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На основу члана 17. тачка 14. Одлуке о избору посланика у
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист
АПВ” бр.12/2004) и тачке 3. и 4. поглавља II Упутства о спровођењу Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне
Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ” бр. 6/2008, 8/2008
и 10/2008), Покрајинска изборна комисија на седници одржаној 9.
маја 2008. године донела је
О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНОГ БРОЈА БИРАЧА У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

Покрајински секретар
Даниел Петровић ,с.р.

295.
На основу члана 51.став 4. а у вези члана 21. Одлуке о покрајинској управи (“Службени лист Аутономне Покрајине Војводине”,
број:21/02), покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

1. У
 тврђује се да је коначан број бирача у Аутономној Покрајини Војводини 1.720.818.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА
СТВАРНИХ ТРОШКОВА ЈВП “ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ” У
ПОСТУПКУ ВРШЕЊА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА

2. Ову одлуку објавити у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине.”

I

Покрајинска изборна комисија
Број: 013 – 146-1/08
У Новом Саду, 09. маја 2008. године
Председник Комисије
Слободан Надрљански, с.р.

Даје се сагласност на начин одређивања стварних трошкова
ЈВП “Воде Војводине” у поступку вршења јавних овлашћења,
утврђен Одлуком коју је усвојио Управни одбор Јавног водопривредног предузећа “Воде Војводине” Нови Сад, на ХХХIХ седници одржаној 12.12.2007. године.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.

294.
На основу члана 14.став 2. Одлуке о оснивању јавног
предузећа за газдовање водама на територији Аутономне
Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ” број: 7/2002), и
члана 21. Одлуке о покрајинској управи (“Службени лист АПВ”
број:21/02), покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду
и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ВИСИНУ НАКНАДА
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА И
ЗА ВРШЕЊЕ ДРУГИХ УСЛУГА У 2008. ГОДИНИ
I
Даје се сагласност на висину накнада за коришћење водопривредних објеката и за вршење других услуга у 2008. години,
утврђених Одлуком коју је усвојио Управни одбор Јавног водопривредног предузећа “Воде Војводине” Нови Сад, на ХХХIX
седници одржаној 12.12.2007.године.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу АП Војводине”.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, Нови Сад

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, Нови Сад
Број: 104-325-00013/2008-01
Нови Сад, 28.03.2008. год.
Покрајински секретар
Даниел Петровић ,с.р.

296.
На основу члана 25. став 1. тачка 9. Одлуке о оснивању јавног
предузећа за газдовање водама на територији АП Војводине
(“Службени лист АПВ” бр. 7/2002) и члана 33. став 1. тачка 10.
Статута, Управни одбор Јавног водопривредног предузећа “Воде
Војводине” Нови Сад, на XXXIX седници одржаној 12.12.2007.
године, донео је:
О Д Л У К У
О ВИСИНИ НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА И ЗА ВРШЕЊЕ ДРУГИХ
УСЛУГА У 2008. ГОДИНИ
Члан 1.
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Овом Одлуком утврђује се висина накнада за коришћење водопривредних објеката и за вршење других услуга у области
водопривреде на територији Аутономне Покрајине Војводине у
2008. години.
I НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА ХИДРОСИСТЕМА
ДУНАВ-ТИСА-ДУНАВ
Накнада за коришћење објеката за наводњавање
Члан 2.
Годишња накнада за коришћење објеката Хидросистема “Дунав-Тиса-Дунав” (у даљем тексту: објекти Хс ДТД) за наводњавање плаћа се за:
1. Инсталисани капацитет обвезника накнаде у висини од:
- 177,16 динара/ ха за наводњавање земљишта под ратарским културама;
- 246,45 динара/ ха за наводњавање земљишта под повртарским културама, воћњацима и другим вишегодишњим
засадима.
2. А
 нгажовани капацитет (преузета количина воде), за обвезнике накнаде који имају мерне уређаје, у висини од 545,15
динара/1.000 м3.
3. А нгажовани капацитет (преузета количина воде), за обвезнике накнаде који немају мерне уређаје, у висини од:
- 626,91 динара/ ха за наводњавање земљишта под ратарским културама;
- 1009,27 динара/ ха за наводњавање земљишта под повртарским културама, воћњацима и другим вишегодишњим засадима.
Накнада за коришћење објеката за снабдевање водом индустрије
и рибњака
Члан 3.
Годишња накнада за коришћење објеката за снабдевање водом
индустрије и рибњака плаћа се за:
1. И
 нсталисани капацитет обвезника плаћања накнаде у висини од:
- 89,79 динара месечно, за сваки литар у секунди инсталисаног капацитета у индустрији,
- 385,97 динара/ха за пројектовану површину рибњака.
2. А нгажовани капацитет (преузета количина воде), за обвезнике накнаде који имају мерне уређаје, у висини од:
- 875,32 динара/1.000 м3 за индустрију,
- 644,66 динара/1.000 м3 за рибњаке.
3. А нгажовани капацитет (преузета количина воде), за обвезнике накнаде који немају мерне уређаје, у висини од:
- 875,32 динара/ 1.000 м3 за индустрију,
- 6.446,19 динара/ха за рибњаке.
Ангажовани капацитет (преузета количина воде) обвезника
накнаде у индустрији који немају мерни уређај, утврђује се према максималној годишњој количини воде коју могу захватити
својим инсталисаним капацитетом.
Члан 4.
Годишња накнада за коришћење објеката за кавезни узгој риба
плаћа се у висини од 1.011,85 дин/м2.
Накнада за пловидбу и боравак пловила у каналима
Члан 5.
Накнада за пловидбу каналима Хс ДТД, у односу на тело пловила и дужину пређеног пловног пута, плаћа се по регистрованој носивости, потиснице, тегљенице и моторног теретњака, односно депласману потискивача - тегљача у висини од 3,23 дин/т
и 0,16дин/(т.км).
Накнада за пловидбу у односу на количину терета и дужину
пређеног пловног пута плаћа се у висини од 20,42 дин/т и 0,07
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дин/(т.км).
Накнада из става 1. и 2. овог члана плаћа се једнократно, по
извршеној пловидби.
Члан 6.
Накнада за превођење пловила кроз бродске преводнице на
каналима Хс ДТД и кроз преводницу бране на Тиси код Новог
Бечеја, плаћа се за свако превођење у висини од 1.085,18 дин и
2,10 дин/т депласмана потискивача - тегљача, односно регистроване носивости потиснице, тегљенице и моторног теретњака, без
обзира на количину терета (робе).
Уколико се потискивач - тегљач, који у свом саставу има више
потисница, тегљеница, преводи више пута кроз бродску преводницу због превођења потисница, тегљеница из свог састава,
за потискивач - тегљач се наплаћује накнада само за једно превођење.
Накнада за превођење кроз бродске преводнице пловила до 15
тона депласмана (дужине до 15 м и ширине до 3 м) која се користе
у непривредне сврхе, плаћа се у висини од 1.050,00 динара за
свако превођење.
Члан 7.
Накнада за боравак пловила у каналима Хс ДТД до 15 тона депласмана (дужине до 15 м и ширине до 3 м), која се користе у
непривредне сврхе, плаћа се за једну календарску годину и то:
- за пловила без мотора
- за пловила са мотором

