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835.

На основу члана 26. став 2, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводи-
не”, број 37/2014), а у вези с Одлуком о програму за заштиту жена 
од насиља у породици и у партнерским односима и других обли-
ка родно заснованог насиља у АП Војводини за период од 2015. до 
2020. године („Сл. лист АП Војводине”, број 54/2014), Покрајинска 
влада, на седници 25. новембра 2015. године , д о н е л а  је

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ ИНТЕРСЕКТОРСКОГ ОДБОРА

Члан 1.

Образује се Интерсекторски одбор надлежан за координацију, 
праћење и процену ефеката мера Програма за заштиту жена од 
насиља у породици и у партнерским односима и других облика 
родно заснованог насиља у АП Војводини за период од 2015. до 
2020. године, као повремено радно, стручно и саветодавно тело 
Покрајинске владе (у даљем тексту: Интерсекторски одбор).

Члан 2.

Задаци Интерсекторског одбора јесу координација, праћење и 
процена ефеката мера које су предвиђене Програмом за заштиту 
жена од насиља у породици и у партнерским односима и других 
облика родно заснованог насиља у АП Војводини за период 2015. 
до 2020. године (у даљем тексту: Програм) и које се спроводе у 
оквиру њега.

Члан 3.

Интерсекторски одбор има председника који је председник По-
крајинске владе, заменика председника и пет чланова из редова 
чланова Покрајинске владе.

Покрајинска влада донеће посебан акт о именовању заменика 
председника и чланова Интерсекторског одбора.

Члан 4.

Интерсекторски одбор подноси извештај о свом раду По-
крајинској влади најмање два пута годишње.

Члан 5.

За потребе рада Интерсекторског одбора може се образовати 
стручна група сачињена од професионалаца који се баве стручним 
пословима у вези са активностима у оквиру спровођења Програма.

Члан 6.

Чланове стручне групе именује Покрајинска влада, на предлог 
покрајинског органа управе у чијем делокругу су послови из об-
ласти равноправности полова.

Члан 7.

Интерсекторски одбор усмерава рад стручне групе.

Члан 8.

Интерсекторски одбор доноси пословник о раду.

Члан 9.

Стручне и административно-техничке послове за потребе Ин-
терсекторског одбора обавља покрајински орган управе у чијем 
делокругу су послови из области равноправности полова.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 021-80/2015 
Нови Сад, 25. новембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

836.

На основу члана 6. Покрајинске уредбе о грађевинском 
земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. 
лист АПВ”, број 45/15), члана 26. став 2. и чл. 35. и 36. став 2. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број 37/14) Покрајинска влада, на седници одржаној 
25. новембра 2015. године, д о н е л а  је

ОДЛУКУ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ 
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ

Члан 1. 

 Образује се Комисија за грађевинско земљиште у јавној своји-
ни Аутономне покрајине Војводине, као повремено радно тело 
Покрајинске владе (у даљем тексту: Комисија).

 
Члан 2. 

 Задатак Комисије је да сачини процену оправданости и це-
лисходности, као и испуњености услова за припрему предлога и 
доношење аката о располагању грађевинским земљиштем у јавној 
својини Аутономне покрајине Војводине.

Члан 3.

Комисија има председника и три члана.
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Члан 4.

 За председника Комисије именује се:

 Бранислав Бугарски, члан Покрајинске владе и покрајин-
ски секретар за међурегионалну сарадњу и локалну са-
моуправу;

За чланове Комисије именују се:

1) Небојша Јањић, помоћник покрајинског секретара за ур-
банизам, градитељство и заштиту животне средине;

2) Душан Влаховић, подсекретар Покрајинског секрета-
ријата за финансије;

3) Дарија Шајин, подсекретарка Покрајинског секретарија-
та за привреду, запошљавање и равноправност полова.

Послове секретара Комисије обавља Марица Татић, самостал-
ни стручни сарадник I за имовинскоправне послове – шефица 
Одсека у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине. 

Члан 5. 

Комисија се састаје према потреби и динамици рада.

Члан 6.

На начин рада Комисије, сходно се примењују одредбе Послов-
ника о раду Покрајинске владе.

Члан 7.

 Стручне и административне послове за потребе Комисије 
обавља Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине. 

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-172/2015 
Нови Сад, 25. новембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

837.

На основу члана 5. став 1. Одлуке о установљењу годишњег 
признања у области равноправности полова („Службени лист 
АП Војводине”, број: 4/2005) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП 
Војводине”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржа-
ној 25. новембра 2015. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Годишње признање у области равноправности полова у катего-
рији појединац/појединка, додељује се КСЕНИЈИ ВЛАОВИЋ из 
Новог Сада, а у категорији организација – Удружењу „...ИЗ КРУ-
ГА – ВОЈВОДИНА” из Новог Сада. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 17-4/2015
Нови Сад, 25. новембар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

838.

На основу члана 486. Закона о привредним друштвима („Сл. глас-
ник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015), a у вези са 
чланом 12. Закона о јавним службама („Сл. Гласник РС” бр. 42/1991, 
71/1994, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014), члана 32. став 1. тачка 9, 
чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Сл. лист АП Војводине”, бр. 37/2014), члана 1. Одлуке о преу-
зимању права и обавеза оснивача над Новинско-издавачком устано-
вом „Мисао” у Новом Саду („Сл. лист АП Војводине”, број 13/2003) 
и члана 1. став 1. алинеја 9) Покрајинске скупштинске одлуке о пре-
ношењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводине на Владу Аутономне Покрајине 
Војводине („Сл. лист АП Војводине”, број 18/2010), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 25. новембра 2015. године,  донела је

ОДЛУКУ
О ПРИПАЈАЊУ ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ „МИСАО” 

ЗАВОДУ ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Издавачке уста-
нове „Мисао” и Управног одбора Завода за културу Војводине број 
21/1 и 403/1, донету на заједничкој седници одржаној 3. новембра 
2015. године о припајању ИУ „Мисао” Заводу за културу Војводи-
не, на основу које се Издавачка установa „Мисао”, Нови Сад, Нико-
ле Пашића 6, ПИБ 103078892, матични број 08123705, регистрованa 
при Привредном суду у Новом Саду, П. бр. I Fi. 3803/04 од 26. ок-
тобра 2004. године (у даљем тексту: ИУ Мисао), припаја Заводу за 
културу Војводине, Нови Сад, Војводе Путника 2, ПИБ 103113944, 
матични број 08799083, регистрованом при Привредном суду у Но-
вом Саду, П. бр. I Fi. 3668/03 од 30. октобра 2003. године.

Оснивач установа из става 1. је Аутономна покрајина Војводина, а 
оснивачка права над наведеним установама врши Покрајинска влада.

Члан 2.

Статусна промена припајања извршиће се дана 31. децембра 
2015. године. 

Даном наступања статусне промене, Завод за културу Војводине 
наставља да постоји и обавља делатност под истим именом, а ИУ 
„Мисао” престаје да постоји даном регистрације статусне промене За-
вода за културу Војводине у Привредном суду и брише се из Регистра.

ИУ „Мисао” ће пренети целокупну своју покретну имовину, 
права и обавезе на Завод за културу Војводине, укључујући и не-
наплаћена потраживања, а сва новчана средства која се затекну 
на рачуну ИУ „Мисао” у тренутку гашења ове установе, биће 
пренета на рачун Завода за културу Војводине. 

Даном наступања статусне промене, ИУ „Мисао” сачиниће по-
пис покретне имовине, финансијски извештај и завршни рачун.

Финансијски извештај и завршни рачун сачиниће се према 
стању на дан настанка статусне промене, а у складу са законом 
којим се уређује буџетско рачуноводство и ревизија.

Члан 3.
По наступању статусне промене, директор и чланови управног 

и надзорног одбора Завода за културу Војводине, настављају с ра-
дом до истека мандата.

Даном наступања статусне промене, директор и чланови уп-
равног и надзорног одбора ИУ „Мисао” разрешавају се дужности.
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Члан 4.

