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1254.

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног 
броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 
68/15, 81/16-одлука УС и 95/18), тачке 5. Одлуке о максималном 
броју запослених на неодређено време у систему државних орга-
на, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војво-
дине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени 
гласник РС”, бр. 61/17, 82/17, 92/17, 111/17, 14/18, 45/18, 78/2018, 
89/18, 102/18, 30/19, 42/19, 59/19 и 79/19), чл. 35. и 36. став 1. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службе-
ни лист АПВ”, број 37/14) и члана 2. Покрајинске скупштинске 
одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 
систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 39/17 и 60/18), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 20. новембра 2019. године, д о н е л а  је

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ
 О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ

 О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ 
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 У СИСТЕМУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
ЗА 2017. ГОДИНУ  

Члан 1.

У Покрајинскoj уредби о максималном броју запослених на 
неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 
2017. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/17, 10/18, 56/18, 7/19, 
19/19 и 30/19) члан 2. мења се и гласи:

„Максималан број запослених на неодређено време у организа-
ционим облицима у систему Аутономне покрајине Војводине за 
2017. годину је 4474, и то:

Р.б. Организациони облик Назив органа 

Максимални број 
запослених на 

неодређено време за 
2017. годину

Директни корисници
буџетских средстава 1190

1 Скупштина  Аутономне  покрајине  Војводине 0

2 Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине 65

3 Покрајинска влада 0

4 Секретаријат  Покрајинске владе 46

5 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство 60

6 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине         - нацио-
налне заједнице 97

7 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 50

8 Покрајински секретаријат за здравство 83

9 Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова 36

10 Покрајински секретаријат за финансије 74

11 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоу-
праву 40

12 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине 52
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13 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност 29

14 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај 51

15 Покрајински секретаријат за спорт и омладину 23

16 Покрајински секретаријат за привреду и туризам 48

17 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 68

18 Дирекција за робне резерве Аутономне покрајине Војводине 15

19 Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине 5

20 Служба за управљање људским ресурсима 9

21 Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине 9

22 Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине 7

23 Управа за заједничке послове покрајинских органа 277

24 Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине 20

25 Покрајински заштитник грађана - омбудсман 20

26 Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине 6

Индиректни корисници
буџетских средстава 1069

27 Издавачки завод “Форум” Forum Könyvkiadó Intézet 8

28 Војвођански симфонијски оркестар, Нови Сад 2

29 Српско народно позориште - установа културе од националног значаја, Нови Сад 541

30 Културни центар Војводине „Милош Црњански” Нови Сад 16

31 Архив Војводине, установа културе од националног значаја, Нови Сад 68

32 Галерија ликовне уметности - Поклон збирка Рајка Мамузића, Нови Сад 12

33 Музеј Војводине, Нови Сад 108

34 Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад 17

35 Позоришни музеј Војводине, Нови Сад 17

36 Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 14

37 Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин 40

38 Народно позориште п.о. Суботица - Narodno kazalište p.o. Subotica                                      - 
Népszínház t.f. Szabadka 80

39 Покрајински завод за социјалну заштиту, Нови Сад 13

40 Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад 18

41 Педагошки завод Војводине, Нови Сад 9

42 Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад 44

43 Покрајински завод за спорт и медицину спорта, Нови Сад 34

44 Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију, Нови Сад 8

45 Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови Сад 12

46 Центар за породични смештај и усвојење Суботица 7

47 Музеј 20.-21. Нови Сад 1

Јавна предузећа 1845

48 Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине”, Нови Сад 447

49 Јавно предузеће „Војводинашуме” Петроварадин 1351

50 Јавно предузеће „Завод за урбанизам Војводине”, Нови Сад 47

Остали корисници
јавних средстава 370

51 Покрајински фонд за развој пољопривреде 9

52 Завод за културу војвођанских Словака - Ústav пре kultúru vojvodinskych Slovákov, Нови Сад 3

53 Завод за културу војвођанских Русина - Завод за културу войводянских Руснацох, Нови Сад 1

54 Завод за културу војвођанских Мађара - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Сента 10

55 Завод за културу војвођанских Хрвата - Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Суботица 2

56 Завод за културу војвођанских Румуна - Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina, Зрења-
нин 3
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57 Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Нови Сад 6