361,68 дин
723,48 дин

Накнада за боравак пловила у каналима плаћа се за сва пловила која се користе у привредне сврхе, за сваки наредни дан после
8 дана боравка у каналима, у висини од
2,10 динара/м2 водене
површине коју покривају.
Накнада за коришћење канала у сврху заштите пловила од леда
и невремена за период од 15. децембра текуће године до 15. марта
наредне године плаћа се за свако пловило у висини од 54,29 динара/м2 водене површине коју покрива, независно од броја дана
коришћења канала.
Члан 8.
Плаћање накнаде за страна пловила врши се унапред на рачун
ЈВП “Воде Војводине” Нови Сад, пре уласка пловила у канале Хс
ДТД, односно у преводницу.
II НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНИХ
ОБЈЕКАТА
Накнада за коришћење објеката за наводњавање
Члан 9.
Годишња накнада за коришћење хидромелиорационих објеката за наводњавање плаћа се за:
1. И нсталисани капацитет обвезника накнаде у висини од
817,77 динара/ха;
2. Ангажовани капацитет (преузета количина воде):
- за обвезнике накнаде који имају мерне уређаје, у висини
од 545,15 динара/1.000 м3;
- за обвезнике накнаде који немају мерне уређаје, у висини
од 817,77 динара/ха;
Уколико хидромелиорациони системи захватају воду из Хс
ДТД, обвезник плаћа додатну накнаду за коришћење објеката Хс
ДТД према члану 2. ове Одлуке.
За преузету количину воде преко црпне станице високог притиска (без трошкова електричне енергије) обвезник плаћа додатну накнаду у висини од 817,77 динара за сваки литар у секунди
инсталисаног капацитета у црпној станици за своју површину.
Накнада за коришћење објеката за снабдевање водом индустрије и рибњака
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Члан 10.

