о
стратешкој процени утицаја на животну средину прибавити неопходна мишљења, разрадити конкретне мере и
одредити носиоце послова за реализацију ове одлуке.
Ову одлуку доставити Министарству пољопривреде и
заштите животне средине, Покрајинском секретаријату
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,
Покрајинском заводу за заштиту природе и архиви.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”. Одлука ступа на снагу осмог дана по
објављивању.

ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМAРСТВО
БРОЈ: 104-322-140/2015-06
ДАТУМ: 17.06.2015.

Покрајински секретар
Бранислав Богарошки,с.р.
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534.
На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број 37/14 и 54/14
– др.одлука) и на основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04 и 88/10), а у вези са чланом 23. Закона о шумама
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12), покрајински секретар
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, доноси
ОДЛУКУ
ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПРОГРАМА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА У ВЛАСНИШТВУ
СОПСТВЕНИКА ШУМА
ПОЈЕДИНАЧНОГ ПОСЕДА МАЊЕГ ОД 100 ХЕКТАРА
У ЈУЖНОБАЧКОМ ШУМСКОМ ПОДРУЧЈУ
ЗА ПЕРИОД 2015–2024. ГОДИНЕ
1.

2.

3.

Доноси се одлука да се за Програм газдовања шумама
у власништву сопственика шума појединачног поседа
мањег од 100 хектара у Јужнобачком шумском подручју за
период 2015–2024. године не израђује стратешка процена
утицаја на животну средину.
Стратешка процена се не израђује из следећих разлога:
• За предметне шуме у току је израда Плана развоја
шума у Јужнобачком шумском подручју за период
2016–2025. године (у даљем тексту: План развоја), који
је шумарски плански документ вишег ранга и који
обухвата и шуме других сопственика и корисника
шума у Јужнобачком шумском подручју.
• За План развоја биће урађена стратешка процена утицаја на животну средину и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, о чему ће се прибавити сагласност органа надлежног за послове заштите
животне средине.
• Планом развоја биће дефинисани задаци и планиране
обавезе коришћења, унапређивања, заштите и развоја
шума у Јужнобачком шумском подручју.
• Планом развоја биће такође утврђене и основне смернице и циљеви одрживог газдовања шумама, као и
мере за унапређивање стања и очување шума, односно
за јачање општекорисних функција шума и заштите
шума.
• Планом развоја биће обједињени циљеви, планови,
мере и смернице за газдовање свим шумама у границама шумског подручја, те би било нерационално умножавање обавеза и послова стратешке процене утицаја
на животну средину ових планских докумената.
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 Плана
развоја који у себи обједињује циљеве, планове, мере
и смернице за газдовање шумама садржане у свим основама газдовања шумама и Програму газдовања шумама у власништву сопственика шума појединачног
поседа мањег од 100 хектара у Јужнобачком шумском
подручју за период 2015–2024. године, који се односе
на предметно подручје, што упућује на закључак да је
значај и могући утицај предметног планског документа лимитиран специфичним оквирима (Планом развоја). Даље је неопходно истаћи да је програм газдовања по свом карактеру оперативни плански документ
газдовања шумама а не стратешки или развојни плански документ којим се утврђују правци развоја шума и
шумарства и за које се подразумева израда стратешке
процене утицаја на животну средину.
• Карактеристике плана и програма – степен ути-

4.

5.

6.

7.

24. јун 2015.

цаја плана и програма на друге планове и програме
укључујући и оне у различитим хијерархијским структурама. У смислу овог критеријума, утврђен је положај
планског документа у структури планских докумената
с којима је у посредној или непосредној вези (просторни планови, план развоја, годишњи планови, извођачки пројекти и друго).
• Карактеристике утицаја и то – вероватноћа, интензитет, сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и временска димензија. Основна обележја квалитетнe стратешке процене, утврђене многим страним и
домаћим упутствима и препорукама у вези с квалитетом (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 ове утицаје у контексту предложених карактеристика, може се
закључити да су они локалног, а не стратешког карактера, те да као такви нису интересантни за стратешку
процену утицаја.
Програм газдовања шумама у власништву сопственика
шума појединачног поседа мањег од 100 хектара у Јужнобачком шумском подручју за период 2015–2024. године израдиће Институт за низијско шумарство и животну
средину Нови Сад, током 2015. године.
За спровођење ове одлуке задужује се Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
– Сектор за шумарство, који ће у складу са Законом о
стратешкој процени утицаја на животну средину прибавити неопходна мишљења, разрадити конкретне мере и
одредити носиоце послова за реализацију ове одлуке.
Ову одлуку доставити Министарству пољопривреде и
заштите животне средине, Покрајинском секретаријату
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,
Покрајинском заводу за заштиту природе и архиви.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”. Одлука ступа на снагу осмог дана по
објављивању.

ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМAРСТВО
БРОЈ: 104-322-141/2015-06
ДАТУМ: 17.06.2015.
Покрајински секретар
Бранислав Богарошки,с.р.

535.
На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14 и 54/14
– др.одлука) и на основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04 и 88/10), а у вези са чланом 23. Закона о шумама
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12), покрајински секретар
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, доноси
ОДЛУКУ
ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПРОГРАМА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА У ВЛАСНИШТВУ
СОПСТВЕНИКА ШУМА
ПОЈЕДИНАЧНОГ ПОСЕДА МАЊЕГ ОД 100 ХЕКТАРА
У СЕВЕРНОБАЧКОМ ШУМСКОМ ПОДРУЧЈУ
ЗА ПЕРИОД 2016–2025. ГОДИНЕ
1.

Доноси се одлука да се за Програм газдовања шумама
у власништву сопственика шума појединачног поседа
мањег од 100 хектара у Севернобачком шумском подручју
за период 2016–2025. године не израђује стратешка процена утицаја на животну средину.

24. јун 2015.
2.