58 Фонд „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад 29

59 Установа - центар за привредно-технолошки развој Војводине, Баноштор 21

60 Туристичка организација Војводине, Нови Сад 8

61 Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад 48

62 Гаранцијски фонд Аутономне покрајине Војводине 20

63 Покрајински социјално-економски савет, Нови Сад 1

64 Канцеларија за инклузију Рома, Нови Сад 5

65 Завод за равноправност полова, Нови Сад 4

66 Пословни инкубатор Нови Сад - Business incubator Novi Sad, д.о.о. Нови Сад 1

67 Развојна агенција Војводине д.о.о. Нови Сад 25

68 Научни институт за прехрамбене технологије, Нови Сад 92

69 Истраживачко-развојни институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад 33

70 Институт БиоСенс-истраживачко-развојни институт за информационе технологије биосисте-
ма, Нови Сад 39

71 Научно-технолошки парк Нови Сад, д.о.о. Нови Сад 10

Укупно 4474”

Члан 2.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 112-124/2017
Нови Сад, 20. новембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић
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1255.

На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Служ-
бени гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон и 83/14 - др. 
закон), члана 7. Одлуке о оснивању Центра за породични смештај 
и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ”, број: 6/14), чл. 32. 
став 1. тачка 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), а у вези 
с чланом 132. став 3. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 
20. новембра 2019. године,    д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Центра за поро-
дични смештај и усвојење Нови Сад, због истека мандата:

- председник:
 Ђорђе Вучинић, дипломирани правник из Бачке Паланке;

- чланице:
1. Снежана Самарџић, дипломирана правница из Новог Сада;
2. Тамара Благојевић, дипломирана психолошкиња из Новог Сада;
3. Драгана Качавенда, економска техничарка из Новог Сада;
4. Тијана Етер, дипломирана економисткиња из Новог Сада.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-754/2019
Нови Сад, 20. новембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1256.

На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), члана 7. Одлуке о оснивању 
Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад („Службени 
лист АПВ”, број: 6/14), чл. 32. став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 20. новембра 2019. године,    д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Центра за породични смештај и усвојење 
Нови Сад, именују се:

- за председника:
- Ђорђе Вучинић, дипломирани правник из Бачке Палан-

ке, представник оснивача;

- за чланице:
1. Зорица Вучковић, дипломирана политиколошкиња, спе-

цијалиста из области социјалне рехабилитације из 
Зрењанина;

2. Даница Шалић, хранитељица из Бачке Паланке, пред-
ставница корисника;

3. Вера Имрић Коруга, економска техничарка из Новог 
Сада, представница     удружења;

4. Јелица Марић, дипломирана социјална радница из Новог 
Сада, представница запослених. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-755/2019
Нови Сад, 20. новембар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1257.

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон и 83/14 - др. закон), чла-
на 7. Одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови 
Сад („Службени лист АПВ”, број: 6/14), чл. 32. став 1. тачка 12. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 132. став 3. Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 20. новембра 2019. године,   д о н е л а  ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Центра за поро-
дични смештај и усвојење Нови Сад, због истека мандата:

- председница:
 Анкица Достанић, дипломирана професорка социоло-

гије из Зрењанина;

- чланице:
1. Јелена Јан, културолошкиња из Новог Сада;
2. Сандра Радаков, дипломирана економисткиња из Новог Сада.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-756/2019
Нови Сад, 20. новембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

ПОСЕБНИ ДЕО
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1258.

 На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), члана 7. Одлуке о оснивању 
Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад („Службени 
лист АПВ”, број 6/14), чл. 32. став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 20. новембра 2019. године,   д о н е л а  ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорни одбор Центра за породични смештај и усвојење 
Нови Сад именују се:

- за председника:
 Немања Завишић, мастер правник из Змајева, представ-

ник оснивача;

- за чланове:
1. Гојко Палалић, мастер инжењер заштите животне среди-

не из Новог Сада, представник оснивача;
2. Сандра Радаков, дипломирана економисткиња из Новог 

Сада, представница запослених.

Председник и чланови Надзорног одбора Центра за породични 
смештај и усвојење Нови Сад, именују се на четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-757/2019
Нови Сад, 20. новембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1259.

На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Геронтолошки центар „Сомбор‟ у Сомбору 
(„Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1. тачка 12. и чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 20. новембра 2019. године,  д о н е л а  ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Миодраг Лазаревић, правник из Сомбора, именује се за члана 
Управног одбора Геронтолошког центра „Сомбор‟ у Сомбору, као 
представник запослених, до истека мандата Управном одбору.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-768/2019
Нови Сад, 20. новембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1260.

На основу чланa 18. Одлуке о оснивању Издавачког завода 
„Форум”– Forum Könyvkiadó Intézet („Службени лист АПВ”, број: 
7/08), као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 20. новембра 2019. 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 2019. 
годину, које је донео Управни одбор Издавачког завода „Форум” 
– Forum Könyvkiadó Intézet, на 20. седници одржаној 3. октобра 
2019. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-2/2019-59
Нови Сад, 20. новембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1261.