ИУ „Мисао” ће Заводу за културу Војводине доставити свој 
програм рада и финансијски план за 2016. годину, као и друге 
акте којима се уређује рад ИУ „Мисао”, а с циљем интегрисања 
делатности и запослених ИУ „Мисао” у Завод за културу Војво-
дине, oд наступања статусне промене.

Завод за културу Војводине ће интегрисати све утврђене актив-
ности и програме ИУ „Мисао”у свој програм рада и реализовати 
их.

Завод за културу Војводине преузеће запослене у ИУ „Мисао”.

Члан 5.

Завод за културу Војводине ускладиће свој статут, акт о орга-
низацији и систематизацији послова, као и друге акте са одред-
бама ове одлуке, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке.

Члан 6.

Директори ИУ „Мисао” и Завода за културу Војводине, закљу-
чиће посебан уговор којим ће се ближе уредити права и обавезе 
које произилазе из статусне промене припајања.

Овлашћују се Мирко Себић – директор ИУ „Мисао” и Влади-
мир Копицл – директор Завода за културу Војводине, да потпишу 
уговор из става 1. овог члана.

Члан 7.

Саставни део ове одлуке је бруто биланс ИУ „Мисао” на дан 
потписивања Уговора о припајању и прихватању припајања из 
члана 2. ове одлуке. 

Све пословне промене настале у ИУ „Мисао” од дана потписи-
вања уговора наведеног у члану 6. ове одлуке, до дана брисања из 
регистра, биће исказане у финансијском извештају установе из 
члана 2. став 5. ове одлуке. 

Члан 8.

Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-659/2015 
Нови Сад, 25. новембар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

839.

На основу члана 1. Одлуке о преузимању права и обавеза ос-
нивача над Новинско-издавачком установом „Мисао” („Службе-
ни лист АПВ”, број 13/2003) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске oдлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 
25.новембра 2015. године, д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Из-
давачке установе „Мисао” за 2015. годину, које је усвојио Управни 
одбор Установе, на седници одржаној 17. августа 2015. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 451-86/2015
Нови Сад, 25. новембар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

840.

На основу члана 14. став 2. Одлуке о оснивању Канцеларије за 
инклузију Рома ( „Службени лист АПВ“, број: 8/06), чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске oдлуке о Покрајинској  влади     
(„Службени лист АПВ“, број: 37/14) Покрајинска  влада,  на  сед-
ници  одржаној 25. новембра 2015. године,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на  Одлуку о изменама и допунама Финан-
сијског плана  Канцеларије за инклузију Рома за 2015. годину, 
коју је усвојио Управни одбор Канцеларије за инклузију Рома, на 
седници одржаној  09.10.2015. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-98/2015
Нови Сад, 25. новембар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

841.

 На основу члана 14. став 2. Одлуке о оснивању Канцеларије за 
инклузију Рома ( „Службени лист АПВ“, број: 8/06), чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске oдлуке о Покрајинској  влади 
(„Службени лист АПВ“, број: 37/14) Покрајинска  влада,  на  сед-
ници  одржаној 25. новембра 2015. године,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје   се   сагласност   на  Одлуку о изменама и допунама Го-
дишњег програма рада Канцеларије за инклузију Рома за 2015. 
годину, коју је донео Управни одбор Канцеларије за инклузију 
Рома, на седници одржаној 09.10.2015. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-675/2015
Нови Сад, 25. новембар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.
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842.

На основу члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014), а у вези с чланом 15. став 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде 
Војводине” („Службени лист АП Војводине”, бр.4/2013 и 14/2015)  
Покрајинска влада, на седници одржаној 25. новембра 2015. годи-
не, д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене Годишњег програма пословања 
ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад, за 2015. годину, које је донео 
Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине”, на XVI седници одржаној 
13.10.2015. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-65/2015
Нови Сад, 25. новембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

843.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12,  45/13 – други закон и 93/14), Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над здравственим установама које 
на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку 
и високоспецијалистичку здравствену заштиту („Службени лист 
АПВ”, бр. 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ″, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 25. новембра 2015. године,   д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Института за кар-
диоваскуларне болести Војводине, чланови:

- Проф. др Катица Павловић, докторка медицине, специја-
листкиња кардиологије, из реда запослених;

- Др Миклош Фабри, доктор медицине, специјалиста кар-
диохирургије, из реда запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-686/2015
Нови Сад, 25. новембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

844.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12,  45/13 – други закон и 93/14), Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над здравственим установама које 
на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку 
и високоспецијалистичку здравствену заштиту („Службени лист 
АПВ”, бр. 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ″ број 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 25. новембра 2015. године,    д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управни одбор Института за кардиоваскуларне болести 
Војводине, именују се чланови:

- Проф. др Јадранка Дејановић, докторка медицине, спе-
цијалисткиња интерне медицине – кардиологије, из реда 
запослених;

- Доц. др сц. мед. Миленко Росић, доктор медицине, спе-
цијалиста опште хирургије – кардиохирургије, из реда 
запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-687/2015
Нови Сад, 25. новембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

845.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 107/05, 72/09 – други 
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), а у 
вези са Одлуком о оснивању Института за јавно здравље Војводине 
(„Службени лист АПВ”, бр. 11/06 и 13/10), члана 32. тачка 9. и 12. и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној  25. новембра  2015. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Доц. др Иван Леваков, доктор медицине, специјалиста уроло-
гије, разрешава се дужности члана Управног одбора Института 
за јавно здравље Војводине, на коју је именован као представник 
оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-688/2015
Нови Сад, 25. новембар 2015. године

 Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.
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846.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 107/05, 72/09 – други 
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), а у 
вези са Одлуком о оснивању Института за јавно здравље Војводине 
(„Службени лист АПВ”, бр. 11/06 и 13/10), члана 32. тачка 9. и 12. и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној  25. новембра 2015. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Проф. др Нада Чемерлић Ађић, докторка медицине, специја-
листкиња интерне медицине – кардиологије, именује се за члани-
цу Управног одбора Института за јавно здравље Војводине, као 
представница оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-689/2015
Нови Сад, 25. новембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

847.

На основу члана 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АП Војводине”, бр. 13/2009 и 2/2010) 
и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/2014 
од 23.9.2014. године), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. 
новембра 2015. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Фонда 
„Европски послови” Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, 
које је усвојио Управни одбор Фонда „Европски послови” Аутономне 
покрајине Војводине на 33. седници одржаној 03.11.2015. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-95/2015
Нови Сад, 18. новембар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

848.

На основу члана 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о ос-
нивању Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АП Војводине”, бр. 13/2009 и 2/2010) и чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АП Војводине”, број: 37/2014 од 23.9.2014. године), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 18. новембра 2015. године,    д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Фонда 
„Европски послови” Аутономне покрајине Војводине за 2015. 
годину, којe је усвојио Управни одбор Фонда „Европски посло-
ви” Аутономне покрајине Војводине на 33. седници, одржаној 
03.11.2015. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 025-43/2015
Нови Сад, 18. новембар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

849.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Русина („Службени лист АПВ”, бр. 7/2008 и 
22/2011), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 4/2010), По-
крајинска влада, на 145. седници одржаној 18. новембра 2015. го-
дине,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу вой-
водянских Руснацох за 2015. годину, које је донео Управни одбор 
Завода, на 13. седници, одржаној 16. јула 2015. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-86/2015
Нови Сад, 18. новембар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

850.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Русина („Службени лист АПВ”, бр. 7/2008 и 
22/2011), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), По-
крајинска влада, на седници одржаној 18. новембра 2015. године,        
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Завода 
за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских 
Руснацох за 2015. годину, које је донео Управни одбор Завода на 
13. седници, одржаној 16. јула 2015. године.  
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-612/2015
Нови Сад, 18. новембар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

851.

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Центра за породич-
ни смештај и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 6/2014), 
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ“, број 37/2014), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 18. новембра 2015. године, д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измену Статута Центра за породични 
смештај и усвојење Нови Сад, број: 110-1-1/2015, коју је усвојио Уп-
равни одбор Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, 
на I (конститутивној) седници, одржаној 19. октобра 2015. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-619/2015
Нови Сад, 18. новембар 2015. године

Потпредседник
 Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

852.