3.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Стратешка процена не израђује се из следећих разлога:
• за предметне шуме у току је израда Плана развоја
шума у Севернобачком шумском подручју за период 2016–2025. године (у даљем тексту: План развоја),
који је шумарски плански документ вишег ранга и
који обухвата и шуме других сопственика и корисника
шума у Севернобачком шумском подручју.
• за План развоја биће урађена стратешка процена утицаја на животну средину и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину о чему ће се прибавити сагласност органа надлежног за послове заштите
животне средине.
• Планом развоја биће дефинисани задаци и планиране
обавезе коришћења, унапређивања, заштите и развоја
шума у Севернобачком шумском подручју.
• Планом развоја биће такође утврђене и основне смернице и циљеви одрживог газдовања шумама, као и
мере за унапређивање стања и очување шума, односно
за јачање општекорисних функција шума и заштите
шума.
• Планом развоја биће обједињени циљеви, планови,
мере и смернице за газдовање свим шумама у границама шумског подручја, те би било нерационално умножавање обавеза и послова стратешке процене утицаја
на животну средину ових планских докумената.
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 Плана
развоја који у себи обједињује циљеве, планове, мере и
смернице за газдовање шумама садржане у свим основама газдовања шумама и Програму газдовања шумама у власништву сопственика шума појединачног поседа мањег од 100 хектара у Севернобачком шумском
подручју за период 2016–2025. године, који се односе
на предметно подручје, што упућује на закључак да је
значај и могући утицај предметног планског документа
лимитирани специфичним оквирима (Планом развоја).
Даље је неопходно истаћи да је програм газдовања, по
свом карактеру, оперативни плански документ газдовања шумама, а не стратешки или развојни плански
документ којим се утврђују правци развоја шума и
шумарства и за које се подразумева израда стратешке
процене утицаја на животну средину.
• 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
планског документа у структури планских докумената
с којима је у посредној или непосредној вези (просторни планови, план развоја, годишњи планови, извођачки пројекти и друго).
• Карактеристике утицаја и то – вероватноћа, интензитет, сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и временска димензија. Основна обележја квалитетнe стратешке процене, утврђене многим страним и
домаћим упутствима и препорукама у вези с квалитетом (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 ове утицаје у контексту предложених карактеристика, може се
закључити да су они локалног, а не стратешког карактера, те да као такви нису интересантни за стратешку
процену утицаја.

4.

5.

6.

7.
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Програм газдовања шумама у власништву сопственика
шума појединачног поседа мањег од 100 хектара у Севернобачком шумском подручју за период 2016–2025. године
биће израђен током 2015. године, а пројектанта ће изабрати путем јавне набавке спроведене током 2015. године.
За спровођење ове одлуке задужује се Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
– Сектор за шумарство, који ће у складу са Законом о
стратешкој процени утицаја на животну средину прибавити неопходна мишљења, разрадити конкретне мере и
одредити носиоце послова за реализацију ове одлуке.
Ову одлуку доставити Министарству пољопривреде и
заштите животне средине, Покрајинском секретаријату
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,
Покрајинском заводу за заштиту природе и архиви.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”. Одлука ступа на снагу осмог дана по
објављивању.

ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМAРСТВО
БРОЈ: 104-322-142/2015-06
ДАТУМ: 17.06.2015.

Покрајински секретар
Бранислав Богарошки,с.р.

536.
На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број 37/14 и 54/14
– др.одлука) и на основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10) а у вези члана 23. Закона о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, доноси
ОДЛУКУ
ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПРОГРАМА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА У ВЛАСНИШТВУ
СОПСТВЕНИКА ШУМА
ПОЈЕДИНАЧНОГ ПОСЕДА МАЊЕГ ОД 100 ХЕКТАРА
У БАНАТСКОМ ШУМСКОМ ПОДРУЧЈУ
ЗА ПЕРИОД 2016–2025. ГОДИНЕ
1.

2.

Доноси се одлука да се за Програм газдовања шумама
у власништву сопственика шума појединачног поседа
мањег од 100 хектара у Банатском шумском подручју за
период 2016–2025. године не израђује стратешка процена
утицаја на животну средину.
Стратешка процена се не израђује из следећих разлога:
• За предметне шуме постоји Општа основа газдовања
шумама за Банатско шумско подручје за период 2008–
2017. године, по чијем истеку ће бити израђен Плана
развоја шума у Банатском шумском подручју за период 2018–2027. године (у даљем тексту: План развоја),
који је шумарски плански документ вишег ранга и
који обухвата и шуме других сопственика и корисника
шума.
• За План развоја биће урађена стратешка процена утицаја на животну средину и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину о чему ће се прибавити сагласност органа надлежног за послове заштите
животне средине.
• Планом развоја биће дефинисани задаци и планиране
обавезе коришћења, унапређивања, заштите и развоја
шума у Банатском шумском подручју.
• Планом развоја биће такође утврђене и основне смернице и циљеви одрживог газдовања шумама, као и
мере за унапређивање стања и очување шума, односно
за јачање општекорисних функција шума и заштите
шума.
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4.
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7.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

• Планом развоја биће обједињени циљеви, планови,
мере и смернице за газдовање свим шумама у границама шумског подручја, те би било нерационално умножавање обавеза и послова стратешке процене утицаја
на животну средину ових планских докумената.
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 Плана
развоја који у себи обједињује циљеве, планове, мере
и смернице за газдовање шумама садржане у свим
основама газдовања шумама и Програму газдовања
шумама у власништву сопственика шума појединачног поседа мањег од 100 хектара у Банатском шумском
подручју за период 2016–2025. године, који се односе
на предметно подручје, што упућује на закључак да
је значај и могући утицај предметног планског документа лимитиран специфичним оквирима (Планом
развоја). Даље је неопходно истаћи да је програм газдовања по свом карактеру оперативни плански документ газдовања шумама а не стратешки или развојни
плански плански документ којим се утврђују правци
развоја шума и шумарства и за које се подразумева израда стратешке процене утицаја на животну средину.
• 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
планског документа у структури планских докумената
с којима је у посредној или непосредној вези (просторни планови, план развоја, годишњи планови, извођачки пројекти и друго).
• Карактеристике утицаја и то – вероватноћа, интензитет, сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и временска димензија. Основна обележја квалитетнe стратешке процене, утврђене многим страним и
домаћим упутствима и препорукама у вези с квалитетом (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 ове утицаје у контексту предложених карактеристика, може се
закључити да су они локалног, а не стратешког карактера, те да као такви нису интересантни за стратешку
процену утицаја.
Програм газдовања шумама у власништву сопственика
шума појединачног поседа мањег од 100 хектара у Банатском шумском подручју за период 2016–2025. године биће
израђен током 2015. године, а пројектанта ће изабрати путем јавне набавке коју ће спровести током 2015. године.
За спровођење ове одлуке задужује се Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
– Сектор за шумарство, који ће у складу са Законом о
стратешкој процени утицаја на животну средину прибавити неопходна мишљења, разрадити конкретне мере и
одредити носиоце послова за реализацију ове одлуке.
Ову одлуку доставити Министарству пољопривреде и
заштите животне средине, Покрајинском секретаријату
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,
Покрајинском заводу за заштиту природе и архиви.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”. Одлука ступа на снагу осмог дана по
објављивању.