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: 37/14), Покрајинска влада, на седници, одржаној 20. 
новембра 2019. 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 2019. 
годину, које је донео Управни одбор установе, на 20. седници одр-
жаној 3. октобра 2019. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-444/2019-36
Нови Сад, 20. новембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1262.

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 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 седници одржаној 20. новем-
бра 2019. године,  донела је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Ар-
хива Војводине за 2019. годину, које је усвојио Управни одбор Ар-
хива Војводине, на 30. седници одржаној 3. октобра 2019. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-1/2019-106
Нови Сад, 20. новембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1263.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 2. Покрајинске скупштинске 
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које 
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 20. новембра 2019. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Aрхива 
Војводине за 2019. годину, које је усвојио Управни одбор Архива 
Војводине, на 30. седници одржаној 3. октобра 2019. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-26/2019-44
Нови Сад, 20. новембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1264.

На основу члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војво-
дине”, број: 37/14) и члана 10. став 2. тачка 2. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине” 
(„Службени лист АП Војводине”, број: 53/16 и 8/19),  Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 20. новембра 2019. године,  д о н е л а    је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Годишњег програма 
пословања ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад, за 2019. годину, који 
је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине”, донео на седници одр-
жаној 14. новембра 2019. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-5/2019
Нови Сад, 20. новембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1265.

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ“, број: 37/14) а у вези са чланом  10. став 2. тачка 1. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“ 
(„Службени лист АПВ“, број: 53/16), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 20. новембра 2019. године,       д о н е л а је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута  ЈП „Војводи-
нашуме“, Петроварадин, коју је Надзорни одбор ЈП „Војводина-
шуме“ донео на ХVIII седници одржаној 7. новембра 2019. године, 
под бројем: 4225/XVIII-2-1.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-32/2018-1
Нови Сад, 20. новембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1266.

На основу чл. 32. став 1. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14) и члана 20. став 2. Покрајинске скупштинске 
одлуке о oрганизовању јавног предузећа за просторно и урба-
нистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војво-
дине” Нови Сад („Службени лист АПВ”, брoj: 29/17, 46/17, 45/18 
и 40/19), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. новембра  
2019. године,   д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Годишњег програма посло-
вања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад за 2019. го-
дину, које је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за просторно и 
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војво-
дине” Нови Сад, на 54. седници одржаној 29. октобра 2019. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-716/2019
Нови Сад, 20. новембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић
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1267.

На основу члана 61. ст. 12. и 13. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 , 
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 2. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводи-
не за 2019. годину („Службени лист АПВ”, бр. 60/18 и 40/19), те у 
складу с чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, као и на 
основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 20. новембра 2019. године,  д о н о с и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА

У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 

Део средстава, планиран Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину – 
од укупно 430.000,00 динара (словима: четири стотинe тридесет 
хиљада динара и 00/100) – према буџетским класификацијама 
приказаним у следећој табели:

Шифра и назив буџетске класификације Износ
(у динарима)

Врста буџетске
класификације

Раздео 07 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање 
и односе с верским заједницама 430.000,00

Глава

Програм 1204 Систем јавног информисања 430.000,00

Програмска
активност/пројекат 5007 Пројектно финансирање јавног медијског сервиса РТВ 430.000,00

Функционална
класификација 830 Услуге емитовања и штампања

Извор
финансирања 01 00  Општи приходи и примања буџета  430.000,00

Економска
класификација

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и органи-
зацијама 430.000,00

 

4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама 430.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07 430.000,00

преноси се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајински 
секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска сред-
ства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функ-
ционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласифико-
ване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и 
примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 
4991 Средства резерве.

Годишњи план и периодично право потрошње апропријације 
из става 1. ове тачке смањује се у оквиру Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским зајед-
ницама за укупно 430.000,00 динара, а у истом износу увећава 
се апропријација текуће буџетске резерве у оквиру Покрајинског 
секретаријата за финансије, на годишњем и периодичном нивоу 
права потрошње. 

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат 
за финансије.