Годишња накнада за коришћење хидромелиорационих објеката за снабдевање водом индустрије и рибњака плаћа се за:
1. Инсталисани капацитет обвезника накнаде у висини од:
- 211,72 динара месечно, за сваки литар у секунди инсталисаног капацитета у индустрији,
- 927,13 динара/ха за пројектовану површину рибњака
2. А нгажовани капацитет (преузета количина воде), за обвезнике накнаде који имају мерне уређаје, у висини од:
- 875,32 динара/1.000 м3 за индустрију,
- 644,66 динара/1.000 м3 за рибњаке.
3. А нгажовани капацитет (преузета количина воде), обвезнике
накнаде који немају мерне уређаје, у висини од:
- 875,32 динара/ 1.000 м3 за индустрију,
- 6.446,15 динара/ха за рибњаке.
Ангажовани капацитет (преузета количина воде) обвезника
накнаде у индустрији који немају мерни уређај, утврђује се према максималној годишњој количини воде коју могу захватити
својим инсталисаним капацитетом.
Уколико хидромелиорациони системи захватају воду из Хс
ДТД, обвезник плаћа додатну накнаду за коришћење објеката Хс
ДТД према члану 3. ове Одлуке.
За преузету количину воде преко црпне станице високог притиска (без трошкова електричне енергије) обвезник плаћа додатну накнаду у висини од 817,77 динара за сваки литар у секунди
инсталисаног капацитета у црпној станици.
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- 423,46 динара месечно, за сваки литар у секунди инсталисаног капацитета у индустрији,
- 12.828,37 динара/ха за пројектовану површину рибњака.
2. А нгажовани капацитет (преузета количина воде), за обвезнике накнаде који имају мерне уређаје, у висини од:
- 875,32 динара/1.000 м3 за индустрију,
- 448,37динара/1.000 м3 за рибњаке.
3. А нгажовани капацитет (преузета количина воде), за
обвезнике накнаде који немају мерне уређаје, у висини од:
- 875,32 динара/ 1.000 м3 за индустрију,
- 4.483,70 динара/ха за рибњаке.
Ангажовани капацитет (преузета количина воде), за обвезнике накнаде у индустрији који немају мерне уређаје, утврђује се
према максималној годишњој количини воде коју могу захватити
својим инсталисаним капацитетом.
Уколико водопривредни објекти из става 1. овог члана захватају воду из Хс ДТД, обвезник плаћа додатну накнаду за коришћење објеката Хс ДТД према члану 3. ове Одлуке.
Члан 13.
Годишња накнада за коришћење акумулација и канала за узгој
риба плаћа се у висини од:

III. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА РЕГИОНАЛНИХ
СИСТЕМА И ДРУГИХ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА

- 9.217,41 дин/ха површине водног огледала при нормалном нивоу воде у акумулацији
- 1.011,85 дин/м2 за кавезни узгој риба
Ближи услови коришћења акумулација и канала за узгој риба
регулишу се уговором.

Накнада за коришћење објеката за наводњавање

IV. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ
ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Члан 11.

Члан 14.

Годишња накнада за коришћење регионалних система и других водопривредних објеката за наводњавање плаћа се за:
1. И
 нсталисани капацитет обвезника накнаде у висини од
2.179,57 динара/ха;
2. Ангажовани капацитет (преузета количина воде):
- за обвезнике накнаде који имају мерне уређаје, у висини
од 161,90 динара/1.000 м3;
- за обвезнике накнаде који немају мерне уређаје, у висини
од 274,00 динара/ха;
Уколико водопривредни објекти из става 1. овог члана, захватају воду из Хс ДТД, обвезник плаћа додатну накнаду за коришћење објеката Хс ДТД према члану 2. ове Одлуке.

Годишња накнада за коришћење водопривредних објеката за
одвођење отпадних вода плаћа се:
1. За инсталисани капацитет обвезника накнаде у висини
од 1,48 дин/м3;
2. За ангажовани капацитет (испуштена количина воде) у
висини од:
- 0,49 дин/м3 за објекте Хс ДТД
- 1,02дин/м3 за хидромелиорационе објекте;
3. За уклањање седимената у висини од 164,09 дин/м3 за
ХМО;
4. За уклањање седимената у висини од 305,39 дин/м3 за
Хс ДТД;
5. За уклањање и депоновање токсичних седимената у висини од 1.054,03 дин/м3;
6. За разблаживање нетоксичних материја у отпадној води
до концентрација које ће обезбедити примену воде низводно од испуста у висини од:
- 0,24 дин/м3 за објекте Хс ДТД
- 2,28 дин/м3 за хидромелиорационе објекте
7. За негативан утицај непречишћених вода изражених
преко органских материја и укупног азота и фосфора у
висини од:

Накнада за коришћење објеката за снабдевање водом индустрије и рибњака
Члан 12.
Годишња накнада за коришћење водопривредних објеката из
члана 10. ове Одлуке за снабдевање водом индустрије и рибњака
плаћа се за:
1. Инсталисани капацитет обвезника накнаде у висини од:

Јединичне цене за негативан утицај
Количина отпадних вода
м3/дан

ТПС-сек.третман - утицај органских
материја
дин/гБПК

ТПТН-тер.третман - утицај
азота
дин/гН

ТПТО-тер.третман
- утицај фосфора
дин/гП

1000

0.16

0.32

0.27

1000-5000

0.12

0.25

0.22

5000-25000

0.10

0.21

0.18

25000-50000

0.07

0.18

0.14

>50000

0.05

0.16

0.13
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за биодоступност, ТБД - 0.05 дин/м3
У циљу стимулисања изградње постројења за пречишћавање
отпадних вода у одређеном временском периоду, примениће се
«фактор временског периода» који се за 2008. годину изражава
коефицијентом 0,1, чиме се јединичне цене за негативан утицај
умањују 10 пута.
Члан 15.
Обвезници накнаде дужни су да поставе уређај за мерење, да
мере и региструју количине отпадних вода и да податке о томе
доставе Јавном водопривредном предузећу.
У случају да обвезник накнаде не врши мерење количина испуштених отпадних вода, накнада ће бити обрачуната према измереним количинама захваћене воде.
Уколико обвезник накнаде нема уграђен мерни уређај, количина отпадних вода утврђује се на основу максималних инсталисаних водозахватних капацитета.
Обвезник накнаде дужан је да испитује квалитет испуштене
отпадне воде у роковима и на начин предвиђен законом и подзаконским актима и да извештаје о томе доставља Јавном водопривредном предузећу.