24. јун 2015.

ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМAРСТВО
БРОЈ: 104-322-143/2015-06
ДАТУМ: 17.06.2015.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Бранислав Богарошки

537.
На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14 и 54/14
– др.одлука) и на основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04 и 88/10), а у вези са чланом 23. Закона о шумама
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12), покрајински секретар
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, доноси
ОДЛУКУ
ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПРОГРАМА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА У ВЛАСНИШТВУ
СОПСТВЕНИКА ШУМА
ПОЈЕДИНАЧНОГ ПОСЕДА МАЊЕГ ОД 100 ХЕКТАРА
У СРЕМСКОМ ШУМСКОМ ПОДРУЧЈУ
ЗА ПЕРИОД 2015–2024. ГОДИНЕ
1.

2.

3.

Доноси се одлука да се за Програм газдовања шумама
у власништву сопственика шума појединачног поседа
мањег од 100 хектара у Сремском шумском подручју за
период 2015–2024. године не израђује стратешка процена
утицаја на животну средину.
Стратешка процена не израђује се из следећих разлога:
• за предметне шуме у току је израда Плана развоја
шума у Сремском шумском подручју за период 2016–
2025. године (у даљем тексту: План развоја), који је
шумарски плански документ вишег ранга и који обухвата и шуме других сопственика и корисника шума у
Сремском шумском подручју.
• за План развоја биће урађена стратешка процена утицаја на животну средину и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину о чему ће се прибавити сагласност органа надлежног за послове заштите
животне средине.
• Планом развоја биће дефинисани задаци и планиране
обавезе коришћења, унапређивања, заштите и развоја
шума у Сремском шумском подручју.
• Планом развоја биће такође утврђене и основне смернице и циљеви одрживог газдовања шумама, као и
мере за унапређивање стања и очување шума, односно
за јачање општекорисних функција шума и заштите
шума.
• Планом развоја биће обједињени циљеви, планови,
мере и смернице за газдовање свим шумама у границама шумског подручја, те би било нерационално умножавање обавеза и послова стратешке процене утицаја
на животну средину ових планских докумената.
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 Плана
развоја који у себи обједињује циљеве, планове, мере
и смернице за газдовање шумама садржане у свим
основама газдовања шумама и Програму газдовања
шумама у власништву сопственика шума појединачног поседа мањег од 100 хектара у Сремском шумском
подручју за период 2015–2024. године, који се односе
на предметно подручје, што упућује на закључак да је
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значај и могући утицај предметног планског документа лимитиран специфичним оквирима (Планом развоја). Даље је неопходно истаћи да је програм газдовања по свом карактеру оперативни плански документ
газдовања шумама а не стратешки или развојни плански документ којим се утврђују правци развоја шума и
шумарства и за које се подразумева израда стратешке
процене утицаја на животну средину.
• 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
планског документа у структури планских докумената
с којима је у посредној или непосредној вези (просторни планови, план развоја, годишњи планови, извођачки пројекти и друго).
• Карактеристике утицаја и то – вероватноћа, интензитет, сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и временска димензија. Основна обележја квалитетнe стратешке процене, утврђене многим страним и
домаћим упутствима и препорукама у вези с квалитетом (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 ове утицаје у контексту предложених карактеристика, може се
закључити да су они локалног, а не стратешког карактера, те да као такви нису интересантни за стратешку
процену утицаја.
Програм газдовања шумама у власништву сопственика
шума појединачног поседа мањег од 100 хектара у Сремском шумском подручју за период 2015–2024. године биће
израђен током 2015. године, а пројектанта ће изабрати путем јавне набавке спроведене током 2015. године.
За спровођење ове одлуке задужује се Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
– Сектор за шумарство, који ће у складу са Законом о
стратешкој процени утицаја на животну средину прибавити неопходна мишљења, разрадити конкретне мере и
одредити носиоце послова за реализацију ове одлуке.
Ову одлуку доставити Министарству пољопривреде и
заштите животне средине, Покрајинском секретаријату
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,
Покрајинском заводу за заштиту природе и архиви.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”. Одлука ступа на снагу осмог дана по
објављивању.

ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМAРСТВО
БРОЈ: 104-322-144/2015-06
ДАТУМ: 17.06.2015.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Бранислав Богарошки

538.
На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14 и 54/14
– др.одлука) и на основу члана 9. ст. 1. и 5. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), а у вези с чланом 21. Закона о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА РАЗВОЈА ШУМА У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ
ФРУШКА ГОРА
ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2024. ГОДИНЕ

Број 27 - Страна 945
Члан 1.