3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-3092/2019-24
Нови Сад, 20. новембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1268.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2019. годину („Службени лист АПВ”, бр. 60/18 и 40/19), као и чла-
на 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 20. новембра 2019. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. У РЕШЕЊУ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТ-
СКЕ РЕЗЕРВЕ 127 БРОЈ 401-182/2019-90, ОД 25. септембра 2019. 
године („Службени лист АПВ ,ˮ број 41/2019), 

- у тачки 1. став 1, број и речи: „8.225.000,00 дина-
ра (словима: осам милиона две стотине двадесет пет 
хиљадa динара и 00/100)ˮ замењују се бројем и речима: 
„2.285.000,00 динара (два милиона две стотине осамде-
сет пет хиљада динара)ˮ; 

- у тачки 1. став 1. алинеја друга, број и речи: „6.540.000,00 
динара (словима: шест милиона пет стотина четрдесет 
хиљада динара и 00/100)ˮ замењују се бројем и речима: 
„600.000,00 динара (словима: шест стотина хиљада ди-
нара и 00/100)ˮ;  
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- у тачки 1., став 2. број и речи „8.225.000,00 динара (слови-
ма: осам милиона две стотине двадесет пет хиљадa дина-
ра и 00/100)ˮ замењују се бројем и речима: „2.285.000,00 
динара (два милиона две стотине осамдесет пет хиљада 
динара)ˮ;

- у тачки 2. речи: „за суфинансирање израде пројекта за ре-
конструкцију сцене „Јован Ђорђевићˮ, за израду пројек-
та и за обнову фасаде Српског народног позоришта и за 
набавку опреме за нормално функционисање сајтаˮ, за-
мењују се речима: „за суфинансирање израде пројекта и 
за обнову фасаде Српског народног позоришта и за на-
бавку опремеˮ.

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат 
за финансије.

3. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-182/2019-90/1
Нови Сад, 20. новембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1269.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне сре-
дине, вршилац дужности подсекретара Бранкица Табак по решењу 
Покрајинске владе број: 02-77/2017 од 30. маја 2017. године, на ос-
нову члана 5. став 2. и 3. а у вези са чланом 6. Закона о заштити 
и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, 
бр. 128/14 и 95/18 – др. закон), члана 22. став 1. тачка 2. Закона о 
утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Служ-
бени гласник РС“ бр. 99/09 и 67/12 – одлука УС), члана 24. став 2. и 
члана 39. став 8. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ“ бр. 37/14, 54/14-др. одлука, 37/16, 
29/17 и 24/19), а на основу спроведеног Конкурса за уступање на 
коришћење делова рибарских подручја на територији Аутономне 
покрајине Војводине, објављеног дана 11. септембра 2019. године у 
дневном листу „Дневник“, на интернет презентацији Покрајинског 
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и у „Служ-
беном листу Аутономне покрајине Војводине“, доноси

ОДЛУКУ
О УСТУПАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
ДЕЛОВА РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА  

I УСТУПАЈУ СЕ на коришћење на период од 10 година, и то од 1. 
јануара 2020. године до 31. децембра 2029. године, сви делови који 
су у границама рибарског подручја „Банат”, осим риболовних вода 
у оквиру граница заштићених подручја и осим следећих вода које 
су уступљене на коришћење на период од 10 година: Дунав од 1112 
км до 1075 км, Основна и детаљна каналска мрежа, Бегеј, Златица, 
Караш, Тиса од 164 км до 65 км и Тамиш са меандрима, Установи 
„Резервати природе“, Зрењанин, Војводе Петра Бојовића бр. 2.

II Услови за коришћење делова рибарског подручја из става I 
диспозитива ове одлуке, утврдиће се уговором који ће закључити 
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне сре-
дине са корисником делова рибарског подручја „Банат“.

III ОДБАЦУЈЕ СЕ пријава ЈП „Национални парк Фрушка гора“, 
Сремска Каменица, Змајев трг бр. 1 за уступање на коришћење де-
лова рибарских подручја „Банат“, као непотпуна. 

IV ОДБАЦУЈЕ СЕ пријава ДОО „Риболовачки савез Војводи-
не“, Нови Сад, ул. Ђоке Мијатовића бр. 16, за уступање на ко-
ришћење делова рибарског подручја „Банат“ и „Срем“, као неу-
редна.

V ОДБАЦУЈЕ СЕ пријава ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, 
Булевар Михајла Пупина 25, за уступање на коришћење делова 
рибарских подручја „Банат“, као неуредна. 

VI Делови рибарских подручја „Бачка“ не уступају сe на ко-
ришћење због тога што није било поднетих пријава за њихово 
уступање.

VII Диспозитив ове одлуке објавиће се у листу „Дневник“, у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“ и на ин-
тернет презентацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и 
заштиту животне средине www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs. 