На основу члана 32. тачка 9. чл. 35. и  36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број 37/14), а у вези са чланом 141. став 2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14) и тачке II 
Одлуке преузимању права и обавеза оснивача над здравственим 
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку, 
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту 
(„Службени лист АПВ”, бр. 8/02 и 11/02), Покрајинска влада на сед-
ници одржаној 18. новембра 2015. године,    д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о III изменама и допунама Статута 
Клиничког центра Војводине, коју је донео Управни одбор Клинич-
ког центра Војводине, на седници одржаној 24. априла 2015. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-644/2015
Нови Сад, 18. новембар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

853.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске oдлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број 18/2010), члана 32. тачка 12. 
и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 18. новембра 2015. године, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Мр. Љубица Ристовски разрешава се дужности управнице На-
родног позоришта- Narodnog kazalištа - Népszínház у Суботици.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-649/2015
Нови Сад, 18. новембар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

854.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број 18/2010), члана 32. тачка 12. 
и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 18. новембра 2015. године, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Мр Љубица Ристовски именује се за вршитељку дужности управни-
ка Народног позоришта - Narodnog kazalištа - Népszínház у Суботици.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-650/2015
Нови Сад, 18. новембар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

855.

На основу чланa 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на 145. седници одржаној 
18. новембра 2015. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Спомен-збирке Павла Бељанског за 2015. годину, које је усвојио 
Управни одбор Спомен-збирке Павла Бељанског, на седници одр-
жаној 7. августа 2015. године. 
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 451-20/2015
Нови Сад, 18. новембар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

856.

 На основу члана 15. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени 
лист АПВ”, бр. 21/2010 и 29/2012) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 13. 
новембра 2015. године,      д о н е л а ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Војвођанског симфонијског оркестра за 2015. годину, које је ус-
војио Управни одбор Установе, на 35. седници одржаној 11. сеп-
тембра 2015. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-85/2015
Нови Сад, 13. новембар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

857.

На основу члана 15. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени 
лист АПВ”, бр. 21/2010 и 29/2012) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 13. 
новембра 2015. године,  д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Војвођанс-
ког симфонијског оркестра за 2015. годину, које је усвојио Управни 
одбор Установе, на 34. седници одржаној 4. септембра 2015. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-611/2015
Нови Сад, 13. новембар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

858.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број 37/2014), а у вези са чланом 1. алинеја 3. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе 
које је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 18/2010), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 13. новембра 2015. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Га-
лерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2015. 
годину, које је усвојио Управни одбор Галерије ликовне умет-
ности поклон збирке Рајка Мамузића, на седници одржаној 29. 
септембра 2015. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 451-21/2015
Нови Сад, 13. новембар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

859.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број 37/2014), а у вези са чланом 1. алинеја 5. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе 
које је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 18/2010), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 13. новембра 2015. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене Финансијског плана Музеја 
Војводине за 2015. годину, које је усвојио Управни одбор Музеја 
Војводине, на 1. седници одржаној 6. августа 2015. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 451-16/2015
Нови Сад, 13. новембар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

860.

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Центра за по-
родични смештај и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ”, 
број 6/2014), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), По-
крајинска влада, на седници одржаној 13. новембра 2015. године,      
д о н е л а   је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Центра 
за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2015. годину, које је 
усвојио Управни одбор Центра за породични смештај и усвојење Нови 
Сад на I (конститутивној) седници, одржаној 19. октобра 2015. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-91/2015
Нови Сад, 13. новембар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

861.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014), а у вези са чланом 1. алинеја 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број 18/2010), Покрајинска влада, на 145. седници одржаној 18. но-
вембра 2015. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене Финансијског плана Архива 
Војводине за 2015. годину, које је усвојио Управни одбор Архива 
Војводине, на седници одржаној 13. августа 2015. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 451-18/2015
Нови Сад, 18. новембар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

862.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које 
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне По-
крајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 18/2010), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 18. новембра 2015. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Музеја саврeмене уметности Војводине за 2015. годину, које је ус-
војио Управни одбор Музеја саврeмене уметности Војводине, на 
4. седници одржаној 18. септембра 2015. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 451-17/2015
Нови Сад, 18. новембар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

863.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 
37/2014), а у вези са чланом 1. став 1. алинеја 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које 
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне По-
крајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 18/2010), Покрајинска 
влада, на 145. седници одржаној 18. новембра 2015. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана По-
зоришног музеја Војводине за 2015. годину, које је усвојио Управ-
ни одбор Позоришног музеја Војводине, на седници одржаној 18. 
септембра 2015. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 451-19/2015
Нови Сад, 18. новембар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

864.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број 37/2014), а у вези са чланом 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске 
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које 
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне По-
крајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 18/2010), Покрајинска 
влада, на 145. седници одржаној 18. новембра 2015. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене Финансијског плана Покрајин-
ског завода за заштиту споменика културе за 2015. годину, које 
је усвојио Управни одбор Покрајинског завода за заштиту спо-
меника културе, на 28. седници одржаној 3. августа 2015. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 451-15/2015
Нови Сад, 18. новембар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.
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865.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Издавачког завода „Фо-
рум” – Forum Könyvkiadó Intézet („Службени лист АПВ”, број 7/08),  
чл. 32. тачка 6 и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 25. новембра 2015. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Издавачког завода „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet за 2015. 
годину, које је усвојио Управни одбор Установе, на 43. седници 
одржаној 24. августа. 2015. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 451-66/2015
Нови Сад, 25. новембар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

866.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Издавачког завода 
„Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet („Службени лист АПВ”, 
број 7/08) и члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на 145. седници одржаној 
18. новембра 2015. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Плана и програма рада 
Издавачког завода „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet за 2015. 
годину, које је усвојио Управни одбор Установе, на 43. седници 
одржаној 24. 08. 2015. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 451-66/2015
Нови Сад, 18. новембар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

867.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 - други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12,  45/13 -други закон и 93/14), Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над здравственим установама које 
на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку 
и високоспецијалистичку здравствену заштиту („Службени лист 
АПВ”, бр. 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 25. новембра 2015. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Срђан Барац, из Зрењанина, разрешава се дужности члана 
Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Ру-
санда″ Меленци, на коју је именован Решењем Владе Аутономне 
Покрајине Војводине, број: 022-156/2012 од 7. марта 2012. године, 
као представник оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-690/2015
Нови Сад, 25. новембар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

868.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 - други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12,  45/13 -други закон и 93/14), Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над здравственим установама које 
на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку 
и високоспецијалистичку здравствену заштиту („Службени лист 
АПВ”, бр. 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 25. новембра 2015. године,   д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Алиса Коцкар, дипл. политиколошкиња из Зрењанина, именује 
се за чланицу Надзорног одбора Специјалне болнице за рехаби-
литацију „Русанда″ Меленци, као представница оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-691/2015
Нови Сад, 25. новембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтићс.р.

869.

На основу чл. 35. и 36. став 7. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине”, бр. 37/2014) и 
члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2015. године („Сл. лист АП Војводине”, 
бр. 53/2014,  54/2014-испр., 29/2015 и 42/2015), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 25. новембра 2015. године, донела је

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИKА

О НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
 И ПРОЈЕKАТА У 2015. И 2016. ГОДИНИ,

ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАПОЧЕТА
 ИЗ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
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Члан 1.

У Правилнику о начину реализације програма и пројеката у 
2015. години и 2016. години, чија је реализација започета из сред-
става Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војво-
дине („Сл. лист АП Војводине“, бр. 5/2015, 15/2015, 18/2015, 33/15, 
36/15 и 45/15; даље у тексту Правилник ), у члану 2. у табелар-
ном прегледу у оквиру програмске активности 1009 Подршка 
пројектима у области заштите културног, верског и национал-
ног наслеђе, економска класификација 4632, пројекат „Наставак 
адаптације, реконструкције и доградње зграде „Народно позо-
риште-Народно казалиште“ брише се.

У последњем реду табеларног прегледа, у колони „Износ“ у 
делу „Укупно“ износ од „934,783,168.90“ замењује се износом 
„858,808,847.33“.