Приступа се стратешкој процени и изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана развоја шума
у Националном парку „Фрушка гора” за период од 2015. до 2024.
године (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени).
Члан 2.
Разлози за стратешку процену јесу сагледавање свих промена
у просторно-функционалној организацији подручја које се планирају предметним планом, а које могу имати утицаја на стање
животне средине, као и обавеза процене утицаја реализације
планских докумената овог ранга из области шумарства на заштиту и одрживи развој природног простора у целини, а посебно на:
заштиту животне средине подручја националног парка, заштиту,
унапређивање, коришћење и управљање природним ресурсима
(шуме, земљиште, воде, флора, фауна, ваздух), климу, станишта и
биодиверзитет и културно–историјску баштину и друге створене
вредности. Израдом Извештаја о стратешкој процени, процениће
се утицаји планираних активности и дефинисати мере заштите
животне средине које је неопходно спровести како би се минимизирали евентуални негативни утицаји. Стратешка процена обухватиће све шуме Националног парка „Фрушка гора”, односно све
површине које су обухваћене постојећим планским документима
из области шумарства, као и шуме и шумска земљишта која нису
била обухваћена планским документима, а налазе се у границама
националног парка.
Питања и проблеми у погледу заштите животне средине, који
ће бити разматрани у Извештају о стратешкој процени, јесу:
утицај планираних активности на постојеће стање, пре свега,
на природне и климатске карактеристике простора, постојићи начин коришћења земљишта, као и на остале природне и створене
карактеристике простора;
-- утицај планираних активности на животну средину у
контексту утврђивања оптималне отворености подручја
националног парка, здравственог стања, утврђивања угрожених врста и осетљивих екосистема, дефинисања
предеоних вредности, угрожености од ерозије и др.;
-- мере заштите природних добара и природних добара
предвиђених за заштиту;
-- мере и услови заштите животне средине;
-- мере за унапређивање шума, избор функција и намена
шума, утврђивање функционалних просторних целина и
дефинисање стратешких приоритета и пратећих циљева
газдовања шумама.
Члан 3.
Извештај о стратешкој процени биће сачињен по следећој методологији односно садржаће следеће елементе:
1. полазне основе стратешке процене;
2. опште и посебне циљеве стратешке процене и избор
индикатора;
3. процену могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину;
4. смернице за израду стратешких процена на нижим
хијерархијским нивоима и процене утицаја пројеката
на животну средину;
5. програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг);
6. приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене;
7. приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана и програма из аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су
питања животне средине укључена у план;
8. закључке до којих се дошло током израде Извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив
јавности;
9. друге податке значајне за стратешку процену.
Критеријуми за утврђивање могућих значајних утицаја на жи-
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вотну средину и разлози за стратешку процену садржани су у
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.
Извештај о стратешкој процени оцењиваће се у складу с критеријумима садржаним у Прилогу II Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину.
Члан 4.
Носилац израде стратешке процене и Извештаја о стратешкој
процени биће изабран спровођењем поступка јавне набавке, у
складу с Годишњим програмом коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.
За израду Извештаја о стратешкој процени носилац израде
сачиниће мултидисциплинарни стручни тим, састављен од минимално дипломираног инжењера шумарства, дипломираног инжењера пејзажне архитектуре, дипломираног биолога, инжењера
заштите животне средине, дипломираног инжењера саобраћаја,
дипломираног економисте итд.
Израда Извештаја о стратешкој процени пратиће динамику, односно рок за израду плана.
Члан 5.
Министарства, покрајински органи и локалне самоуправе,
посебне организације, јавна предузећа и установе надлежне за
послове заштите животне средине, заштите природе, туризма
и услуга, заштиту споменика културе, енергетике и рударства,
пољопривреде, шумарства и водопривреде и други заинтересовани органи и организације, у року од 30 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке, могу Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство доставити све расположиве податке, услове и документацију из делокруга свог рада.
Орган надлежан за припрему плана обезбеђује учешће заинтересованих органа и организација и јавности, тако да се предлог
Извештаја о стратешкој процени изложи на јавни увид у трајању
од 30 дана у општинама: Бачка Паланка, Беочин, Петроварадин,
Сремски Карловци, Инђија, Ириг, Сремска Митровица и Шид,
при чему је потребно да се у јавним гласилима оглашавају подаци о времену и месту излагања плана и Извештаја о стратешкој
процени на јавни увид. Такође, дефинише и начин на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе о времену и месту одржавања јавне расправе, као и друге информације
које су значајне за јавни увид.
Члан 6.
Средства за израду стратешке процене и Извештаја о стратешкој процени обезбедиће Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у складу с Годишњим програмом коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне
покрајине Војводине за 2015. годину.
Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”. Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању.		
ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМAРСТВО
БРОЈ: 104-322-149/2015-06
ДАТУМ: 17.06.2015.

Покрајински секретар
Бранислав Богарошки,с.р.

539.
На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14 и 54/14
– др.одлука) и на основу члана 9. ст. 1. и 5. Закона о стратешкој

24. јун 2015.

процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), а у вези с чланом 21. Закона о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА РАЗВОЈА ШУМА СЕВЕРНОБАЧКОГ ШУМСКОГ
ПОДРУЧЈА
ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2025. ГОДИНЕ
Члан 1.
Приступа се стратешкој процени и изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана развоја шума
Севернобачког шумског подручја за период од 2016. до 2025. године на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој
процени).
Члан 2.
Разлози за стратешку процену јесу сагледавање свих промена
у просторно-функционалној организацији подручја које се планирају предметним планом, а које могу имати утицаја на стање
животне средине, као и обавеза процене утицаја реализације
планских докумената овог ранга из области шумарства на заштиту и одрживи развој природног простора у целини, а посебно
на: заштиту животне средине Севернобачког шумског подручја,
заштиту, унапређивање, коришћење и управљање природним ресурсима (шуме, земљиште, воде, флора, фауна, ваздух), климу,
станишта и биодиверзитет и културно–историјску баштину и
друге створене вредности. Израдом Извештаја о стратешкој процени, процениће се утицаји планираних активности и дефинисати мере заштите животне средине које је неопходно спровести
како би се минимизирали евентуални негативни утицаји. Стратешка процена обухватиће све шуме Севернобачког шумског
подручја, односно све површине које су обухваћене постојећим
планским документима из области шумарства, као и шуме и шумска земљишта која нису била обухваћена планским документима, а налазе се у границама Севернобачког шумског подручја.
Питања и проблеми у погледу заштите животне средине, који
ће бити разматрани у Извештају о стратешкој процени, јесу:
утицај планираних активности на постојеће стање, пре свега,
на природне и климатске карактеристике простора, постојићи начин коришћења земљишта, као и на остале природне и створене
карактеристике простора;
-- утицај планираних активности на животну средину
у контексту утврђивања оптималне отворености шумског подручја, здравственог стања, утврђивања угрожених врста и осетљивих екосистема, дефинисања
предеоних вредности, угрожености од ерозије и др.;
-- мере заштите природних добара и природних добара
предвиђених за заштиту;
-- мере и услови заштите животне средине;
-- мере за унапређивање шума, избор функција и намена
шума, утврђивање функционалних просторних целина и дефинисање стратешких приоритета и пратећих
циљева газдовања шумама.
Члан 3.
Извештај о стратешкој процени биће сачињен по следећој методологији односно садржаће следеће елементе:
1. полазне основе стратешке процене;
2. опште и посебне циљеве стратешке процене и избор
индикатора;
3. процену могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину;
4. смернице за израду стратешких процена на нижим
хијерархијским нивоима и процене утицаја пројеката
на животну средину;
5. програм праћења стања животне средине у току спро-
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вођења плана (мониторинг);
6. приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене;
7. приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана и програма из аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су
питања животне средине укључена у план;
8. закључке до којих се дошло током израде Извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив
јавности;
9. друге податке значајне за стратешку процену.
Критеријуми за утврђивање могућих значајних утицаја на животну средину и разлози за стратешку процену садржани су у
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.
Извештај о стратешкој процени оцењиваће се у складу с критеријумима садржаним у Прилогу II Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину.
Члан 4.
Носилац израде стратешке процене и Извештаја о стратешкој
процени биће изабран спровођењем поступка јавне набавке, у
складу с Годишњим програмом коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.
За израду Извештаја о стратешкој процени носилац израде
сачиниће мултидисциплинарни стручни тим, састављен од минимално дипломираног инжењера шумарства, дипломираног инжењера пејзажне архитектуре, дипломираног биолога, инжењера
заштите животне средине, дипломираног инжењера саобраћаја,
дипломираног економисте итд.
Израда Извештаја о стратешкој процени пратиће динамику, односно рок за израду плана.
Члан 5.
Министарства, покрајински органи и локалне самоуправе,
посебне организације, јавна предузећа и установе надлежне за
послове заштите животне средине, заштите природе, туризма
и услуга, заштиту споменика културе, енергетике и рударства,
пољопривреде, шумарства и водопривреде и други заинтересовани органи и организације, у року од 30 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке, могу Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство доставити све расположиве податке, услове и документацију из делокруга свог рада.
Орган надлежан за припрему плана обезбеђује учешће заинтересованих органа и организација и јавности, тако да се предлог
Извештаја о стратешкој процени изложи на јавни увид у трајању
од 30 дана у градовима Сомбор и Суботица и општинама: Апатин, Оџаци, Кула, Мали Иђош, Бачка Топола, Кањижа, Сента и
Ада, при чему је потребно да се у јавним гласилима оглашавају
подаци о времену и месту излагања плана и Извештаја о стратешкој процени на јавни увид. Такође, дефинише и начин на који
заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе
о времену и месту одржавања јавне расправе, као и друге информације које су значајне за јавни увид.
Члан 6.
Средства за израду стратешке процене и Извештаја о стратешкој процени обезбедиће Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у складу с Годишњим програмом коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне
покрајине Војводине за 2015. годину.
Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”. Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању.		
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ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМAРСТВО
БРОЈ: 104-322-150/2015-06
ДАТУМ: 17.06.2015.

Покрајински секретар
Бранислав Богарошки,с.р.

540.
На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14 и 54/14
– др.одлука) и на основу члана 9. ст. 1. и 5. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), а у вези с чланом 21. Закона о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА РАЗВОЈА ШУМА ЈУЖНОБАЧКОГ ШУМСКОГ
ПОДРУЧЈА
ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2025. ГОДИНЕ
Члан 1.
Приступа се стратешкој процени и изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана развоја шума
Јужнобачког шумског подручја за период од 2016. до 2025. године на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој
процени).
Члан 2.
Разлози за стратешку процену јесу сагледавање свих промена
у просторно-функционалној организацији подручја које се планирају предметним планом, а које могу имати утицаја на стање
животне средине, као и обавеза процене утицаја реализације
планских докумената овог ранга из области шумарства на заштиту и одрживи развој природног простора у целини, а посебно
на: заштиту животне средине Јужнобачког шумског подручја,
заштиту, унапређивање, коришћење и управљање природним ресурсима (шуме, земљиште, воде, флора, фауна, ваздух), климу,
станишта и биодиверзитет и културно–историјску баштину и
друге створене вредности. Израдом Извештаја о стратешкој процени, процениће се утицаји планираних активности и дефинисати мере заштите животне средине које је неопходно спровести
како би се минимизирали евентуални негативни утицаји. Стратешка процена обухватиће све шуме Јужнобачког шумског подручја, односно све површине које су обухваћене постојећим планским документима из области шумарства, као и шуме и шумска
земљишта која нису била обухваћена планским документима, а
налазе се у границама Јужнобачког шумског подручја.
Питања и проблеми у погледу заштите животне средине, који
ће бити разматрани у Извештају о стратешкој процени, јесу:
-- утицај планираних активности на постојеће стање, пре
свега, на природне и климатске карактеристике простора, постојићи начин коришћења земљишта, као и на
остале природне и створене карактеристике простора;
-- утицај планираних активности на животну средину
у контексту утврђивања оптималне отворености шумског подручја, здравственог стања, утврђивања угрожених врста и осетљивих екосистема, дефинисања
предеоних вредности, угрожености од ерозије и др.;
-- мере заштите природних добара и природних добара
предвиђених за заштиту;
-- мере и услови заштите животне средине;
-- мере за унапређивање шума, избор функција и намена
шума, утврђивање функционалних просторних целина и дефинисање стратешких приоритета и пратећих
циљева газдовања шумама.
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Члан 3.

Члан 6.

Извештај о стратешкој процени биће сачињен по следећој методологији односно садржаће следеће елементе:
• полазне основе стратешке процене;
• опште и посебне циљеве стратешке процене и избор
индикатора;
• процену могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину;
• смернице за израду стратешких процена на нижим
хијерархијским нивоима и процене утицаја пројеката
на животну средину;
• програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг);
• приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене;
• приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана и програма из аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су
питања животне средине укључена у план;
• закључке до којих се дошло током израде Извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив
јавности;
• друге податке значајне за стратешку процену.