Покрајински секретаријат за урбанизам
и заштиту животне средине

БРОЈ: 140-501-880/2019-02
ДАТУМ: 4.  новембар 2019. године 

В.Д. ПОДСЕКРЕТАРА
Бранкица Табак

1270.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући НОВИ ЛОГОС д.о.о., Београд, 
издавање и употреба превода уџбеника БИОЛОГИЈА 6 (Први и 
Други део) за шести разред основне школе, на словачком језику, 
ауторки Гордане Субаков Симић и Марине Дрндарски, писан на 
словачком језику и писму, од школске 2019/2020. године.

II

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине‘‘.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице

Број:  128-61-790/2019-01
Дана:  20. 11. 2019. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/
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На основу члана 37. став 11. Покрајинскe скупштинскe одлукe о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број: 34/2014, 54/2014 ‒ 
други пропис, 37/2016, 29/2017 и 24/2019), у складу с чланом 79. Закона 
о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Служ-
бени гласник РС”, бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Репу-
блике Србије број ИУз – 353/2009) и чланом 2. став 2. Правилника 
о сталним судским тумачима („Службени гласник РС”, бр. 35/2010, 
80/2016 и 7/2017), покрајински секретар за образовање, прописе, уп-
раву и националне мањине – националне заједнице расписује

ОГЛАС 
ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ

СТАЛНИХ СУДСКИХ ПРЕВОДИЛАЦА 
И СТАЛНИХ СУДСКИХ ТУМАЧА ЗНАКОВА СЛЕПИХ,

ГЛУВИХ ИЛИ НЕМИХ ЛИЦА 
ЗА ПОДРУЧЈЕ ВИШИХ СУДОВА

НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
 ВОЈВОДИНЕ

I

Расписује се оглас за постављење сталних судских преводила-
ца и сталних судских тумача знакова слепих, глувих или немих 
лица за следећа подручја:

1. Вишег суда у Новом Саду, за:

јапански језик - 1; дански језик - 1; холандски језик - 1; португалски 
језик - 1; чешки језик - 1; словеначки језик - 2; јерменски језик - 1; ен-
глески језик - 1; немачки језик - 1; словачки језик - 1; мађарски језик - 1.

2. Вишег суда у Зрењанину, за:

енглески језик - 2; немачки језик - 1; мађарски језик - 2; ромски језик - 
2; румунски језик - 1; арапски језик - 1; албански језик - 1; пољски језик - 
1; грчки језик - 1; дански језик - 1; француски језик - 1; знаковни језик - 2.

3. Вишег суда у Суботици, за:

албански језик - 1; пашту језик - 1; турски језик - 1; арапски 
језик - 1; бугарски језик - 1; румунски језик - 1; македонски језик - 
1; ромски језик - 1; фарси језик - 1; словеначки језик - 1.

4. Вишег суда у Сремској Митровици, за:

албански језик - 1; турски језик - 1; бугарски језик - 1; фарси језик - 1; 
пашту језик - 1; немачки језик - 1; француски језик - 1; румунски језик - 1.

5. Вишег суда у Панчеву, за:

словачки језик -1; чешки језик - 1; мађарски језик - 1; енглески 
језик - 1; немачки језик - 1; кинески језик - 1.

6. Вишег суда у Сомбору, за:

енглески језик - 5; мађарски језик - 5; немачки језик - 3; хрват-
ски језик - 2; италијански језик - 2; кинески језик - 2; шпански 
језик - 1; француски језик - 1; словачки језик - 1; чешки језик - 1; 
руски језик - 1; ромски језик - 1; русински језик - 1; арапски језик 
- 1; албански језик - 1; словеначки језик - 1; знаковни језик - 2.

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 за кандидате:

1. да је пунолетно лице и да има пребивалиште на терито-
рији АП Војводине

- испуњавање услова доказује се личном картом (чи-
пована лична карта мора бити очитана);

2. да је држављанин Републике Србије
- испуњавање услова доказује се уверењем о др-

жављанству које не сме бити старије од шест месеци;

3. да има завршено најмање високо образовање (за сталне 
судске преводиоце)

- испуњавање услова доказује се дипломом о стече-
ном високом образовању;

4. да има завршено најмање средње образовање у трајању 
од четири године – четврти степен (за сталне судске ту-
маче знакова слепих, глувих или немих лица)

- испуњавање услова доказује се дипломом о стече-
ном средњем образовању;

5. да му/јој раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа

- испуњавање услова важи само за оне кандидате који су 
били односно за оне који су још увек у радном односу 
у државном органу. Испуњавање услова доказује се пи-
саном изјавом кандидата да му/јој није престао радни 
однос у државном органу због изречене дисциплинске 
мере. Кандидат сам саставља и потписује изјаву.

6. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци
- испуњавање услова доказује се на основу уверења 

из казнене евиденције надлежне Полицијске управе 
МУП РС, које не сме бити старије од шест месеци. 

Посебни услови за кандидате:

1. да има одговарајуће високо образовање за одређени стра-
ни језик или да поседује потпуно знање језика с кога пре-
води и на који преводи усмени говор или писани текст

- испуњавање услова доказује се:
• дипломом о стеченом високом образовању одгова-

рајућем за одређен страни језик (за сталне судске 
преводиоце);

• уверењем комисије о претходно положеној провери 
знања језика;

• провером знања језика коју спроводи комисија.

2. да познаје правну терминологију која се користи у језику 
с кога се преводи и на који се преводи

- испуњавање услова доказује се:
• провером знања правне терминологије коју спрово-

ди комисија;
• уверењем комисије о претходно положеној провери 

знања правне терминологије.

OGLASNI DEO
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3. да има најмање пет година искуства на преводилачким 
пословима односно искуства као тумач знаковног језика;

- испуњавање услова доказује се на основу потврда о 
искуству на преводилачким пословима.

III

Уз пријаву на оглас, кандидат доставља оригинал или оверену 
фотокопију тражених доказа, оверену код јавног бележника или у 
општинским управама за које нису именовани јавни бележници.

Доказе о испуњености услова из члана II став 1. тачке 2. и 6, у скла-
ду с чланом 103. став 2. Закона о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), по 
службеној дужности, прибавља Покрајински секретаријат за образо-
вање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

IV

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

Трошкове провере сноси кандидат.

V

Пријаве на оглас, с 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 
националне мањине – националне заједнице, Булевар Михајла 
Пупина број 16, 21000 Нови Сад, с назнаком Пријава на оглас за 
постављење сталних судских преводилаца за подручје виших 
судова на територији АПВ. 

Пријаве се подносе на обрасцу који се може преузети на интер-
нет страници Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице: www.puma.
vojvodina.gov.rs у делу „Сервиси” – рубрика „Судски тумачи”.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

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

VI

У складу са Законом о републичким административним так-
сама, тарифни број 1, кандидат је дужан да приликом подношења 
пријаве уплати 870,00 динара на име подношења захтева и изда-
вања решења, на жиро рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 
97 11-223, сврха уплате – Републичка административна такса, 
прималац: Буџет Републике Србије.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

128-74-48/2019-02 од 20.11.2019. године
Покрајински секретар

 Nyilas Mihály
(Михаљ Њилаш) 

1272.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04 и 88/10) и члана 29. Статута ЈП „Војводинашуме“, 

Надзорни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петрова-
радин, на XVIII редовној седници одржаној 07. 11. 2019. године, 
донoси   

О Д Л У К У

О  НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 

ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА РИБАРСКИМ ПОДРУЧЈЕМ
„ОБЕДСКА БАРА“ У ОКВИРУ ГРАНИЦА

СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ОБЕДСКА БАРА“
ЗА ПЕРИОД 2021-2030. ГОДИНЕ

1. Доноси се одлука да се за Програм управљања рибарским 
подручјем „Обедска бара“ у оквиру граница Специјалног резер-
вата природе „Обедска бара“ за период 2021-2030. године не врши 
израда стратешке процене утицаја на животну средину.

2. Јавно предузеће „Војводинашуме“ Петроварадин је као уп-
рављач Специјалног резервата природе „Обедска бара“, на рибо-
ловним водама у оквиру граница Специјалног резервата природе 
„Обедска бара“, у складу са прописима о њиховом коришћењу и 
заштити одређеним Уредбом о заштити Специјалног резервата 
природе „Обедска бара“ (Службени гласник Републике Србије, 
бр. 56/94), установило Рибарско подручје „Обедска бара“ (одлука 
бр. 3748/IX-7).

3. Стратешка процена утицаја се не врши из следећих разлога:
• Коришћење риболовних вода се спроводи на основу за-

конских прописа, средњорочних програма управљања 
рибарским подручјем, привремених и годишњих програ-
ма управљања рибарским подручјем и годишњих пла-
нова. Коришћењем су обухваћени привредни и рекреа-
тивни риболов, као и мере на унапређењу фонда најва-
жнијих врста речних риба;

• Извештајем о стратешкој процени утицаја Просторног 
плана подручја посебне намене Специјалног резерва-
та природе „Обедска бара“ на животну средину, као и 
самим просторним планом, дефинисане су све актив-
ности на унапређењу стања и готово сви критеријуми за 
одређивање могућих карактеристика значајних утицаја 
на животну средину;

• Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана 
подручја посебне намене Специјалног резервата природе 
„Обедска бара“ на животну средину је основни документ 
у коме су вредновани и процењени могући значајни ути-
цаји на животну средину до којих може доћи имплемента-
цијом просторног плана и дат је предлог мера за смањење 
негативних утицаја на животну средину;

• План управљања Специјалним резерватом природе 
„Обедска бара“ за период 2011-2020. године је урађен 
у континуитету због истека важења претходног и пред-
ставља скуп мера и активности које ће се предузимати 
за наведени програмски период. Конципиран је тако да 
садржи основну концепцију и циљеве, опште и посебне 
програмске задатке, као и висину и изворе финансијских 
средстава потребних за реализацију наведених задата-
ка. Дефинише све обавезе на унапређењу стања и бли-
же одређује карактеристике могућих значајних утицаја 
на животну средину, као и проблеме везане за зашти-
ту и развој свих екосистема који су саставни део овог 
заштићеног подручја, укључујући и рамсарско подручје 
„Обедска бара“.

• У Плану управљања Специјалним резерватом природе 
„Обедска бара“ за период 2011-2020. године су, између 
осталих, разматрана и питања заштите, унапређења и уп-
рављања природним ресурсима (шуме, воде, земљиште, 
ваздух, ловна и риболовна фауна), као и њихово праћење 
стања.

• По члану 17. Закона о заштити и одрживом коришћењу 
рибљег фонда (Службени гласник РС, број 128/2014 и 
95/2018 - др. закон), управљач заштићеног подручја до-
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носи програм управљања рибарским подручјем за пе-
риод од десет година и дужан је да исти поднесе на са-
гласност годину дана пре истека претходног програма 
управљања рибарским подручјем. Програм управљања 
рибарским подручјем „Обедска бара“ у оквиру граница 
Специјалног резервата природе „Обедска бара“ за пери-
од 2021-2030. године се ради у континуитету због истека 
важења претходнoг програма за који није, такође, рађена 
стратешка процена утицаја на животну средину. 

4. По члану 18. Закона о заштити и одрживом коришћењу 
рибљег фонда (Службени гласник РС, број 128/2014 и 95/2018 - др. 
закон), програм управљања рибарским подручјем садржи: 

• податке о кориснику рибарског подручја; 
• податке о рибарском подручју; 
• основне хидрографске, хидролошке, биолошке, физич-

ке, хемијске и друге карактеристике вода рибарског под-
ручја и податке о еколошком статусу вода; 

• податке о рибљим врстама у водама рибарског под-
ручја, процену њихове биомасе и годишње продукције 
са посебним освртом на риболовно најзначајније врсте и 
заштићене врсте; 

• услове заштите природе; 
• време риболова; 
• дозвољене технике риболова, опрему, алате и врсте ма-

маца којима се може ловити на одређеној риболовној 
води рибарског подручја; 

• мере за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда; 
• просторни распоред, границе и мере за заштиту посеб-

них станишта риба, као и мере спашавања риба са плав-
них подручја; 

• програм порибљавања по врстама и количини риба и 
времену и месту порибљавања; 

• дозвољени излов рибе по врстама и количини на основу 
годишњег прираста рибљег фонда; 

• услове обављања риболовних активности и мере за њи-
хово унапређење, услове за обављање спортског риболо-
ва, као и мере за унапређење риболовног туризма на ри-
барском подручју; 

• организацију рибочуварске службе и број рибочувара; 
• процедуре за откривање и сузбијање загађивања вода ри-

барског подручја; 
• програм мониторинга рибарског подручја; 
• програм едукације рекреативних риболоваца; 
• економске показатеље коришћења рибарског подручја; 
• средства потребна за спровођење програма управљања 

рибарским подручјем и начин обезбеђивања и ко-
ришћења тих средстава. 

5. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређи-
вање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у 
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину (Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04 и 88/10) и 
то нарочито:

• Карактеристике плана и програма – значај плана и про-
грама за заштиту животне средине и одрживи развој. 
Овај критеријум је стављен у контекст постојања Прос-
торног плана подручја посебне намене за СРП „Обедска 
бара“, што упућује да су значај и могући утицаји пре-
дметног документа лимитирани. План управљања по 

свом карактеру представља оперативни план, а не стра-
тешки плански документ за који би се израда стратешке 
процене утицаја подразумевала;