9. мaj 2008.

вредну сагласност, на главни пројекат постројења за пречишћавање отпадних вода,
2.до 80%, под условом да пруже доказ, да је у складу са условима из тачке 1. овог члана, почела изградња или проширење
постројења за обраду и пречишћавање отпадних вода.
Проценат умањења накнаде утврђује се у складу са степеном
пречишћавања отпадних вода, који је дефинисан главним пројектом.
О захтеву обвезника за умањење накнаде одлучује Управни одбор ЈВП ‘’Воде Војводине’’ Нови Сад, на предлог комисије, коју
образује директор ЈВП ‘’Воде Војводине’’ Нови Сад. Обвезник
који је поднео захтев за умањење накнаде, дужан је, да комисији
омогући увид у отпочете и изведене радове, пружи додатна објашњења, податке и документацију, потребну за израду предлога
одлуке.
Обвезник који не стави у функцију постројење за обраду и
пречишћавање отпадних вода до истека периода за који му се
умањује накнада, а најдуже у року од две године од дана достављања одлуке о умањењу накнаде, плаћа накнаду у пуном износу
за период умањења са припадајућом законском каматом.
Члан 18.

Члан 16.
Накнада за одвођење отпадних вода обрачунава се на основу
података о инсталисаном и ангажованом капацитету обвезника
накнаде, извештаја о утврђеном квалитету испуштених отпадних
вода и квалитету воде и муља у реципијенту, а према Методологији обрачуна накнаде за коришћење водопривредних објеката за
одвођење отпадних вода („Службени лист АПВ“ бр.3/2005).

Средства која се остваре од накнаде за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадних вода , по измирењу основних потреба за санирање утицаја на Хс ДТД-а и ХМО усмеравају се за радове на изради потребних студија и Главног пројекта
за уклањање и депоновање нетоксичног и токсичног муља из
канала и вршење припремних радова као и радова на уређењу
узводних и низводних деоница, по посебним програмима.

Члан 17.

V НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА

Обвезницима накнаде, који су израдили пројектну документацију и отпочели изградњу уређаја за пречишћавање отпадних
вода, по поднетом захтеву, може се умањити накнада и то:
1. до 20%, под условом да пруже доказ, да су прибави водопри-

Члан 19.
Накнада за коришћење водног земљишта плаћа се за једну календарску годину по м2 и то:
Локација
1

Намена

Канал Хс ДТД,
Нови Сад-Савино
Село
од км 0+000 до
км 12+000 и Реке
Дунав ,Тиса, Сава

2
Канал Хс ДТД на
подручју Сомбора,
Оџака, Зрењанина
и Вршца

3

Остала
Места

1

Привремени објекти за обављање привредне (осим
пољопривредне) делатности

1.545,48

2

Складишта опасних материја (нафте, нафтних деривата,
хемијских сировина или производа и сл. )

400,00

3

Отворена складишта песка

273,00

245,00

196,00

4

Отворена складишта шљунка и камена

183,00

163,00

130,00

5

Отворена складишта других грађавинских материјала,
грађе и готових производа

150,00

125,00

100,00

6

Уређаји за сепарацију, фабрике бетона, асфалтне базе,
претоварни платои, кранске стазе, силазне рампе и сл.

330,00

250,00

200,00

7

Складишни објекти (силоси, магацини, хале и сл.)

250,00

225,00

175,00

8

Остале сврхе

80,00

80,00

80,00

9

Манипулативни простор

25,00

25,00

25,00

1.545,48
375,00

1.545,48
350,00

9. маj 2008.
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гих пловних објеката која се користе у угоститељско-туристичке
сврхе, плаћа се према категорији водотока, а по м2 акваторије и
обале и то:

Годишња накнада за коришћење водног земљишта за боравак
и привез: сплавова, бродова-ресторана, пловних направа и дру-

Локација
I
Врста
водног земљишта

II

III

Река Дунав на осталим
локацијама;
реке
Тиса, Тамиш и Сава;
канал Хс ДТД
Нови Сад-Савино Село

Остала места

дин/м2

дин/м2

дин/м2

Река Дунав
од км 1075 до км 1180
и
од км 1250 до км 1260

1

Акваторија

289,00

174,50

112,00

2

Обала

144,00

86,50

56,00

Члан 21.

водопривредним актима и важећим законским нормама.

Годишња накнада за коришћење водног земљишта за друге намене плаћа се у висини од:
1. за обављање привредне делатности:
- 49,82 дин/м2 за експлоатацију угља
- 4.225,16 дин/ха за манипулативни простор за експлоатацију угља
- 77,38 дин/м2 за позајмиште песка и шљунка из инундације
и спрудова у кориту реке
- 153,70 дин/м2 за обављање других привредних делатности
2. за обављање пољопривредне делатности:
- 3.486,34 дин/ха за обрадиво пољопривредно земљиште
- 584,06 дин/ха за ливаде и пашњаке.
3. 25.522,68 дин/ха за коришћење и изградњу рибњака.
4. 26,50 дин./м за укопану линијску инфраструктуру / ПТТ,
КДС и сл./.
Накнада из става 1. тачке 4. овог члана наплаћује се једнократно.