Средства за израду стратешке процене и Извештаја о стратешкој процени обезбедиће Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у складу с Годишњим програмом коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне
покрајине Војводине за 2015. годину.

Критеријуми за утврђивање могућих значајних утицаја на животну средину и разлози за стратешку процену садржани су у
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.
Извештај о стратешкој процени оцењиваће се у складу с критеријумима садржаним у Прилогу II Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину.
Члан 4.
Носилац израде стратешке процене и Извештаја о стратешкој
процени биће изабран спровођењем поступка јавне набавке, у
складу с Годишњим програмом коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.
За израду Извештаја о стратешкој процени носилац израде
сачиниће мултидисциплинарни стручни тим, састављен од минимално дипломираног инжењера шумарства, дипломираног инжењера пејзажне архитектуре, дипломираног биолога, инжењера
заштите животне средине, дипломираног инжењера саобраћаја,
дипломираног економисте итд.
Израда Извештаја о стратешкој процени пратиће динамику, односно рок за израду плана.
Члан 5.
Министарства, покрајински органи и локалне самоуправе,
посебне организације, јавна предузећа и установе надлежне за
послове заштите животне средине, заштите природе, туризма
и услуга, заштиту споменика културе, енергетике и рударства,
пољопривреде, шумарства и водопривреде и други заинтересовани органи и организације, у року од 30 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке, могу Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство доставити све расположиве податке, услове и документацију из делокруга свог рада.
Орган надлежан за припрему плана обезбеђује учешће заинтересованих органа и организација и јавности, тако да се предлог
Извештаја о стратешкој процени изложи на јавни увид у трајању
од 30 дана у граду Новом Саду и општинама: Бач, Бачка Паланка,
Бачки Петровац, Врбас, Србобран, Бечеј, Темерин, Жабаљ, Тител,
Беочин, Сремски Карловци и Инђија, при чему је потребно да се у
јавним гласилима оглашавају подаци о времену и месту излагања
плана и Извештаја о стратешкој процени на јавни увид. Такође,
дефинише и начин на који заинтересована правна и физичка лица
могу доставити примедбе о времену и месту одржавања јавне расправе, као и друге информације које су значајне за јавни увид.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”. Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању.		
ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМAРСТВО
БРОЈ: 104-322-151/2015-06
ДАТУМ: 17.06.2015.

Покрајински секретар
Бранислав Богарошки,с.р.

541.
На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14 и 54/14
– др.одлука) и на основу члана 9. ст. 1. и 5. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), а у вези с чланом 21. Закона о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА РАЗВОЈА ШУМА СРЕМСКОГ ШУМСКОГ
ПОДРУЧЈА
ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2025. ГОДИНЕ
Члан 1.
Приступа се стратешкој процени и изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана развоја шума
Сремског шумског подручја за период од 2016. до 2025. године на
животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени).
Члан 2.
Разлози за стратешку процену јесу сагледавање свих промена
у просторно-функционалној организацији подручја које се планирају предметним планом, а које могу имати утицаја на стање
животне средине, као и обавеза процене утицаја реализације
планских докумената овог ранга из области шумарства на заштиту и одрживи развој природног простора у целини, а посебно на:
заштиту животне средине Сремског шумског подручја, заштиту,
унапређивање, коришћење и управљање природним ресурсима
(шуме, земљиште, воде, флора, фауна, ваздух), климу, станишта и
биодиверзитет и културно–историјску баштину и друге створене
вредности. Израдом Извештаја о стратешкој процени, процениће
се утицаји планираних активности и дефинисати мере заштите
животне средине које је неопходно спровести како би се минимизирали евентуални негативни утицаји. Стратешка процена
обухватиће све шуме Сремског шумског подручја, односно све
површине које су обухваћене постојећим планским документима
из области шумарства, као и шуме и шумска земљишта која нису
била обухваћена планским документима, а налазе се у границама
Сремског шумског подручја.
Питања и проблеми у погледу заштите животне средине, који
ће бити разматрани у Извештају о стратешкој процени, јесу:
-- утицај планираних активности на постојеће стање, пре
свега, на природне и климатске карактеристике прос-
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тора, постојићи начин коришћења земљишта, као и на
остале природне и створене карактеристике простора;
утицај планираних активности на животну средину
у контексту утврђивања оптималне отворености шумског подручја, здравственог стања, утврђивања угрожених врста и осетљивих екосистема, дефинисања
предеоних вредности, угрожености од ерозије и др.;
мере заштите природних добара и природних добара
предвиђених за заштиту;
мере и услови заштите животне средине;
мере за унапређивање шума, избор функција и намена
шума, утврђивање функционалних просторних целина и дефинисање стратешких приоритета и пратећих
циљева газдовања шумама.
Члан 3.

