
247.

На основу члана 17. тачке 9. и 10. Одлуке о избору посланика 
у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист 
АПВ”, број 12/2004), Покрајинска изборна комисија, на седници 
одржаној 14. априла 2008.  године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УПУТСТВА 

О СПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У 
СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I  

У Упутству о спровођењу Одлуке о избору посланика у 
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине  (“Службени лист 
АПВ”,број 6/2008), назив Одељка  III мења  се  и  гласи :” ГРУПА 
ГРАЂАНА”, а  у  тачки  1.  после  речи  “ пропорционалном “  до-
дају се речи: “ и већинском”.

II

Ову Одлуку  објавити у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине “.

Покрајинска изборна комисија

Број: 013-7-1/08
У Новом Саду, 14. април 2008. године.

Председник комисије 
Слободан Надрљански,с.р.

248.

На основу члана 21. став 5. Одлуке о избору посланика у 
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине («Службени 
лист АПВ» број 12/2004.), а у вези са чланом 4. Одлуке о 
координираном спровођењу свих избора расписаних за 11. мај 
2008. године (“Службени гласник РС”  број 27/08),
 Покрајинска изборна комисија на седници одржаној 14. априла 
2008. године донела је

О Д Л У К У
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА 

ЈЕДИНСТВЕНИМ БИРАЧКИМ ОДБОРИМА

I

 1. Послове бирачких одбора за избор посланика у Скупштину 
Аутономне Покрајине Војводине који  ћесе  одржати 11. маја 2008. 
године,  спроводиће јединствени бирачки одбори, чије чланове у 
стални састав именује Републичка изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној Скупштини и на основу решења 
општинске, односно градске изборне комисије.

2. Чланове и заменике чланова бирачких одбора у проширеном 
саставу именује Републичка изборна комисија на предлог 

подносиоца изборне листе за избор народних посланика и 
подносиоца изборне листе за избор одборника. 

Предлагач кандидата или подносилац изборне листе за избор 
посланика у Скупштину Аутономне Покраjине Војводине може 
предлагати члана и заменика члана у проширени састав бирачког 
одбора, само ако то право није  стечено по основу  поднете 
изборне  листе за народне посланике, односно одборнике. 

3. Бирачки одбори у сталном саставу, спровешће и поновљене 
изборе за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 
Војводине по већинском систему, а право предлагања члана 
и заменика члана у  проширени састав бирачког одбора  
имаће предлагачи оних кандидата  о којима ће се гласати на 
поновољеном гласању.

II

 Ову одлуку објавити у «Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине».

Покрајинска изборна комисија

Број:013-129/08
Нови Сад, 14. април  2008. године  

Председник комисије
Слободан Надрљански,с.р.

249.

 На основу члана 60. став 1. Одлуке о избору посланика у 
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број 12/04), Покрајинска изборна комисија,на седници 
одржаној 21 .априла 2008. године донела је

РЕШЕЊЕ

Проглашава се изборна листа

Назив изборне листе:
са именом и презименом
лица носиоца изборне  
листе  
(ако је одређен)

коју је поднела 

Назив политичке странке,
страначке коалиције,
друге политичке организације,
групе грађана

за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 
Војводине 

„Службени лист АПВ“ излази по 
потреби, на пет језика: српском, 

мађарском, словачком, румунском и 
русинском.

– Рукописи се не враћају: – 
Огласи по тарифи

Нови Сад

21.април 2008.

Број 8  Година LXIV

Годишња претплата 3.860 динара
- Рок за рекламације 15 дана.

- Редакција и администрација: 
Нови Сад, Војводе Мишића 81.
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Email: sl.listapv@magyar-szo.co.yu

Група грађана „Маја Гојковић” 
– Маја Гојковић

Група грађана „Маја Гојковић” 

Број изборне листе 
8

Датум подношења изборне листе 
21.април 2008.године
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250.