Члан 24.
Накнада за коришћење водног земљишта плаћа се од дана назначеног у уговору из члана 23. став 3. ове одлуке.
Накнада за коришћење водног земљишта за намене за које је
потребно прибавити водопривредна акта, плаћа се од дана достављања решења о издавању водопривредних услова, односно
мишљења у поступку издавања водопривредних услова.
Од дана достављања решења, односно мишљења из става 2.
овог члана, до достављања решења о водопривредној сагласности, плаћа се следећа накнада:
- за намене из члана 19. и 20. ове Одлуке у висини од 25,00
дин/м2,
- за манипулативни простор за експлоатацију угља и за коришћење и изградњу рибњака у висини од 20% од износа
наканда за ове намене утврђених чланом 21. Одлуке.
VI. УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТА НАКНАДА

Члан 22.
Годишњи износ накнаде за коришћење водног земљишта за
рекреационе сврхе (одмор и излетнички туризам) угоститељство
и вршење других услуга плаћа се у висини од:
Намена

Члан 25.
Обрачун, задужење и наплату накнада утврђених овом Одлуком врши Јавно водопривредно предузеће “Воде Војводине” Нови
Сад, у складу са Законом о водама («Сл.гласник РС» бр. 46/91,
53/93 и 54/96).

дин/м2

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

1

Постављање камп приколица

11,00

Члан 26.

2

Викенд кућа са окућницом

13,70

Ова Одлука, по добијању сагласности покрајинског органа управе надлежнoг за водопривреду, ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу АП Војводине”.

3

4

Туристичко-угоститељских,
покретних трговинских и спортскорекреативних објеката
Окућница туристичког објекта

62,80

22,00

Јавно водопривредно предузеће “Воде Војводине”
У Новом Саду
Председник Управног одбора
Петер Кнези дипл. правник

Члан 23.
Додела локација на водном земљишту се врши по редоследу
поднетих захтева.
Водно земљиште се даје на коришћење на одређено време, на
период не дужи од 10 година, са могућношћу његовог продужавања.
Ближи услови коришћења водног земљишта регулишу се уговором у складу са овом Одлуком и законом.
На водном земљишту се могу подизати објекти, према издатим

297.
На основу члана 25. став 1. тачка 9. Одлуке о оснивању јавног
предузећа за газдовање водама на територији АП Војводине
(“Службени лист АПВ” бр. 7/2002) и члана 33. став 1. тачка 10.
Статута, Управни одбор Јавног водопривредног предузећа “Воде
Војводине” Нови Сад, на XXXIX седници одржаној 12.12.2007.
године донео је:
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О Д Л У К У
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ У 2008.
ГОДИНИ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина накнаде за одводњавање
пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта, земљишта
под саобраћајницама и другог земљишта на територији АП
Војводине у 2008.години.
Члан 2.
Висина накнаде за одводњавање пољопривредног земљишта
утврђује се у годишњем износу према катастарском приходу, и
то:
1. П
 о стопи од 326,66 % за правна лица и по стопи од 283,58 %
за физичка лица за:
- катастарске општине: Нештин, Сусек, Луг, Свилош, Баноштор, Грабово, Черевић, Беочин, Раковац, Лединци,
Сремска Каменица, Буковац, Сремски Карловци, Крушчица, Калуђерово I, Калуђерово II, Калуђерово III и Кусић III;
2. П
 о стопи од 653,29 % за правна лица и по стопи од 567,14 %
за физичка лица за:
- све друге катастарске општине које се налазе на територији АП Војводине, а нису назначене у тачки 1 овог
члана.
Накнада за одводњавање ливада и пашњака чији је корисник
село, односно месна заједница, утврђује се по стопи 50% од стопе
из става 1. тачка 1. и 2. овог члана.
Члан 3.
Висина накнаде за одводњавање шумског земљишта утврђује
се у годишњем износу према катастарском приходу, и то:
1. П
 о стопи од 163,31 % за правна лица и по стопи од 141,78 % за
физичка лица, за све катастарске општине из члана 2. тачке
1. ове Одлуке, као и за сво шумско земљиште у небрањеном
инудационом појасу, Суботичкој и Делиблатској пешчари и
Регионалном парку „ Вршачки брег“.
2. По стопи од 326,66 % за правна лица и по стопи од 283,58
% за физичка лица, за све катастарске општине из члана 2.
тачке 2. ове Одлуке.
Члан 4.
Висина накнаде за одводњавање грађевинског земљишта,
земљишта под саобраћајницама и другог земљишта утврђује се
у годишњем износу према просечном катастарском приходу за
катастарску општину у којој се то земљиште налази и то у висини
двадесетоструког износа накнаде за одводњавање пољопривредног земљишта.
Члан 5.
Обрачун, задужење и наплата накнаде за одводњавање врши
се у складу са Законом о водама (“Сл. гласник РС” бр.46/91,53/93
,67/93,48/94 и 54/96 ).
Члан 6.
Ова Одлука, по добијању сагласности Извршног већа АП
Војводине, ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
“Службеном листу АП Војводине”.
Јавно водопривредно предузеће ,,Воде Војводине,,
Председник
Управног одбора
Петер Кнези, дипл.правник

9. мaj 2008.