Члан 2.

Члан 2а. мења се и гласи:
„Члан 2а.

Започети програми и пројекти који ће се финансирати у 2015. 
и 2016. години су: 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ЕКОНОМСКА 
КЛАСИФИКАЦИЈА /КОРИСНИК /НАЗИВ ПРОЈЕКТА ВРЕДНОСТ ЗА 2015. ВРЕДНОСТ ЗА 2016 УКУПНО ЗА 2015. И 

2016.

1005 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ 
И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА  

4632

ОПШТИНА СЕНТА

Реновирање и адаптација хале 1 и 2 пословног инкубатора 5,000,000.00 6,628,897.80 11,628,897.80

1006 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ 
САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  

4632

ЈП РАЗВОЈ ЖИТИШТЕ

Санација и рекоконструкција саобраћајница у свим 
насељеним местима општине Житиште 63,875,838.16 30,849,469.01 94,725,307.17

ОПШТИНА КИКИНДА

Изградња коридора од моста на реци Тиси код Аде до 
Новог Бечеја, до Чоке преко Падеја и Кикинде преко Иђоша 183,043,621.38 117,956,378.62 301,000,000.00

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Брза саобраћајница Iб реда број 13 Нови Сад-Рума 5,000,000.00 71,800,000.00 76,800,000.00

1008 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА  
И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

4642

ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ

Каменица 2 - Изградња нових и надоградња већ постојећих 
објеката - Адаптација и преобликовање постојећег објекта 

Института на месту везе са новим објектом 14,278,303.26 3,868,638.80 18,146,942.06

1009 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ 
КУЛТУРНОГ, ВЕРСКОГ И НАЦИОНАЛНОГ  НАСЛЕЂА

4632
СУБОТИЦА

Наставак адаптације, реконструкције и доградње 
зграде „Народно позориште    

–   Народно казалиште”                                                   69,275,290.97               6,699,030.60 75,974,321.57

1011 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА 
СПОРТА

4632

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

Изградња објекта спортске хале у Инђији 50,826,013.46 123,019,127.20 173,845,140.66

УКУПНО: 391,299,067.23 360,821,542.03 752,120,609.26
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Члан 3.

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 031-14/2015-02/642
Нови Сад, 25. новембар 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

870.

 На основу члана 37. Покрајинскe скупштинскe одлукe о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/2014 и 54/2014 
- др. одлука), у складу са чланом 79. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Сл.гласник РС”, бр. 
99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије број 
ИУз-353/2009) и са Правилником о сталним судским тумачима 
(„Сл.гласник РС”, број 35/2010), покрајински секретар за образо-
вање, прописе, управу и националне мањине – националне  зајед-
нице расписује

ОГЛАС
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СТАЛНИХ СУДСКИХ ТУМАЧА

ЗА ПОДРУЧЈЕ ВИШИХ СУДОВА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

ВОЈВОДИНЕ

I

Расписује се оглас за постављање сталних судских преводила-
ца и сталних судских тумача знакова слепих, глувих или немих 
лица за подручје:

1 Вишег суда у Новом Саду, за: горански језик – 1; ен-
глески језик – 1; словачки језик – 1, италијански језик – 
1;  хрватски језик – 1; словеначки језик – 2; немачки језик 
– 1; босански језик -2; албански језик – 2; персијски језик 
– 1; бугарски језик – 1; грчки језик – 1;  македонски језик 
– 1; ромски језик – 2; турски језик – 2; холандски језик – 
1, знаковни језик - 2.

2 Вишег суда у Зрењанину, за: енглески језик – 1; ромски 
језик – 2; хрватски језик – 1; француски језик – 1; мађар-
ски језик – 2; кинески језик – 1; сиријски језик – 1, ма-
кедонски језик – 1, грчки језик -1; бугарски језик – 1; ал-
бански језик – 1, босански језик - 1.

3 Вишег суда у Сремској Митровици, за: албански језик – 
1; турски језик – 1; румунски језик – 1; холандски језик 
– 1; немачки језик – 1; француски језик – 1; италијански 
језик – 1; бугарски језик – 1; знаковни језик – 1; македон-
ски језик – 1; руски језик – 1; мађарски језик – 1.

4 Вишег суда у Суботици, за: фарси језик – 2; урду језик 
– 2; пашту језик – 1; арапски језик – 2; турски језик – 
2; француски језик – 2; италијански језик – 1; шпански 
језик – 1; украјински језик – 1; бугарски језик – 1; маке-
донски језик – 2; енглески језик – 2; знаковни језик - 1.

5 Вишег суда у Панчеву, за: немачки језик – 1; хинду језик 
– 1; кинески језик – 1; босански језик – 1; јерменски језик 
– 1; румунски језик – 1; знаковни језик – 2.

6 Вишег суда у Сомбору, за: мађарски језик – 1; - русински 
језик – 1; енглески језик – 1; немачки језик – 1.

II

Кандидат за сталног судског преводиоца или за сталног суд-
ског тумача знакова слепих, глувих или немих лица (у даљем 
тексту: кандидат), може бити лице које испуњава следеће опште 
и посебне услове, које доказује на начин утврђен у огласу.

Општи услови:

1 да је пунолетно лице - испуњавање услова доказује се 
изводом из матичне књиге рођених или личном картом 
(чипована лична карта мора бити очитана);

2 да је држављанин Републике Србије - испуњавање усло-
ва доказује се уверењем о држављанству;

3 да има пребивалиште на територији АП Војводине - ис-
пуњавање услова доказује се личном картом (чипована 
лична карта мора бити очитана);

4 да има најмање високо образовање - испуњавање услова 
доказује се дипломом о стеченом високом образовању;

5 да му/јој раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа 
- испуњавање услова доказује се писаном изјавом канди-
дата да му/јој није престао радни однос у државном орга-
ну због изречене дисциплинске мере. Кандидат сам сас-
тавља и потписује изјаву, без обзира на то да ли је био за-
послен у државном органу;

6 да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месе-
ци - испуњавање услова доказује се уверењем надлеж-
ног суда, које не сме бити старије од шест месеци, да 
се против кандидата не води кривични поступак због 
кривичног дела за које се гони по службеној дужности.

Посебни услови:

1. да има одговарајуће високо образовање за одређени стра-
ни језик или да поседује потпуно знање језика са кога 
преводи и на који преводи усмени говор или писани 
текст. - испуњавање услова доказује се алтернативно:

· дипломом о стеченом високом образовању одгова-
рајућем за одређен страни језик односно сертифи-
катом, потврдом или другим одговарајућим доказом 
надлежне организације којом се потврђују стручне 
компетенције за обављање послова тумача за зна-
ковни језик, односно стручне компетенције за пре-
вођење говорног језика на знаковни језик и знако-
вног језика на говорни језик;

· уверењем комисије о претходно положеној провери 
знања језика;

· провером знања језика коју спроводи комисија;
2. да познаје правну терминологију која се користи у језику са 

кога се преводи и на који се преводи - испуњавање услова 
доказује се на основу провере знања правне терминологије 
коју спроводи комисија, односно уверењем комисије о прет-
ходно положеној провери знања правне терминологије;

3. да има најмање пет година искуства на преводилачким 
пословима. - испуњавање услова доказује се на основу 
сертификата, потврда или других одговарајућих дока-
за о искуству на преводилачким пословима.

III

Кандидат уз пријаву на оглас доставља оригинал или оверену 
фотокопију наведених доказа.

IV
 Комисија коју образује покрајински секретар, разматра пријаве 
кандидата и поднете доказе, те ради доказивања испуњености посеб-
них услова спроводи проверу знања језика и правне терминологије.

Трошкове провере сноси кандидат.
V

 Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова из тачке II 
овог огласа достављају се у року од 30 дана од дана објављивања 
огласа на адресу:

 Покрајински секретаријат за образовање,прописе, управу и на-
ционалне мањине - националне заједнице, Бул. М. Пупина број 
16, 21000 Н. Сад, са назнаком „Пријава на оглас за постављање 
сталних судских тумача – сталних судских преводилаца за под-
ручје виших судова на територији АПВ“.
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Кандидат је обавезан да у пријави наведе језик и суд за који се 
пријављује, адресу и број телефона.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве, неће бити узете у разматрање.