На основу члана 21. став 1. тачке 2. и 7. Статута Аутономне 
Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 17/91), члана 4. 
Закона о јавним службама  (“Службени гласник РС”, број: 42/91, 
71/94 и 79/05 – др.закон 81/05 – испр.др.закона и 83/05 – испр.
др.закона), члана 16. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању одређе-
них надлежности аутономне покрајине (“Службени гласник РС”, 
број 6/02) и члана 19. став 7. Закона о заштити права и слобода 
националних мањина (“Службени лист СРЈ”, број 11/02), а у вези 
са Протоколом о сарадњи ради реализације пројекта изградње 
студентског дома “Европа”– Európa Kollégium у Новом Саду од 
28. децембра 2007. године

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одр-
жаној 18. марта 2008. године,

Национални савет мађарске националне мањине на седници 
одржаној 28. марта 2008. године и

Фондација “Европа” на седници Кураторија одржаној 1. апри-
ла 2008. године д о н е л и   су 

О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА 
СТУДЕНТСКИ ДОМ “ЕВРОПА” – EURÓPA KOLLÉGIUM 

У НОВОМ САДУ

Члан 1.

Аутономна Покрајина Војводина (у даљем тексту: Покрајина) 
заједно са Националним саветом мађарске националне мањине (у 
даљем тексту: Национални савет) и Фондацијом “Европа” из Но-
вог Сада (у даљем тексту: Фондација) оснива установу студент-
ског стандарда Студентски дом “Европа” – Európa Kollégium са 
седиштем у Новом Саду (у даљем тексту: Студентски дом) ради 
јачања културне везе, међунационалног разумевања, дијалога и 
толеранције између Срба и Мађара.

Права и обавезе Покрајине као оснивача врши Извршно веће 
Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Извршно 
веће).

Члан 2.

Назив Студентског дома је: “Студентски дом “Европа” – Európa 
Kollégium”.

Седиште Студентског дома је у Новом Саду ул. Ћирила и Ме-
тодија бр.11.

Студентски дом има својство правног лица са правима, оба-
везама и одговорностима утврђеним законом, овом одлуком и 
статутом Студентског дома.

Члан 3.

Делатност Студентског дома је:  

85311  
- стварање услова за смештај и исхрану студената,
- стварање услова за извршавање образовних обавеза сту-

дената,
- стварање услова за за подстицање, остваривање и

- унапређивање физичког здравља, спортско-рекреатив-
них активности, развијања културно-забавних и инфор-
матичких активности и других друштвених  активности 
студената,

- обезбеђивање и остваривање права студената и другог 
законом утврђеног интереса,

- стварање услова за здравствену и социјалну заштиту 
студената,              

- пружање угоститељских услуга исхране и
- пружање услуга трећим лицима;

92511 – делатност библиотека;
92130 – приказивање филмова;
92200 -  радио и телевизијске активности;
22120 – издавање новина;
22130 – издавање часописа и сличних периодичних издања;
22150 – остала издавачка делатност;
55233 – остали смештај за краћи боравак;
55300 – ресторани;
55510 -  кантине.

Студентски дом може обављати и друге делатности у складу 
са законом, које служе делатности уписаној у регистар, које се 
уобичајено обављају уз те делатности у мањем обиму или при-
времено.

Члан 4.

 Студентски дом ће обављати делатности на основу својих 
програмских и планских докумената, одлука и закључака свих 
облика деловања (орган, радних тела, одбора), форумским и не-
посредним радом и укључивањем свих компетентних и заинте-
ресованих организација и установа, представника републичких, 
покрајинских и општинских органа и појединаца из културе, 
просвете и образовања, науке.

Члан 5.

Средства за оснивање и почетак рада Студентског дома обез-
беђује Извршно веће и Фондација у складу са Протоколом о 
сарадњи ради реализације пројекта изградње студентског дома 
“Европа” – Európa Kollégium у Новом Саду закљученог 28. де-
цембра 2007. године.

Износ средстава потребних за рад и програмску делатност 
Студентског дома регулисаће се посебним уговорима на основу 
финансијског плана за сваку буџетску годину.

Члан 6.

Студентски дом средства за рад и програмску делатност обез-
беђује из:

1. буџета Аутономне Покрајине Војводине,
2. прихода остварених из сопствених делатности,
3. фондова, фондација, донација и спонзорстава домаћих и 

страних правних и физичких лица,
4. других извора у складу са законом.

Средства из става 1. овог члана користе се у складу са законом, 
овом одлуком, статутом Студентског дома, програмом рада и фи-
нансијским планом Студентског дома.

У случају престанка рада Студентског дома правна судбина 
уложених средстава решава се споразумом оснивача.