298.
На основу чл.33.тачка 1.Статута Јавног водопривредног
предузећа ,,Воде Војводине,, Нови Сад,а полазећи од Закључка Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине број 32000034/2007 од 10.01.2008.године,који се односе на предузимање
мера за ублажавање последица суше у области пољопривредне
производње,Управни одбор ЈВП ,,Воде Војводине,, Нови Сад,на
XLI седници одржаној 08.02.2008.године,донео је
ОДЛУКУ
О УМАЊЕЊУ НАКНАДЕ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ОБВЕЗНИКЕ У
ПОЉОПРИВРЕДИ КОЈИ СУ ПРЕТРПЕЛИ ШТЕТУ ОД
СУШЕ У 2007.ГОДИНИ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се умањење накнаде за одводњавање
пољопривредног земљишта за 2007.годину за обвезнике у
пољопривреди са подручја општина у којима је умањење приноса пољопривредних култура, увећане за корективни коефицијент од +1%, по основу претрпљене штете од суше у 2007.
години,износило 25% и више.
Накнада за одводњавање за обвезнике из става 1.ове
Одлуке,умањује се за 50% од утврђеног процента смањења приноса пољопривредних култура према датом табеларном прегледу:
Редни
број

Општине

Умањење
приноса

Умањење
накнаде за одводњавање за
2007.годину

1

Бачка Топола

37,86%

18,93%

2

Мали Иђош

33,51%

16,76%

3

Суботица

39,22%

19,61%

4

Апатин

25,21%

12,61%

5

Кула

25,57%

12,79%

6

Сомбор

28,19%

14,10%

7

Темерин

25,74%

12,87%

8

Сремски Карловци

32,98%

16,49%

9

Ада

38,15%

19,08%

10

Кањижа

42,53%

21,27%

11

Нови Кнежевац

28.20%

14,10%
19,84%

12

Сента

39,68%

13

Бела Црква

26,27%

13,14%

14

Ковачица

25,56%

12,78%

15

Ковин

25,70%

12,85%

16

Панчево

28,60%

14,30%

17

Вршац

25,36%

12,68%

18

Пећинци

29,46%

14,73%

Члан 2.
Умањење накнаде у смислу тачке 1.ове Одлуке вршиће се директним умањењем задужења обвезника за 2007.годину,без подношења посебног захтева.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
,,Службеном листу АП Војводине,,.
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“
У Новом Саду
08.02.2008.

9. маj 2008.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Председник
Управног одбора
Петер Кнези,дипл.правник

299.
На основу члана 33. став 1. тачка 17. Статута Јавног водопривредног предузећа “Воде Војводине” Нови Сад, Управни одбор
Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ на XLII седници одржаној 26.02.2008. године, д о н е о је
ОДЛУКУ
O УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕДНИ
РИБОЛОВ
И РИБОЛОВ „БУЋКОМ“ У 2008. ГОДИНИ

Утврђују се цене дозвола за привредни риболов и риболов
„бућком“ у 2008.години, на делу рибарског подручја „СрбијаВојводина“ и то риболовним водама реке Дунав од км 1366 до
км 1297, чији је корисник ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, у следећим износима:
- годишња дозвола за
привредни риболов . . . . . . . . . . . . . . . .90.000,00 динара
- годишња дозвола за бућку . . . . . . . . . ..30.000,00 динара

Оглашавају се неважећим изгубљена
документа , и то:
Козомара Станко, Бачки Јарак, Марка
Орешковића 56., бродарска књижица бр.
654 издара у Новом Саду. 5548
Пантелић
Драган,
Аранђеловац,
Краља Петра И. 52/26., диплома трговачке
школе издата у Новом Саду. 5549
Борсилав Дебељачки, Нови Сад, Н.
Фронта 16., лична карта издата у Новом
Саду. 5550
Бјезајац Сања, Ветерник, Нова 18. 15.,
радна књижица издата у Новом Саду.
5551
Крстић Јовица, Краљево, Ђуре Дукића
481., диплома средње школе за столара издата у Новом Саду. 5552
Јухас Јосип, Ветерник, Миће Поповића 3., радна књижица издата у Новом
Саду. 5553
Дакић Миљан, Нови Сад, Бул. Слободана Јовановића 24., возачка дозвола издата у Новом Саду. 5554
Дакић Миљан, Нови Сад, Бул. Слободана Јовановића 24., здравствена књижица, издата у Новом Саду. 5555
Јањетовић Снежана, Петроварадин,
Динка Шимуновића 31., радна књижица
издата у Новом Саду. 5556
Дамир Гаћеша, Нови Сад, Саве Вуковића 2., диплома средње машинске школе,
издата у Новом Саду. 5557
Живков Томислав, Нови Сад, Јеврејска,
27., лична карта издата у Новом Саду.
5558
Лукић Рајко, Варна, Црска 111., абонетска картица бр. 210805170, издата у Новом
Саду. 5559
Мишков Горан, Ковиљ, Петра Дарпшина 63., сведочанство средње електротехничке школе Михајло Пупин, И, ИИ и
ИИИ године, издата у Новом Саду. 5560
Сања Арсеновић, Нови Сад, Војводе

Члан 2.
Услови и начин вршења привредног риболова, као и услови
плаћања дозвола за привредни риболов регулисаће се појединачним уговорима који ће се закључити са корисницима ових дозвола.
Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се надлежне службе у ЈВП
„Воде Војводине“.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АП Војводине“.