Извештај о стратешкој процени биће сачињен по следећој методологији односно садржаће следеће елементе:
1. полазне основе стратешке процене;
2. опште и посебне циљеве стратешке процене и избор
индикатора;
3. процену могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину;
4. смернице за израду стратешких процена на нижим
хијерархијским нивоима и процене утицаја пројеката
на животну средину;
5. програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг);
6. приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене;
7. приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана и програма из аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су
питања животне средине укључена у план;
8. закључке до којих се дошло током израде Извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив
јавности;
9. друге податке значајне за стратешку процену.
Критеријуми за утврђивање могућих значајних утицаја на животну средину и разлози за стратешку процену садржани су у
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.
Извештај о стратешкој процени оцењиваће се у складу с критеријумима садржаним у Прилогу II Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину.
Члан 4.
Носилац израде стратешке процене и Извештаја о стратешкој
процени биће изабран спровођењем поступка јавне набавке, у
складу с Годишњим програмом коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.
За израду Извештаја о стратешкој процени носилац израде
сачиниће мултидисциплинарни стручни тим, састављен од минимално дипломираног инжењера шумарства, дипломираног инжењера пејзажне архитектуре, дипломираног биолога, инжењера
заштите животне средине, дипломираног инжењера саобраћаја,
дипломираног економисте итд.
Израда Извештаја о стратешкој процени пратиће динамику, односно рок за израду плана.
Члан 5.
Министарства, покрајински органи и локалне самоуправе,
посебне организације, јавна предузећа и установе надлежне за
послове заштите животне средине, заштите природе, туризма
и услуга, заштиту споменика културе, енергетике и рударства,
пољопривреде, шумарства и водопривреде и други заинтересовани органи и организације, у року од 30 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке, могу Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство доставити све расположиве по-
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датке, услове и документацију из делокруга свог рада.
Орган надлежан за припрему плана обезбеђује учешће заинтересованих органа и организација и јавности, тако да се предлог
Извештаја о стратешкој процени изложи на јавни увид у трајању
од 30 дана у граду Сремској Митровици и општинама: Шид, Беочин, Ириг, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Инђија и Сремски Карловци, при чему је потребно да се у јавним гласилима оглашавају
подаци о времену и месту излагања плана и Извештаја о стратешкој процени на јавни увид. Такође, дефинише и начин на који
заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе
о времену и месту одржавања јавне расправе, као и друге информације које су значајне за јавни увид.
Члан 6.
Средства за израду стратешке процене и Извештаја о стратешкој процени обезбедиће Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у складу с Годишњим програмом коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне
покрајине Војводине за 2015. годину.
Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”. Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању.		
ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМAРСТВО
БРОЈ: 104-322-152/2015-06
ДАТУМ: 17.06.2015.

Покрајински секретар
Бранислав Богарошки,с.р.

542.
На основу члана 10. и 22. став 4. Покрајинскe скупштинскe
одлукe о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
(„Сл. лист АП Војводине“, бр. 53/2014), члана 3. и 4. Одлуке о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката
које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2015. години број 02-8/2015 од 02.03.2015. године („Сл. лист АП Војводине“, бр. 8/2015) и Решења о покретању
поступка за доделу средстава путем јавног конкурса Управе за
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број 136-4013443/2015-01/1 од 17.06.2015. године
Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање
пројеката у области здравствене заштите.
Општи циљ јавног конкурса је подршка здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у складу
са Планом мреже здравствених установа у реализацији пројеката који доприносе развоју и унапређењу квалитета здравствене
заштите на територији Аутономне покрајине Војводине.
Специфични циљеви јавног конкурса су обезбеђење континуираног пружања здравствене заштите, побољшање услова рада у
здравственим установама, обезбеђење здравствене заштите која
је једнако доступна свим грађанима и очување и унапређење квалитета здравствене заштите на територији Аутономне покрајине
Војводине.
ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне
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покрајине Војводине за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине“,
бр. 53/2014), у члану 10, Раздео 24 – Управа за капитална улагања
Аутономне покрајине Војводине – Програм 1505 – Регионални
развој – Програмска активност 1008 – Подршка пројектима у
области здравствене и социјалне заштите – економска класификација – 464 – дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања, предвиђена су средства у износу од 254.232.970,27
динара за финансирање и суфинансирање пројеката у области
здравствене заштите.
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за
финансирање и суфинансирање пројеката здравствених установа
чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина који се односе на
изградњу, доградњу, реконструкцију, санацију и адаптацију објеката здравствених установа, набавку медицинске опреме и развој
интегрисаног здравственог информационог система.
Средства која се додељују по јавном конкурсу нису намењена
са финансирање и суфинансирање пројеката који се односе на текуће и инвестиционо одржавање објеката здравствених установа.
ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Право учешћа на јавном конкурсу имају здравствене установе
чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у складу са Планом мреже здравствених установа.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Услов за доделу средстава по јавном конкурсу је да је реализација пројекта у складу са циљeвима и наменом јавног конкурса.
Додатни услови за доделу средстава по јавном конкурсу за
пројекте изградње, доградње, реконструкције, адаптације и санације објеката су да је техничка документација израђена у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014 и 145/2014) и да је издат важећи акт надлежног органа на
основу којег се одобрава извођење радова.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ КОНКУРС
Документација која се подноси на јавни конкурс садржи:
1. Уредно попуњен, оверен и потписан од стране
овлашћеног лица образац Пријава предлога пројекта
(Образац P.Z2.01) у два примерка;
2. Копија потврде о пореском идентификационом броју;
3. Копија потврде о регистрацији здравствене установе
код надлежног органа;
4. За пројекте који се односе на набавку медицинске опреме и развој интегрисаног здравственог информационог система:
5. Техничку спецификацију добара са процењеном вредношћу добара са нумерисаним странама, оверену и
потписану од стране овлашћеног лица подносиоца
пријаве, не старију од шест месеци (документ обавезно
садржи датум израде);
6. За пројекте изградње, доградње, реконструкције, адаптације и санације објеката здравствених установа:
a.
Копију главне свеске техничке документације у зависности од класе и намене објекта (главна свеска
идејног пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, главна свеска пројекта за извођење);
b.
Копију изјаве вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја техничке контроле из извода пројекта за грађевинску дозволу;
• Уколико је грађевинска дозвола, односно решење
којим се одобрава извођење радова издато пре ступања на снагу Закона о изменама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр 145/2014),
потребно је доставити копије насловних страна
свих делова техничке документације садржане у
грађевинској дозволи, односно решењу којим се
одобрава извођење радова, као и страна са овером
техничке контроле и овером надлежног органа за
издавање грађевинске дозволе (уместо докумена-

c.
d.
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та наведених под тачкaма а) и b));
Копију важећег акта надлежног органа на основу којег се
одобрава извођење радова;
Предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова
оверен и потписан од стране одговорног пројектанта, са
нумерисаним странама, не старији од шест месеци (документ обавезно садржи датум израде).