Члан 7.

За своје обавезе у правном промету Студентски дом одговора 
целокупном својом имовином.

Члан 8.

 Органи Студентског дома су:
 1. директор,

Број: 013-134/08

Место Нови Сад                          Датум 21. април 2008.године

Покрајинска изборна комисија

М.П.
 Председник комисије
Име и презиме Слободан Надрљански.с.р.
Својеручни потпис
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 2. управни одбор, 
 3. надзорни одбор

Члан 9.

Директор руководи Студентским домом.

Директора именује и разрешава Извршно веће на заједнички 
предлог Националог савета и Фондације, на период од четири го-
дине, са могућношћу поновног именовања.

Услове које мора испуњавати кандидат за директора утврђују 
се статутом Студентског дома.

Члан 10.

 Директор :
1. заступа Студентски дом,
2. организује и руководи радом Студентског дома,
3. извршава одлуке управног одбора и предузима мере за 

њихово спровођење,
4. стара се о законитости рада и одговора не је за закони-

тост рада Студентског дома,
5. предлаже програм рада,
6. предлаже акта које доноси управни одбор,
7. доноси акт о унутрашњој организацији и систематиза-

цији радних места,
8. врши и друге послове утврђене законом и статутом Сту-

денског дома.

Члан 11.

 Управни одбор Студентског дома има шест чланова.
Чланове управног одбора именује и разрешава Извршно веће 

на предлог Националног савета, односно Фондације тако што На-
ционални савет предлаже 3 члана од којих Извршно веће именује 
2 члана, а Фондација предлаже 5 чланова од којих Извршно веће 
именује 4 члана. 

Чланови Управног одбора међусобно бирају председника Уп-
равног одбора.

Мандат председника и чланова управног одбора је четири го-
дине са могућношћу поновног именовања.

Члан 12.

Управни одбор:
1. доноси статут Студентског дома,
2. доноси годишњи програм рада,
3. усваја финансијски план,
4. усваја извештај о пословању,
5. усваја завршни рачун,
6. одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом,
7. доноси одлуке о статусним променама, у складу са зако-

ном,
8. обавља и друге послове утврђене законом, актима 

Покрајине и статутом Студентског дома.

Члан 13.

Надзорни одбор Студентског дома има три члана.

Чланове надзорног одбора именује и разрешава Извршно веће 
на предлог Националног савета, односно Фондације, тако што 
Национални савет предлаже 2 члана од којих Извршно веће име-
нује 1 члана, а Фондација предлаже три члана од којих Извршно 
веће именује 2 члана.

Чланови Надзорног одбора међусобно бирају председника 
Надзорног  одбора.

Члан 14.

Надзорни одбор:
1. врши надзор над законитошћу рада Студентског дома,
2. прегледа заврши рачун и извештаје о пословању и 

утврђује да ли су сачињени у складу са прописима;
3. обавља и друге послове утврђене закона и статутом.

О резултатима извршеног надзора надзорни одбор извештава 
Извршно веће, Национални савет и Фондацију.

Члан 15.

Извршно веће, Национални савет и Фондација имају право 
да директору и управном одбору Студентског дома предлажу 
мере ради несметаног функционисања Студентског дома и оба-
вљања делатности за које је Студентски дом основан и да траже 
подношење других извештаја који се односе на рад и пословање 
Студентског дома, а који нису предвиђени овим актом, као и да 
предузимају друге мере којима се обезбеђују услови за обављање 
делатности Студентског дома

Члан 16.

Међусобна права, обавезе и одговорности Извршно веће, На-
ционални савет и Фондација уређују уговором.

Члан 17.

Студентски дом активно учествује у спровођењу политике 
покрајинског органа управе надлежног за област образовања и 
студентског стандарда.

Члан 18.

Извршно веће даје сагласност на статут, програм рада, финан-
сијски план, завршни рачун Студентског дома, акт о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места Студентског дома, 
по прибављеном мишљењу Националног савета и Фондације.

Члан 19.

Студентски дом подноси извештај о свом пословању Изврш-
ном већу, Националном савету и Фондацији најмање једанпут 
годишње.

Члан 20.

За вршиоца дужности директора Студентског дома до имено-
вања директора Студентског дома, именује се мр Бела Миавец.