Провера знања језика спроводи се најраније у року од 30 дана 
од последњег дана рока за подношење пријава.

VI

За подношење пријаве на оглас, кандидат уплаћује републичку 
административну таксу у износу од 300,00 динара на рачун Буџета 
Републике Србије, бр. 840-742221843-57, позив на број 97 11-223.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И 

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-8/2015-02 од 25.11.2015. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály,s.r.

(Михаљ Њилаш)

871.

На основу члана 15. и 16. ст. 1. и став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводи-
не, бр. 37/2014 ), у вези са чланом  11. Закона о буџетском систему 
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 - испр. и 108/2013) и чланом 18. Уредбе о буџет-
ском рачуноводству („Сл. гласник РС“, број 125/2003 и 12/2006),  
покрајински секретар за финанасије  доноси

УПУТСТВО
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  УПУТСТВА 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАЧУНОВОДСТВЕНОМ 
ОБУХВАТАЊУ  ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА  

БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА УКЉУЧЕНИХ У 
КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И СРЕДСТАВА ЈАВНЕ 
СВОЈИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ДАТЕ 

НА КОРИШЋЕЊЕ ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

Члан 1

У  Упутству о организацији и рачуноводственом обухватању  по-
писа имовине и обавеза  буџетских корисника укључених у консо-
лидовани рачун трезора Аутономне покрајине Војводине и средста-
ва јавне својине Аутономне покрајине Војводине дате на коришћење 
другим правним лицима („Службени лист АП Војводине“, број 
49/2014, 51/2014 и 3/2015), у  члану 14.  став 2 почиње речју „Директ-
ни“, а иза речи „буџетски корисник“ брише се „ , изузев индиректног 
буџетског корисника који је успоставио интерну ревизију, “.

У  члану 14. додаје се став 3 који гласи:

„Индиректни буџетски корисник који није успоставио интерну 
ревизију доставља пре почетка пописа, посредством директног 
буџетског корисника у чијој је надлежности, одлуку о попису и 
решења о образовању  комисије Служби за интерну ревизију.

Досадашњи став 3 постаје став 4.

Члан 2

У  члану 21. додаје се став 2 који гласи:

„Извештај из члана 20. овог упутства,  индиректни буџетски 
корисник који није успоставио интерну ревизију, доставља  по-
средством директног буџетског корисника у чијој је надлежнос-
ти, Служби за интерну ревизију.

Досадашњи став 2 постаје став 3.

Члан 3

У члану 23. у ставу 1 иза речи „01. новембар“ додају  се речи „а 
најкаснији 01. децембар“.

Члан 4

У члану 26. став 1. алинеја 4. мења се и гласи:
· „Доказ да су извештај о попису и резултатима пописа и 

акт о усвајању извештаја о попису и резултатима пописа 
достављени Служби за интерну ревизију, односно једи-
ници за интерну ревизију.“

Члан 5

Ово  упутство ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Број:  102- 404-230/2014-02
Дана:  24. новембар 2015. године

Покрајински секретар 
за финансије

Зоран Радоман, с.р. 

872.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ауто-
номне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист 
АП Војводине”, број: 53/14 и 54/14 – испр.) и Програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 
Аутономне покрајине Војводине у 2015. години („Службени лист 
АП Војводине”, бр. 54/14, 29/15 и 42/15), Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад расписује 

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРИВОЂЕЊЕ КУЛТУРИ 
НЕОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ 
ПРОИЗВОДЊУ – РЕКОНСТРУКЦИЈУ РИБЊАКА

И ПОДИЗАЊЕ НОВИХ РИБЊАКА НА ТЕРИТОРИЈИ
АП ВОЈВОДИНЕ

1. Циљеви конкурса:

Унапређивање начина коришћења необрадивог пољопривред-
ног земљишта на територији АП Војводине.

2. Укупна висина прописаних средстава и намена коришћења 
средстава:

Предмет конкурса је додела бесповратних средства за реконструк-
цију рибњака и подизање нових рибњака, на површини не мањој од 1 
ха и не већој од 100 ха на територији АП Војводине, у висини до 80% 
од укупне вредности земљаних радова на рибњачким објектима, а нај-
више до 20.000.000,00 динара укупне пројектоване вредности земља-
них радова, без ПДВ-а. Под објектима, у смислу овог конкурса, под-
разумевају се искључиво објекти за производњу рибе (растилишта, 
младичњаци, товилишта, зимовници, изловни и ободни канали). 

Укупан износ прописаних средстава који се додељује до 
50.300.000,00 динара.

2.1 Висина средстава који се додељује по кориснику:

Средства за подршку инвестиција по конкурсу који се распи-
сује за реализацију активности, утврђују се у износу до 80% цене 
земљаних радова, умањеног за износ средстава на име пореза на 
додату вредност.

Износ средстава за подршку реконструкције рибњака не може 
бити већи од 500.000,00 динара по хектару, осим за изловне ка-
нале, изловне јаме и доводно-одводне канале, за које износ за 
подршку може бити већи до 800.000,00 динара.
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Износ средстава за подршку подизању нових рибњака не може 
бити већи од 800.000,00 динара по хектару, укључујући изловне 
канале, изловне јаме и доводно-одводне канале.

3. Корисници средстава:

Право да конкуришу имају:
– привредна друштва – регистрована за обављање делатности 

слатководне аквакултуре.

Привредна друштва која конкуришу морају имати седиште 
на територији Аутономне покрајине Војводине и објекат који се 
реконструише или подиже мора бити на територији Аутономне 
покрајине Војводине.

4.Услови за учешће на конкурсу и потребна документација:

4.1. Потребна документација за реконструкцију рибњака

1. читко попуњен oбразац пријаве на конкурс с потписом 
одговорног лица и оверен печатом;

2. фотокопија потврде о пореском идентификационом 
броју;

3. фотокопија извода из регистра Агенције за привредне ре-
гистре;

4. доказ о измиреним водним накнадама или доказ да је 
одобрен репрограм  ;

5. фотокопија важеће водне дозволе или доказ да је поднет 
захтев за издавање водне дозволе;

6. фотокопија решења – сагласности да је објекат изграђен 
у складу с ветеринарско-санитарним условима – регис-
трација објекта или доказ да је поднет захтев за издавање 
решења;

7. извод из листа непокретности или земљишних књига с 
подацима о власништву и ограничењима за све катастар-
ске парцеле под рибњачким површинама које су предмет 
пријаве (не старији од 30 дана односно доказ да је пре-
дат захтев за упис у лист непокретности), облик својине 
– приватна и обим удела 1/1 или оверена копија уговора 
о вишегодишњем закупу рибњачких површина (најмање 
10 година), извод из листа непокретности или земљиш-
них књига који може гласити на државну својину (уз оба-
везну сагласност надлежног државног органа или доказ 
да је поднет захтев за издавање сагласности) или приват-
ну својину са обимом удела приватне својине 1/1, при 
чему уговор мора да важи још најмање пет година;

8. изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не 
користи бесповратна подстицајна средства за исту наме-
ну;

9. инвестиционо-техничку документацију с предмером и 
предрачуном, коју је израдио одговорни пројектант; 

10. предрачун извођача радова;
11. уверење пореске управе о измиреним свим пореским 

обавезама и другим јавним дажбинама за 2014. годину.

Комисија задржава право да, поред наведених докумената, 
затражи и друга документа. 