• Карактеристике плана и програма – степен утицаја плана 
и програма на друге планове и програме, укључујући и 
оне у различитим хијерархијским структурама. У смис-
лу овог критеријума утврђен је положај Програма упра-
вљања рибарским подручјем „Обедска бара“ у оквиру 
граница Специјалног резервата природе „Обедска бара“ 
за период 2021-2030. године у структури планских до-
кумената са којима је у посредној или непосредној вези 
(Просторни план подручја посебне намене Специјал-
ног резервата природе „Обедска бара“, План управљања 
Специјалним резерватом природе „Обедска бара“ за пе-
риод 2011-2020. године, Основа газдовања шумама за Га-
здинску јединицу „Купинске греде“ за период 2012-2021. 
године, Основа газдовања шумама за Газдинску једини-
цу „Купински кут“ за период 2013-2022. године, Осно-
ва газдовања шумама за Газдинску јединицу „Грабовач-
ко-витојевачко острво – Витојевачки атар“ за период 
2010-2019. године, Програм управљања рибарским под-
ручјем „Обедска бара“ у оквиру граница Специјалног ре-
зервата природе „Обедска бара“ за период 2011-2020. го-
дине и др);

• Карактеристике утицаја и то – вероватноћа, интензи-
тет, сложеност, реверзибилност утицаја, као и простор-
на и временска димензија. Основна обележја квалитет-
ног процеса стратешке процене подразумевају трети-
рање стратешких, а не свих врста утицаја једног доку-
мента на животну средину, што укључује и одговарајућу 
прилагођеност врсти и нивоу документа за који се ради. 
Вреднујући наведене утицаје у контексту предложених 
карактеристика, може се закључити да су они локалног 
и средњорочног, а не стратешког карактера (општег и 
дугорочног) и као такви нису предмет стратешке проце-
не утицаја.  

6. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о про-
цени утицаја посебних пројеката на животну средину према За-
кону о процени утицаја на животну средину (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 135/04 и 36/09) ако се за то укаже потреба. 

7. За спровођење ове одлуке задужује се директор предузећа, 
који ће у складу са законом обезбедити учешће јавности, односно 
заинтересованих страна и прибавити неопходна мишљења.

8. Одлуку доставити: Министарству заштите животне средине 
Републике Србије, Секретаријату за урбанизам и заштиту живот-
не средине АП Војводине, Секретаријату за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство АП Војводине, Покрајинском заводу за 
заштиту природе, директору и архиви предузећа.

9. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 4225/XVIII-3 
Дана: 07. 11. 2019. год. 

Председник Надзорног одбора
Драган Божић, магистар ловног туризма
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ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1254. Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о 
максималном броју запослених на неодређено време 
у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. 
годину;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1255. Решење о разрешењу председника и чланица Уп-
равног одбора Центра за породични смештај и ус-
војење  Нови Сад;

1256. Решење о именовању председника и чланица Уп-
равног одбора Центра за породични смештај и ус-
војење  Нови Сад;

1257. Решење о разрешењу председнице и чланица Над-
зорног одбора Центра за породични смештај и ус-
војење  Нови Сад;

1258. Решење о именовању председника и чланова Над-
зорног одбора Центра за породични смештај и ус-
војење  Нови Сад;

1259. Решење о именовању члана Управног одбора Герон-
толошког центра „Сомбор“ у Сомбору;

1260. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Издавачког завода „Форум“ – 
Forum Könyvkiadó Intézet за 2019. годину;

1261. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Плана и програма рада Издавачког завода „Форум“ – 
Forum Könyvkiadó Intézet за 2019. годину;

1262. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Архива Војводине за 2019. го-
дину;

1263. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Архива Војводине за 2019. годину;

1264. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводи-
не“, Нови Сад, за 2019. годину;

1265. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени 
Статута ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин;

1266. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Годишњег програма пословања Јавног предузећа за 
просторно и урбанистичко планирање и пројекто-
вање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 
2019. годину;

1267. Решење о преносу средстава у текућу буџетску ре-
зерву број: 401-3092/2019-24;

1268. Решење о измени Решења о употреби средстава те-
куће буџетске резерве број: 401-182/2019-90/1;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1269. Одлука о уступању на коришћење делова рибарског 
подручја;

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1270. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеника Биологија 6 за шести разред основне 
школе писан на словачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1271. Оглас за постављање сталних судских преводилаца и 
сталних судских тумача знакова слепих, глувих или 
немих лица за подручје Виших судоваа на терито-
рији Аутономне покрајине Војводине;

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋE „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ 
ПЕТРОВАРАДИН

1272. Одлукa о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину Програма управљања 
рибарским подручјем „Обедска бара“ у оквиру гра-
ница Специјалног резервата природе „Обедска бара“ 
за период 2021-2030. године
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