Члан 21.

Национални савет и Фондација у року од 30 дана од дана сту-
пања на снагу ове одлуке подносе Извршном већу предлог за 
именовање директора и предлоге чланова Управног и Надзорног 
одбора.

Извршно веће директора и чланове Управног и Надзорног 
одбора именује у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке.

Управни одбор Студентског дома је дужан да у року од 30 дана 
од дана именовања донесе статут Студентског дома.

Члан 22.

Студентски дом стиче својство правног лица уписом у судски 
регистар.

Члан 23.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
“Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”
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ПРЕДСЕДНИК НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА 
МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Ласло Јожа, с.р.

Фондација „ЕВРОПА“

Број: 13/08
Нови Сад, 1. април 2008. године

ПРЕДСЕДНИК
КУРАТОРИЈА ФОНДАЦИЈЕ “ЕВРОПА”

мр Бела Миавец, с.р.

251.

 На основу члана 2. тачка 28. и члана 25. став 1. Одлуке о ор-
ганизацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине 
Војводине (‘’Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 03/02, 
23/02 и 17/03), члана 6. став 3. Одлуке о покрајинским службени-
цима (‘’Службени лист АПВ’’, број: 05/07 и 08/07), 

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 8. априла 2008. године,  д о н е л о  је

О Д Л У К У
О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

ПОКРАЈИНСКИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се висина, услови и начин исплате 
одређених накнада и других примања покрајинских службеника 
и намештеника у покрајинским органима управе и другим орга-
низационим облицима које преко својих органа оснива Аутоном-
на Покрајина Војводина, ако другим прописом није другачије 
утврђено. 

II ТРОШКОВИ КОЈИ СЕ НАДОКНАЂУЈУ

Члан 2.

Накнадама и дугим примањима из члана 1. ове Одлуке, сма-
трају се:

1) накнада трошкова службеног путовања у земљи;
2) накнада трошкова службеног путовања у иностранство;
3) накнада трошкова превоза  за долазак на рад и за одлазак 

с рада;
4) накнада трошкова рада и боравка на терену; 
5) накнада за селидбене трошкове;
6) отпремнина покрајинском службенику или намештени-

ку који је остао нераспоређен;
7) отпремнина покрајинском службенику или намештени-

ку који одлази у пензију;
8) помоћ у случају смрти покрајинског службеника или на-

мештеника и накнада погребних трошкова члана уже по-
родице покрајинског службеника или намештеника;

9) солидарна помоћ;
10) право на разлику зараде покрајинском службенику на 

руководећем радном месту који права из радног односа 
остварује у научнообразовној установи;

11)  јубиларна награда и

12)  друга примања.

III НАКНАДА ТРОШКОВА СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА У 
ЗЕМЉИ

Појам и трајање службеног путовања у земљи

Члан 3.

Службеним путовањем у земљи у смислу ове Одлуке, сматра 
се путовање на које се покрајински службеник или намештеник 
упућује, да по налогу руководиоца покрајинског органа изврши 
одређени службени посао ван места свог редовног запослења.

Службено путовање у земљи може да траје најдуже 15 дана 
непрекидно.

Ако потребе службеног посла захтевају или ако започети служ-
бени посао не може да се прекине, службено путовање у земљи, 
уз сагласност руководиоца покрајинског органа, може да траје и 
дуже од 15 дана, али највише 30 дана непрекидно.

Налог за службено путовање у земљи

Члан 4.

Руководилац покрајинског органа издаје покрајинском служ-
бенику или намештенику налог за службено путовање у земљи, 
пре него што он пође на службено путовање.

Налог за службено путовање у земљи садржи име и презиме 
покрајинског службеника или намештеника који путује, место и 
циљ путовања, датум поласка на путовање и датум повратка с 
путовања, износ дневнице, износ аконтације који може да се ис-
плати, врсту превозног средства којим се путује.

Исплата аконтације

Члан 5.

На основу налога за службено путовање у земљи, покрајин-
ском службенику и намештенику може да се исплати аконтација 
у висини процењених трошкова.

Ако службено путовање у земљи не започне у року од три дана 
од датума који је наведен у налогу за службено путовање у земљи, 
покрајински службеник или намештеник дужан је да исплаћену 
аконтацију врати наредног дана од истека тог рока.