4.2. Потребна документација за подизање нових рибњака

1. читко попуњен oбразац пријаве на конкурс с потписом 
одговорног лица и оверен печатом;

2. фотокопија потврде о пореском идентификационом 
броју;

3. фотокопија извода из регистра Агенције за привредне ре-
гистре;

4. извод из листа непокретности или земљишних књига с по-
дацима о власништву и ограничењима за све катастарске 
парцеле под необрадивим пољопривредним земљиштем 
које су предмет пријаве (не старији од 30 дана односно 
доказ да је предат захтев за упис у лист непокретности), 
облик својине – приватна и обим удела 1/1 или овере-
на копија уговора о вишегодишњем закупу необради-
вог пољопривредног земљишта (најмање 10 година), из-

вод из листа непокретности или земљишних књига који 
може гласити на државну својину (уз обавезну саглас-
ност надлежног државног органа или доказ да је поднет 
захтев за издавање сагласности) или приватну својину 
са обимом удела приватне својине 1/1, при чему уговор 
мора да важи још најмање пет година;

5. изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не 
користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;

6. доказ надлежног органа да се на предметном земљишту 
може реализовати пројекат изградње рибњачких повр-
шина (локацијска дозвола, доказ да је поднет захтев за 
издавање грађевинске дозволе или грађевинска дозвола);  

7. инвестиционо-техничка документација с предмером и 
предрачуном, коју је израдио одговорни пројектант;

8. решење о одобрењу за градњу – грађевинска дозвола и 
уговор са одговорним извођачем радова (за рибњачке 
објекте чија је изградња у току);

9. предрачун извођача радова;
10. уверење пореске управе о измиреним свим пореским 

обавезама и другим јавним дажбинама за 2014. годину.

Комисија задржава право да, поред наведених документа, 
затражи и друга документа. 

Неблаговремене и некомплетне пријаве, као и пријаве које 
нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица, неће се раз-
матрати.

Конкурсна документација се не враћа.

5. Прихватљиви и неприхватљиви трошкови

Прихватљиви трошкови по овом конкурсу јесу трошкови 
земљаних радовa на реконструкцији рибњака и подизању нових  
рибњака који су предмет овог конкурса, исказани без ПДВ–а. У 
табели дат је приказ радова који  су предмет овог конкурса.

Врста радова

Чишћење терена

Израда насипа

Корекција круне постојећег насипа

Израда преградног насипа

Ископ материјала, разастирање и насипање

Изградња ободног канала

Машински ископ земље из најближег позајмишта

Утовар и превоз ископаног материјала из најближег позајмишта

Уградња донесене земље у оштећена места на насипу

Машинско измуљење изловних канала, изловних јама и доводно-
одводног канала

Утовар и превоз ископаног материјала на најближу депонију

Разастирање ископаног материјала

Шкарпирање косина канала и насипа

Набијање насипа вибројежом

У неприхватљиве трошкове по овом конкурсу спадају:

1) порези, укључујући и порез на додату вредност;
2) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и 

слични трошкови или накнаде;
3) трошкови бруто зарада запослених и сопственог мате-

ријала;
4) трошкови пројектовања рибњачких објеката, пројекто-

вања изградње водоводне, канализационе, телефонске, 
гасне и електричне мреже и трошкови прикључења на 
њих, трошкови пројектовања и изградње путева и пра-
тећих објеката, магацина, складишта, канцеларија, упус-
но–испусних грађевина;
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5) трошкови геодетских снимања и обележавања ;
6) трошкови набавке пумпи, аератора, ограда и све друге оп-

реме, алата и механизације која се користи у рибарству;
7) накнадни и непредвиђени трошкови радова.

6. Поступак доношења одлуке о додели средстава:

Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује 
комисија коју образује покрајински секретар за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство.

У поступку разматрања захтева, комисија проверава докумен-
тацију, утврђује испуњеност услова и процењује захтеве.

Одлука се доноси на основу критеријума утврђених Правилни-
ком о додели бесповратних средстава за унапређење коришћења 
пољопривредног земљишта кроз реконструкцију рибњака и 
подизање нових рибњака на територији АП Војводине.

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

6.1. Време закључења уговора:

Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава ре-
гулисаће се уговором, у року од 30 дана од дана закључења конкурса.

Уговором ће бити утврђен рок у ком ће Корисник средстава, 
који је уз пријаву уместо тражених сагласности и решења, као 
доказ доставио да је предат захтев за издавање истих, бити обаве-
зан да достави исходоване сагласности и решења. Уколико то не 
учини уговор ће бити једнострано раскинут. 

6.2. Услови коришћења средстава:

Корисник коме је по основу Конкурса додељен износ виши од 
50% укупне вредности инвестиције, дужан је да за набавку добара, 
услуга и радова спроведе поступак јавне набавке у складу са Зако-
ном о јавним набавкама и да достави документацију Покрајинском 
секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство.  

Корисник средстава обавезан је да пријави почетак радова, нај-
мање 15 дана пре почетка радова, ради утврђивања нултог стања. 

Рок за завршетак инвестиције (реконструкција рибњака или 
подизања нових рибњака) је до 30.11.2016. године.

Средства се исплаћују након извршених радова који су предмет 
овог конкурса при чему је потребно доставити:

1. наративни (кратак, писани) извештај о извршеном послу;
2. оригинал или фотокопију рачуна;
3. оригинал или фотокопију извода банке о плаћању рачу-

на;
4. решење о именовању надзорног органа с копијом лицен-

це;
5. решење о именовању одговорног извођача радова с ко-

пијом лиценце;
6. оригинал или копију привремене и коначне ситуације, 

коју су оверили одговорни извођач радова, надзорни ор-
ган и инвеститор;

7. оригинал или копију грађевинског дневника, који су ове-
рили извођач радова, надзорни орган и инвеститор; 

8. оригинал или копију обрачунског листа грађевинске 
књиге, који су оверили одговорни извођач радова, над-
зорни орган и инвеститор; 

9. извештај изведених радова снимљен GPS уређајем с че-
тири фотографије (GPS уређајем снимаће лице које име-
нује давалац средстава). 

7. Рок и начин подношење пријаве

Пријаве на конкурс са осталом потребном документацијом 
подносе се закључно са 30.11.2015. године.

Текст конкурса, пријава и образац могу се преузети у По-
крајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство (Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, I спрат, соба 42а) 
или са сајта Секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Пријаве се морају доставити у затвореној коверти и то: поштом 
на адресу Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад или лич-
но на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске 
владе Аутономне покрајине Војводине (радним даном до 14 часова).

Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку „Конкурс – 
Реконструкција рибњака и подизање нових рибњака – не отвара-
ти”, а на полеђини коверте – назив и адресу подносиоца пријаве. 
Додатне информације могу се добити путем телефона 021/487-
4407.

873.

На основу члана 5. ст. 2. и 3. Закона о заштити и одрживом ко-
ришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14), 
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, оглашава

К О Н К У Р С
ЗА УСТУПАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ
ДЕЛОВА РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА

НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

I

Оглашава се уступање на коришћење делова рибарских под-
ручја на територији Аутономне покрајине Војводине, у оквиру 
рибарских подручја која су одређена Решењем о установљавању 
рибарских подручја („Службени гласник РС”, број 90/2015) и то: 

1) Рибарско подручје ,,Бачка”

Дунав од 1433 km до 1297 km, водоток Чик са акумулацијама, 
АК Моравица на Криваји, АК Чонопља, АК Велебит, водоток 
Буџак код Аде, Мртва Тиса-Медењача, основна и  детаљна канал-
ска мрежа, као и друге риболовне воде, осим риболовних вода у 
оквиру граница заштићених подручја.

Граница рибарског подручја полази од 1297 km Дунава и иде на 
запад и даље на север државном границом до реке Тисе, а затим 
наставља њеном десном обалом до ушћа у Дунав и даље на запад 
његовом левом обалом до полазне тачке.

2) Рибарско подручје ,,Банат”

Дунав од 1112 km до 1075 km, Тиса, Тамиш са меандрима, Бегеј, 
Златица, Караш, АК Црна Бара, основна и детаљна каналска мре-
жа, као и друге риболовне воде, осим риболовних вода у оквиру 
граница заштићених подручја.

Граница рибарског подручја полази од ушћа Тисе у Дунав и иде 
на север десном обалом реке Тисе до државне границе, а затим 
креће на југоисток државном границом до ушћа Нере у Дунав и 
даље десном обалом Дунава до моста на путу Смедерево – Ковин 
1112 km, одакле наставља левом обалом Дунава до ушћа Тамиша 
где креће на север његовом десном обалом, односно администра-
тивном границом Градске општине Палилула до Дунава и даље 
његовом левом обалом наставља до полазне тачке.