Све копије докумената морају да буду оверене и потписане од
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве и то свака страна
сваког документа.
Образац пријаве (P.Z2.01) се попуњава електронски и преузима
се са интернет странице Покрајинске владе www.vojvodina.gov.rs .
Пријаве са приложеном документацијом се, након спроведеног
јавног конкурса, не враћају учесницима на јавном конкурсу.
РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС
Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, дневном листу „Данас“ и на интернет страници Покрајинске владе.
Пријава за учешће на јавни конкурс се подноси у затвореној
коверти, затворена на начин да се приликом отварања пријаве
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, лично на
писарницу Управе за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине, сваког радног дана од 8.00 до 16.00 часова или путем
поште, на адресу: УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 21000 Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина број 25 са назнаком: „Пријава на јавни конкурс
број 136-401-3443/2015-01/2 – Јавни конкурс за финансирање и
суфинансирање пројеката у области здравствене заштите – НЕ
ОТВАРАТИ“.
Јавни конкурс jе отворен од 18.06.2015. године до 01.07.2015.
године до 16.00 часова.
Благовремене пријава је пријава која је примљена од стране
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
у утврђеном року, односно до 01.07.2015. године до 16.00 часова.
Када је пријава упућена поштом препоручено, дан предаје пошти
сматра се даном предаје Управи за капитална улагања Аутономне
покрајине Војводине.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Критеријуми за оцену пројеката и доделу средстава су следећи:
1. Степен општег утицаја и значај пројекта се оцењује
са највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: значај пројекта, повезаност пројекта са
стратешким документима, степен развијености локалне самоуправе на чијој територији се реализује пројекат, међусобна повезаност и усаглашеност елемената
пројекта, очекивани ефекти пројекта;
2. Оправданост пројекта се оцењује са највише 20 бодова
узимајући у обзир следеће поткритеријуме: степен суфинансирања пројекта, однос трошкова и очекиваних
резултата;
3. Степен одрживости пројекта се оцењују са највише 20
бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: финансијска одрживост и институционална одрживост;
4. Степен ризика и изводљивост пројекта се оцењује са
највише 30 бодова узимајући у обзир следеће поткритеријуме: процена ризика и изводљивост пројекта.
Неће се узимати у разматрање:
1. неблаговремене пријаве (пријаве поднете након истека
рока предвиђеног у јавном конкурсу);
2. недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису предвиђени
јавним конкурсом, односно, оне које се не односе на
конкурсом предвиђене намене);
3. неразумљиве и непотпуне пријаве (пријаве које нису
поднете на одговарајућем обрасцу, пријаве уз које није
приложена сва документација предвиђена конкурсом,
пријаве које су непотписане, са непопуњеним рубрикама, пријаве послате факсом или електронском поштом,
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пријаве које садрже неразумљиве и нетачне податке).
Подносилац пријаве се о недостацима пријаве обавештава писаним путем и на исту нема право жалбе.
ДОДЕЛА СРЕДСТАВА
Поступак јавног конкурса спроводи Комисија коју образује
директор Управе за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине.
Комисија обавља стручни преглед поднетих пријава, вреднује
и рангира предложене пројекте у складу са условима и критеријумима наведеним у јавном конкурсу и доставља директору Управе
предлог одлуке о додели средстава са образложењем предлога у
року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Одлуку о додели средстава са образложењем доноси директор
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у
року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Одлука о додели средстава се доставља свим учесницима на
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јавном конкурсу и објављује на интернет страници Покрајинске
владе наредног дана од дана доношења исте.
Након доношења одлуке о додели средстава, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и Корисник средстава закључиће уговор са којим ће да регулишу права и обавезе.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све информације у вези са јавним конкурсом, могу се добити у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, позивом на телефон број 021.4881.807, сваког радног од
09.00 часова до 15.00 часова у периоду од 18.06.2015. године
до 01.07.2015. године, или путем електронске поште на адресу
tatjana.antonic@vojvodina.gov.rs .
Директор
Небојша Маленковић,с.р.
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САДРЖАЈ
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Предмет
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Редни број

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.

Решење о разрешењу дужности подсекретарке Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну
политику и демографију;
Решење о постављењу подсекретарке Покрајинског
секретаријата за здравство, социјалну политику и
демографију;
Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи
основних школа на територији Општине Ириг;
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Историјског архива Сомбор;
Решење о именовању чланова Управног одбора Историјског архива Сомбор;
Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора
Историјског архива Сомбор;
Решење о именовању чланова Надзорног одбора
Историјског архива Сомбор;
Решење о разрешењу дужности управника Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду;
Решење о именовању управнице Спомен-збирке
Павла Бељанског у Новом Саду;
Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад;
Решење о именовању директора Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад;
Решење о давању сагласности на Завршни рачун
Туристичке организације Војводине за 2014. годину
Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад ‘’Оџаци’’ Оџаци
Упутство о спровођењу Покрајинске скупштинске
одлуке о полагању пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности за упис на
високошколску установу чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина на језицима националних
мањина-националних заједница
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО

533.

Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину Програма газдовања шу-
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Предмет
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мама у власништву сопственика шума појединачног поседа мањег од 100 хектара на подручју Националног парка Фрушка гора за период 2014-2023.
године;
Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину Програма газдовања шумама у власништву сопственика шума појединачног поседа мањег од 100 хектара у Јужнобачком
шумском подручју за период 2015-2024. године;
Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину Програма газдовања шумама у власништву сопственика шума појединачног поседа мањег од 100 хектара у Севернобачком
шумском подручју за период 2016-2025. године;
Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину Програма газдовања шумама у власништву сопственика шума појединачног поседа мањег од 100 хектара у Банатском шумском подручју за период 2016-2025. године;
Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину Програма газдовања шумама у власништву сопственика шума појединачног поседа мањег од 100 хектара у Сремском шумском подручју за период 2015-2024. године;
Одлука о изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана развоја шума у Националном парку Фрушка гора за период од 2015. до 2024.
године;
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана развоја шума Севернобачког
шумског подручја зе период од 2016. до 2025. године;
Одлука о изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана развоја шума Јужнобачког шумског подручја за период од 2016. до 2025.
године;
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана развоја шума Сремског шумског подручја за период од 2016. до 2025. године;
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УПРАВА ЗА КАПИТАЛАНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
542.

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање
пројеката у области здравствене заштите;
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