Трошкови службеног путовања у земљи
Сви трошкови који се надокнађују

Члан 6.

Покрајинском службенику и намештенику надокнађују се 
трошкови смештаја, дневнице, превоза и остали трошкови у вези 
са службеним путовањем у земљи.

Трошкови смештаја на службеном путовању у земљи

Члан 7.

Покрајинском службенику и намештенику надокнађују се 
трошкови смештаја према приложеном хотелском рачуну за пре-
ноћиште и доручак, изузев за преноћиште и доручак у хотелу 
прве категорије (пет звездица).

Покрајинском службенику или намештенику коме су обез-
беђени бесплатно преноћиште и доручак, не надокнађују се 
трошкови смештаја.

Дневница за службено путовање у земљи

Члан 8.

Покрајинском службенику и намештенику исплаћује се днев-
ница за службено путовање у земљи која износи 5% просечне ме-
сечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије, према 
последњем објављеном податку републичког органа надлежног 
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за послове статистике, на дан поласка на службено путовање.

Одређивање дневнице према трајању
службеног путовања у земљи

Члан 9.

Дневница за службено путовање у земљи, рачуна се од часа 
поласка на службено путовање, до часа повратка са службеног 
путовања.

Покрајинском службенику и намештенику исплаћује се цела 
дневница за службено путовање у земљи које је трајало између 
12 и 24 часа, а половина дневнице за службено путовање које је 
трајало између 8 и 12 часова. 

Трошкови превоза на службеном путовању у земљи

Члан 10.

Накнада трошкова за превоз на службеном путовању у земљи 
признаје се у висини стварних трошкова превоза у јавном са-
обраћају, од места запослења до места где треба да се обави служ-
бени посао.

Када се због хитности, односно потребе службеног посла не 
може користити превозно средство јавног саобраћаја, односно 
службено возило, може се, по писменом одобрењу руководиоца 
покрајинског органа, у коме су наведени разлози хитности, од-
носно потребе службеног посла, користити сопствени аутомо-
бил.

Покрајинском службенику или намештенику који, по писме-
ном одобрењу руководиоца покрајинског органа користи соп-
ствени аутомобил, исплаћује се накнада од 10% прописане цене 
за литар погонског горива по пређеном километру.

Остали трошкови службеног путовања у земљи

Члан 11.

Остали трошкови који су у вези са службеним послом на служ-
беном путовању у земљи (резервација места у превозном средству, 
превоз пртљага, телефонски разговори и сл.) надокнађују се у ви-
сини стварних трошкова, према приложеном рачуну. 

Обрачун путних трошкова службеног путовања у земљи

Члан 12.

Трошкови службеног путовања у земљи надокнађују се на 
основу обрачуна путних трошкова, уз који се прилажу одгова-
рајући докази о постојању и висини трошкова (карта за превоз, 
рачун за преноћиште и доручак, рачуни за остале трошкове и 
др.), а који се подноси у року од три дана од дана кад је службено 
путовање завршено.

Плаћање трошкова платном картицом

Члан 13.

Покрајинском службенику и намештенику може да се омогући 
плаћање трошкова службеног путовања у земљи платном карти-
цом, у складу с важећим прописима. 

IV НАКНАДА ТРОШКОВА СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА У 
ИНОСТРАНСТВО

Члан 14.

Покрајински службеник и намештеник има право на накнаду 
трошкова за време проведено на службеном путу у иностранство, 
под условима, на начин и у висини утврђеној посебним пропи-
сима.

V НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА
ЗА ДОЛАЗАК НА РАД И ЗА ОДЛАЗАК С РАДА

Члан 15.

Накнада трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада 
у градском, приградском и међуградском саобраћају, врши се у 
виду месечне претплатне карте, односно маркице или исплатом 
у готовом новцу, у висини месечне претплатне карте.

Изузетно, уколико покрајински службеник или намештеник 
није у могућности да користи услуге јавног превоза у међуград-
ском саобраћају, може му се одобрити накнада трошкова за превоз 
на рад и са рада, сопственим аутомобилом, у висини утврђеној у 
члану 10. став 3. ове Одлуке, о чему у сваком појединачном слу-
чају одлучује руководилац покрајинског органа, а за покрајинске 
службенике на руководећим радним местима Комисија за кад-
ровска и административна питања. 