3) Рибарско подручје ,,Срем” 

Сава од 207 km до 123 km и од 96 km до 49 km, Дунав од 1297 
km до 1187 km, Босут, Студва, АК Чалма, АК Врањаш, АК Бор-
ковац, АК Љуково, АК Међеш, АК Мохарач, АК Сот, АК Бруја, 
АК Добродол, АК Кудош, основна и детаљна каналска мрежа, као 
и друге риболовне воде, осим риболовних вода у оквиру граница 
заштићених подручја. 
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Граница рибарског подручја полази од 49 km реке Саве и иде десном 
обалом до 96 km и прелази на леву обалу где наставља до 123km, а 
затим поново прелази на десну обалу и наставља до 207 km Саве. Гра-
ница даље наставља државном границом на север до 1297 km Дунава 
и његовом левом обалом иде до Старих Бановаца и наставља на југ ис-
точним границама општина Стара Пазова и Пећинци до полазне тачке.

II

Делови рибарских подручја уступају се на период од десет го-
дина и то од 1. јануара 2016. године до 31. децембра 2025. године.

III

Право пријаве на конкурс имају привредна друштва, јавна 
предузећа или друга правна лица уколико испуњавају услове из 
члана 6. став 1. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег 
фонда (у даљем тексту: Закон).

IV

Пријава на конкурс, прилаже се на прописаном обрасцу са оба-
везним прилозима, који се могу преузети са сајта Покрајинског 
секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне 
средине www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Уз пријаву на конкурс, учесник конкурса прилаже документа-
цију којом доказује испуњеност услова из члана 6. Закона, и то:

1. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОПИСА-
НИХ ЧЛАНОМ 6. СТАВ 1. ЗАКОНА:

1) Услов - Да је привредно друштвo, јавно предузећe 
или друго правно лицe регистровано код надлежног 
органа, односно уписано у одговарајући регистар;

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
другог одговарајућег регистра издат након објављивања конкурса.

2) Услов - Да је технички и стручно опремљено за обављање 
делатности, односно да има запослено лице у сталном радном 
односу са стеченим високим образовањем на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, биолошког, 
еколошког, ветеринарског, или сточарског (зоотехничког) усме-
рења, а на којима је одслушало и положило курс(еве) из области 
рибарства или ихтиологије (у даљем тексту стручно лице);

2.1. Техничка опремљеност:
- очитане саобраћајне дозволе за сва превозна средства;
- оверене копије уговора о лизингу са доказом о уплаће-

ним ратама лизинга за куповину превозних средстава 
или оверене копије уговора о закупу превозних средста-
ва који у прилогу морају имати одговарајући доказ о уп-
лати закупнине;

- оверене копије пловидбених књижица за чамце или ове-
рене копије уговора о куповини, закупу или лизингу са 
доказом о уплаћеним ратама лизинга или оверене копије 
уговора о закупу пловила који у прилогу морају имати 
одговарајући доказ о уплати закупнине;

- оверене копије рачуна о куповини мотора за чамце, копије 
уговора о лизингу са доказом о уплаћеним ратама лизинга 
или оверене копије уговора о закупу који у прилогу морају 
имати одговарајући доказ о уплати закупнине;

- извод из катастра непокретности, односно други доказ о 
власништву, за пословне објекте који ће бити коришће-
ни за рад корисника и смештај или боравак рибочувар-
ске службе и другим непокретностима од значаја за рад и 
функционисање корисника рибарских подручја или ове-
реним копијама уговора о закупу пословних просторија;

- оверене копије рачуна о куповини остале опреме и тех-
ничких средстава потребних за рад рибочуварске службе 
и/или заштиту и унапређење рибљег фонда.

Напомена: Техничка опрема коју учесник на конкурсу прија-
ви као расположиву (квантитативни састав), представљаће ми-
нимум техничке опреме коју ће корисник стално користити у 
обављању послова чувања и заштите рибарског подручја, и биће 
саставни део уговора о уступању дела рибарског подручја.

2.2. Радни статус стручног лица
-  оверена фотокопија радне књижице и МА образац ПИО 

фонда и доказ о распоређивању на послове стручног 
лица;

2.3. Стручна спрема ангажованог стручног лица
- оверена фотокопија дипломе и уверење о завршеном и 

положеном курсу односно положеном испиту из области 
рибарства или ихтиологије, издато од стране одгова-
рајуће високошколске установе; 

3) Услов: - Да привредно друштвo, јавно предузећe или друго 
правно лицe није у року од две године, пре објављивања конкур-
са за уступање рибарског подручја на коришћење, кажњавано за 
привредне преступе и прекршаје из области заштите и одрживог 
коришћења рибљег фонда;

Доказ: - Уверење надлежног привредног и прекршајног суда. 

Напомена: Овај доказ мора бити прибављен након објављи-
вања конкурса.

4) Услов: - Да законски заступник привредног друштва, јавног 
предузећа или другог правног лица није осуђиван за неко од кри-
вичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела про-
тив животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре;

Доказ: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање 
овог уверења може се поднети према месту пребивалишта или 
према месту рођења.

У случају да привредно друштвo, јавно предузећe или друго 
правно лицe има више законских заступника, ови докази дос-
тављају се за сваког од њих;

Напомена: Овај доказ мора бити прибављен након објављи-
вања конкурса.

5) Услов:- Да привредном друштву, јавном предузећу или дру-
гом правном лицу није изречена мера забране обављања делат-
ности, која је на снази у време објављивања конкурса;

Доказ:- Уверење надлежног привредног и прекршајног суда да 
учеснику конкурса није изречена мера забране обављања делат-
ности, која је на снази у време објављивања конкурса; 

Напомена: Овај доказ мора бити прибављен након објављи-
вања конкурса.

6)Услов:- Да је привредно друштво, јавно предузеће или друго 
правно лице измирило доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије;

Доказ: - Уверење Пореске управе Министарства финансија да 
је измирило доспеле порезе и доприносе и Уверење Управе јавних 
прихода града, односно општине да је измирило обавезе по осно-
ву изворних локалних јавних прихода;

Напомена 1: Уколико учесник конкурса има регистроване 
огранке или издвојена места, која обављају делатност на терито-
рији рибарског подручја за које конкурише, а чија се седишта раз-
ликују од његовог седишта, потребно је да достави потврду месно 
надлежног пореског органа локалне самоуправе о измирености 
доспелих обавеза јавних прихода за огранак или издвојено место;
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Напомена 2: Овај доказ мора бити прибављен након објављи-
вања конкурса. 

2. ПРОГРАМ УЛАГАЊА ЗА ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ДЕО 
РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА УСТУПА НА КОРИШЋЕЊЕ, КОЈИ 
САДРЖИ ПРИКАЗ МЕРА И АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПОДНОСИ-
ЛАЦ ПРИЈАВЕ ПЛАНИРА ДА ПРЕДУЗМЕ У ПЕРИОДУ КО-
РИШЋЕЊА ДЕЛА РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА, И ТО:

1) мере за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда и 
могућности и начине његовог повећања;

2) мере за заштиту посебних станишта риба;
3) услове обављања риболовних активности и мере за њи-

хово унапређење, као и за унапређење риболовног тури-
зма на делу рибарског подручја;

4) опис уочених недостатака у досадашњем коришћењу 
дела рибарског подручја;

5) све остале мере са становишта заштите рибљег фонда, 
станишта и врста;

6) планирана вредност улагања сопствених средстава;
7) број рибочувара које планира да запосли.

Напомена 1: Мере и активности из тачке 2. подтачке 2), 3), 5), 
6) и 7) могу бити саставни део уговорних обавеза о уступању на 
коришћење дела рибарског подручја.

Програм улагања из тачке 2. прилаже се на обрасцу 4.

3. ДОКАЗЕ О МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИМ СРЕДСТВИМА 
У ВЛАСНИШТВУ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ЗАШТИТУ И ОДРЖИВО 
КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА

Докази који се прилажу за тачку 1. подтачка 2.1. – техничка 
опремљеност, сматрају се доказом за ову тачку.