Члан 1.

НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА
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Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“
У Новом Саду

Пријезде 14. индекс полосвно правног
факултете бр. 150106 издат у Новом Саду.
5561
Шпреса Суља, Земун Поље, Феничка
2., сведочанство основне школе Јожеф
Атиле, издато у Новом Саду. 5562
Ђорђе Ђукановић, Каћ, Моше Пијаде
26., сведочанство средње машинске школе, издато у Новом Саду. 5563
Љиљана Грујић, Нови Сад, Војводе Мишића 12., чекови Панонске Банке бр. 9000006324719, 9000006746732,
9000006746737,
9000006746738,
900000676769, 90000035135102, издати у
Новом Саду. 5564
Милица Росић, Херцег Нови, Србина
80., радна књижица издата у Новом Саду.
5565
Гоце Ширијовски, Нови Сад, Београдски кеј 39/49., здравствена књижица издата у Новом Саду. 5566
Бабић Љиљана, Темерин, Кошут Лајоша 44., радна књижица издата у Новом
Саду. 5567
Гордана Шушак, Раковац, Салаксије
бб., сведочанство основне школе Ј. Ј. Змај,
издат у С. Каменици. 5568
Милан Грубор, Руменка, Николе Тесле
46., свеодчанство И године средње машинске школе, издато у Новом Саду. 5569
Маја Грујовић, Черевић, Петра Костића 9., радна књижица издата у Новом
Саду. 5570
Марковић Александар, Нови Сад,
Радомир Рашна Радујкова 18., диплома
средње економске школе, издата у Новом
Саду. 5571
Стојшин Милица, Черевић, Јована
Г. Миленка 7., радна књижица издата у
Зрењанину. 5572
Николић Зоран, Нови Сад, Валетина
Водника 6., радна књижица издата у Новом Саду. 5573
Јанков Ивана, Раковац, Цара Лазара
бб., индекс бр. 144/06 издат у Новом Саду.
5574
Преда Бојан, Нови Сад, Омладинска

Председник
Управног одбора
Петер Кнези, дипл. правник
55., сведочанство И године машинске
школе издато у Новом Саду. 5575
Мирослав Домјеско, Зрењанин, Сарајевска 5/а., абонентска картица бр.
21080421, издата у Новом Саду. 5576
Зељковић Невен, Футог, Царице Милице 40., индекс 840/04 издат у Новом
Саду.5577
Марина Петровић, Краљево, Цара
Душана 20/7., индекс факултете спорт и
туризам ТИМС бр. Ф37. 36/ВИ., издат у
Новом Саду. 5578
Бојана Радуловић, Љубић-Чачак, Тепчевић С. Бошка 4., абонетска картица бр.
210803254, издата у Новом Саду. 5579
Сима Бастаја, Жабаљ, М. Црњанског
75., војна књижица издата у Жабљу. 5580
Радомир Маруновић, Нови Сад, Париских комуна 35., здравствена књижица
издата у Новом Саду. 5581
Слободан Лолић, М. Причиновић,
Краља Петра И. 28, абонетска картица бр.
210700075, издата у Новом Саду. 5582
Јасеновски Марија, Нови Сад, Улица 2., 24. радна књижица издата у Новом
Саду. 5583
Писарић Милан, Футог, Славка Родића
19., абонетска картица бр. 210804185, издата у Новом Саду. 5584
Вудраг Миле, Нови Сад, Раковачка 55/
а., радна књижица издата у Новом Саду.
5585
Бранка Пачарић, Нови Сад, Хаџи Рувимова 26., радна књижица издата у Новом Саду. 5586
Џафер Бејзаку, Нови Сад, Велики рит
137., легитимација расељенов лица, издата у Новом Саду, бр. 80284/04/00141. 5587
Кубурић Валентина, Ченеј, Вука Караџића 193., радна књижица издата у Новом Саду. 5588
Тот Геза, Лединци, Браће Стајићана
18., радна књижица издата у Лединцима.
5589
Александар Ердеш, Нови Сад, Илије
Огњановића 3., радна књижица издата у
Новом Саду. 5590
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Кнежевић Николета, Будва, Дубовица
бб., индекс издат у Новом Саду. 5591
Момичиловић Михајло, Нови Сад, Данила Киша 38., радна књижица издата у
Новом Саду. 5592
Њежић Јела, Футог, Марије Бурсаћа
55., радна књижица издата у Новом Саду.
5593
Мијатовић Игор, Нови Сад, Партизанских база 5., сведочанство И, ИИ, ИИИ и
ИВ године средње машинске школе са дипломом издато у Новом Саду. 5594
Бандулаи Маријана, Нови Сад, Бате
Бркића 28., радна књижица издата у Новом Саду. 5596
Милинковић Ранко, Чуруг, Св. Милетића 69., радна књижица изгата у Новом
Саду. 5597
Мандић Жељко, Игало, Призренска 8.,
индекс 232/07ТР издат у Новом Саду. 5598
Павловић Бранко, Лозница, Ђуре Јакшића 16., индекс 29/07 издат у Новом Саду.
5599
Стејин Драган, Каћ, Краља Петра И.
76., радна књижица издата у Супетару на
Брачу. 5600
Плавшић Данијела, Нови Сад, Мачванска 29., индекс 287/06 издат у Новом Саду.
5601
Данијела Станковић, Сомбор, Грује Дедића 23/7., абонетска картица бр. 21083121,
издата у Новом Саду. 5602
Пантовић Горан, Зајечар, Јурија Гагарина 28., диплома произвођача прехрамбених производа средње школе, издата у
Футогу. 5603
Николић Драган, Ветерник, Дунавска
38., уверење о положеном специјалистичком испиту, возача моторних возила, издато у у Земуну. 5604
Љубичић Милан, Нови Сад, Омладинска 93/а., радна књижица издата у Новом
Саду. 5605
Хорват Мира, Нови Сад, Клисански
пут 76., лична карта издата у Новом Саду.