4. БИОГРАФИЈУ И РЕФЕРЕНЦЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

Доказ:- Дипломе о стручној спреми, копија радне књижице и дру-
ге одговарајуће потврде о стеченом радном искуству и референцама.

Напомена 1: Биографија и референце одговорног лица прилажу 
се на обрасцу 5.

V

Ако учесник конкурса конкурише за уступање више делова рибар-
ског подручја, за сваки део рибарског подручја дужан је доставити:

- Материјално-техничку опремљеност:
1. број рибочувара које учесник конкурса планира да запосли;
2. број возила намењених за рад рибочуварске службе;
3. број чамаца;
4. број мотоцикала;
5. број мотора за чамце;

- Мере за заштиту и повећање рибљег фонда;
1. мере за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда;
2. начин повећања рибљег фонда;
3. мере за заштиту посебних станишта риба;
4. остале мере са становишта заштите рибљег фонда, ста-

ништа и врста;

- Мере за унапређење риболовних активноси и риболовног ту-
ризма;

1. мере за унапређење риболовних активности;
2. мере за унапређење риболовног туризма;

- Планирану вредност улагања сопствених средстава.

VI

Након објављивања резултата конкурса, а пре закључивања 
уговора о уступању дела рибарског подручја, изабрани учесник 
конкурса дужан је да достави Покрајинском секретаријату за урба-
низам, градитељство и заштиту животне средине документацију 
којом се доказује испуњеност услова за обављање послова рибочу-
вара, а према броју наведеном у конкурсној документацији, и то:

1. потписан и оверен уговор о раду на неодређено време, 
са пуним радним временом, закључен између корисни-
ка рибарског подручја и рибочувара, са почетком рада 
најкасније од 1. јануара 2016. године;

2. фотокопију уверења о положеном испиту за рибочувара;
3. фотокопију лиценце рибочувара;
4. оверену фотокопију дипломе о завршеном четвртом сте-

пену образовања.

Ако изабрани учесник конкурса не достави тражену докумен-
тацију, на начин и у року који одреди Покрајински секретаријат за 
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, сматраће 
се да је одустао од закључивања уговора. 

VII

Критеријуми за вредновање учесника конкурса обухватају:

- Материјално-техничку опремљеност за сваки део рибарског 
подручја за који се подноси пријава:

1. број рибочувара које учесник конкурса планира да запосли;
2. број возила намењених за рад рибочуварске службе;
3. број чамаца;
4. број мотоцикала;
5. број мотора за чамце;

- Мере за заштиту и повећање рибљег фонда за сваки део ри-
барског подручја за који се подноси пријава: 

1. мере за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда;
2. начин повећања рибљег фонда;
3. мере за заштиту посебних станишта риба;
4. остале мере са становишта заштите рибљег фонда, ста-

ништа и врста;

- Мере за унапређење риболовних активноси и риболовног ту-
ризма за сваки део  рибарског подручја за које се подноси пријава:

1. мере за унапређење риболовних активности;
2. мере за унапређење риболовног туризма;

- Планирану вредност улагања сопствених средстава.

VIII

Конкурсна документација се подноси у писарници непосредно 
или поштом на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, у року од 14 дана од дана 
објављивања Конкурса за уступање на коришћење делова рибар-
ских подручја у дневном листу „Дневник“.

Конкурсна документација подноси се у коверти са назнаком 
ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ 
ДЕЛОВА РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА - НЕ ОТВАРАТИ.

Конкурсна документација поднета по истеку наведеног рока 
као и пријаве са непотпуном, неуредном, нечитком или нетачном 
документацијом неће се узети у разматрање.

Све потребне информације у вези са конкурсом могу се добити 
путем мејла: tatjana.radovanovic@vojvodina.gov.rs или на телефон: 
021/487 4658
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С А Д Р Ж А Ј

Редни број Предмет Страна Редни број Предмет Страна

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

835. Одлука о образовању Интерсекторског одбора;
836. Одлука о образовању Комисије за грађевинско 

земљиште у јавној својини Аутономне покрајине 
Војводине;

837. Решење о додели Годишњег признања у области рав-
ноправности полова;

838. Одлука о припајању Издавачке установе „Мисао“ За-
воду за културу Војводине;

839. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Издавачке установе „Мисао“ за 
2015. годину;

840. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама 
и допунама Финансијског плана Канцеларије за ин-
клузију Рома за 2015. годину;

841. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама 
и допунама Годишњег програма рада Канцеларије за 
инклузију Рома за 2015. годину;

842. Решење о давању сагласности на Измене годишњег 
програма пословања ЈВП „Воде Војводине“, Нови 
Сад, за 2015. годину;

843. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Ин-
ститута за кардиоваскуларне болести Војводине;

844. Решење о именовању чланова Управног одбора Ин-
ститута за кардиоваскуларне болести Војводине;

845. Решење о разрешењу члана Управног одбора Инсти-
тута за јавно здравње Војводине;

846. Решење о именовање чланице Управног одбора Ин-
ститута за јавно здравње Војводине;

847. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Ау-
тономне покрајине Војводине за 2015. годину;

848. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Фонда „Европски послови“ Аутоном-
не покрајине Војводине за 2015. годину;

849. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Завода за културу војвођанских 
Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 
2015. годину;

850. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Завода за културу војвођанских Руси-
на – Завод за културу войводянских Руснацох за 2015. 
годину;

851. Решење о давању сагласности на Измену Статута 
Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад;

852. Решење о давању сагласности на Одлуку о III измена-
ма и допунама Статута Клиничког центра Војводине;

853. Решење о разрешењу управника Народног позо-
ришта – Narodnog kazališta – Népszínház у Суботици;

854. Решење о именовању вршиоца дужности управ-
ника Народног позоришта – Narodnog kazališta – 
Népszínház у Суботици;

855. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Спомен-збирке Павла Бељанс-
ког за 2015. годину;
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856. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Војвођанског симфонијског ор-
кестра за 2015. годину;

857. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра 
за 2015. годину;

858. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Галерије ликовне уметности по-
клон збирке Рајка Мамужића за 2015. годину;

859. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Музеја Војводине за 2015. годи-
ну;

860. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Центра за породични смештај и 
усвојење Нови Сад за 2015. годину;

861. Решење о давању сагласности на Измене Финансијс-
ког плана Архива Војводине за 2015. годину;

862. Решење о давању сагласности на Измене и допу-
не Финансијског плана Музеја савремене уметности 
Војводине за 2015. годину;

863. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Позоришног музеја Војводине 
за 2015. годину;

864. Решење о давању сагласности на Измене Финансијс-
ког плана Покрајинског завода за заштиту споменика 
културе за 2015. годину;

865. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Издавачког завода „Форум“ – 
Forum Könyvkiadó Intézet за 2015. годину;

866. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Плана и програма рада Издавачког завода „Форум“ – 
Forum Könyvkiadó Intézet за 2015. годину;

867. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора спе-
цијалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Ме-
ленци;

868. Решење о именовању чланице Надзорног одбора спе-
цијалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Ме-
ленци;

869. Правилник о Изменама Правилника о начину реали-
зације програма и пројеката у 2015. и 2016. години, 
чија је реализација започета из средстава Фонда за 
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

870. Оглас за постављање сталних судских тумача за под-
ручје Виших судова на територији Аутономне по-
крајине Војводине.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

871. Упутство о Изменама и допунама Упутства о органи-
зацији и рачуноводственом обухватању пописа имо-
вине и обавеза буџетских корисника укључених у 
консолидовани рачун трезора Аутономне покрајине 
Војводине дате на коришћење другим правним лици-
ма.

ПОКРАЈИСНКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

872. Конкурс за доделу средстава за привођење култури не-
обрадивог пољопривредног земљишта за пољоприв-
редну производњу – реконструкцију рибњака и поди-
зање нових рибњака на територији АП Војводине.

ПОКРАЈИСНКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ

873. Конкурс за уступање на коришћење делова рибар-
ских подручја на територији Аутономне покрајине 
Војводине.
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