9. мaj 2008.

5606
Арсеновић Радмила, Нови Сад, Краљевића Марка 1., диплома средње трговачке
школе Св. Милетић, издата у Новом Саду.
5607
Маленовић Бошко, Јарек, Савска 50.,
индекс 120/03 издат у Новом Саду. 5608
Радошевић Стево, Футог, Змај Јовина
14., диплома о завршеној пољопривредној
школи, издата у Футогу. 5609
Мандић Слободанка, Нови Сад, Ћирпанова 2/12., лична карта издата у Новом
Саду. 5610
Мандић Слободанка, Нови Сад, Ћирпанова 2/12., здравствена књижица, издата
у Новом Саду. 5611
Мандић Слободанка, Нови Сад, Ћирпанова 2/12., возачка дозвола издата у Новом Саду. 5612
Давидовић Зорица, Черевић, Омладинска бб., сведочанство о положеном завршном испиту ИВ. разреда пољ. школе, издато у Футогу, бр. 01-179/8. 5613
Иличић Мира, Буковац, Кестењара 18.,
радна књижица издата у Новом Саду. 5614
Лекић Михајло, Нови Сад, Јована
Коњевића 2., ђачка књижица издата у Новом Саду. 5615
Лазарески Ване, Нови Сад, Коче Васиљевића 34., диплома средње пољопривредне школе, издата у Футогу. 5616
Радељевић Драгољуб, Нови Сад, Париске комуне 13., диплома техничара
друмског саобраћаја, саобраћајне школе
Пинки, издата у Новом Саду. 5617
Даниел Тома, Нови Сад,, Стевана
Сремца 8., радна књижица издата у Новом
Саду. 5618
Рибар Шандор, Нови Сад, Цвећарсја 7.,
радна књижица издата у Новом Саду. 5619
Јашарај Ферида, Беочин, Омладинска
14., радна књижица издата у Беочину.
5620
Пулисак Андрија, Нови Сад, Динарска
10., радна књижица издата у Новом Саду.

5621
Милинковић Душко, Темерин, Жарка
Зрењанина 76., диплома средње машинске
школе издата у Новом Саду. 5622
Вишњичан Јован, Нови Сад, Улица 1.,
41. војна књижица издата у Новом Саду.
5623
Лазић Иго, Зрењанин, М. Тита 59/1.,
бродска књижица бр. 488 издата у Тителу.
5624
Барјактаревић Марко, Ужице, Вука
Караџића 88/а., абонетска картица бр.
210803390 издата у Новом Саду. 5625
Јуро Марковић, Нови Сад, Веселина
Маслеше 58., радна књижица издата у Новом Саду. 5626
Аксентијевић Рашко, Крагујевац,
Букурешка 14., абонетска картица бр.
210802607 издата у Новом Саду. 5627
Марко Миловановић, Нови Сад, Даничићева 7., радна књижица издата у Новом
Саду. 5628
Молнар Марија, Нови Сад, Момчила
Тапавице 24/252., радна књижица издата у
Новом Саду. 5629
Шунка Ђорђе, Нови Сад, Јанка Чмелика 94., легитимација пољопривредног
газдинства СБ 17367 издата у Новом Саду.
5630
Милан Вејин, Нови Сад, Антона Чехова 28., радна књижица издата у Новом
Саду. 5631
Матковић Славко, Суботица, диплома
МЕССШ у Суботици издата 1971.г. за образовни профил: машинбравар. 5632
Антуновић Ален, Суботица, Радоја Војошевића 18, диплома ИИИ раз.
МЕССШ у Суботици издата 1966.г за образовни профил -металостругар. 5633
Санто Јожеф, Неузина, Ф.Берковића17,
сведочанство ОШ „ Браћа Стефановић” у
Неузину издато 1996.г. 5634
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