Одлука из става 2. овог члана, може се донети у изузетним слу-
чајевима, као што су:

- непостојање или нередовна аутобуска линија од места 
пребивалишта до места запослења,

- уколико је економски оправдано, да више лица која имају 
исто место пребивалишта, користе једно возило за дола-
зак и одлазак са посла и

- у другим оправданим случајевима.

VI НАКНАДА ТРОШКОВА РАДА И БОРАВКА НА ТЕРЕНУ

Појам рада на терену

Члан 16.

Радом на терену, у смислу ове Одлуке, сматра се рад који се по 
својој природи изводи ван места редовног запослења, а у трајању 
дужем од 15 дана непрекидно.

Теренски додатак

Члан 17.

Покрајинском службенику и намештенику, исплаћује се нак-
нада трошкова рада и боравка на терену (теренски додатак), која 
износи 3% просечне месечне зараде запосленог у привреди Репу-
блике Србије, према последњем објављеном податку републич-
ког органа надлежног за послове статистике, на дан исплате, а 
ако нису обезбеђени смештај и исхрана, запослени има право и 
на накнаду трошкова смештаја и исхране.

VII НАКНАДА ЗА СЕЛИДБЕНЕ ТРОШКОВЕ

Трошкови селидбе

Члан 18.

Накнада трошкова селидбе остварује се под условом да се 
покрајински службеник или намештеник упућује на рад ван мес-
та његовог редовног запослења, односно седишта покрајинског 
органа.

Захтев за накнаду селидбених трошкова подноси се руководио-
цу покрајинског органа, у року од осам дана од дана пресељења.

Накнада за селидбене трошкове одговара висини стварних 
трошкова превоза ствари које служе за потребе домаћинства, а 
исплаћује се по подношењу одговарајућих доказа о трошковима 
пресељења.

VIII ОТПРЕМНИНА

Отпремнина покрајинском службенику коме престане радни 
однос због протека шест месеци откад је постао нераспоређен и 
намештенику за чијим радом престане потреба

Члан 19.

Покрајинском службенику на извршилачком радном месту 
коме престане радни однос због протека шест месеци откад је 
постао нераспоређен и намештенику коме је отказан уговор о 
раду јер не постоји ниједно радно место на које може бити пре-
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мештен или распоређен, исплаћује се отпремнина за сваку навр-
шену годину рада у радном односу, у висини трећине његове пла-
те, с тим да се под том платом сматра његова просечна месечна 
плата која му је исплаћена за последња три месеца која претходе 
месецу у коме је донешено решење којим је утврђено да је постао 
нераспоређен, односно решење о отказу уговора о раду.

Покрајинском службенику на руководећем радном месту коме 
престане радни однос због протека шест месеци откад је постао 
нераспоређен, не исплаћује се отпремнина.

Отпремнина покрајинском службенику или намештенику
који одлази у пензију

Члан 20.

Отпремнина при престанку радног односа, ради коришћења 
права на пензију, исплаћује се најмање у висини три просечне 
зараде у Републици, према последњем објављеном податку ре-
публичког органа надлежног за послове статистике, на дан ис-
плате.

Висину отпремнине у складу са ставом 1. овог члана, утврђује 
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, посебним ак-
том.

IX ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ПОКРАЈИНСКОГ 
СЛУЖБЕНИКА ИЛИ НАМЕШТЕНИКА  И НАКНАДА 
ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА ЧЛАНА УЖЕ ПОРОДИЦЕ 

ПОКРАЈИНСКОГ СЛУЖБЕНИКА ИЛИ НАМЕШТЕНИКА

Члан 21.

У случају смрти покрајинског службеника или намештеника, 
породици умрлог припада помоћ у висини три просечне зараде у 
АП Војводини, према последњем објављеном податку републич-
ког органа надлежног за послове статистике, на дан исплате.

Покрајински службеник или намештеник који је извршио 
сахрану члана уже породице, има право на накнаду погребних 
трошкова.

Чланом уже породице из става 2. овог члана, сматра се: 
- брачни и ванбрачни друг, 
- дете рођено у браку и ван брака, пасторак, усвојеник, 
- родитељи и 
- друго лице према коме покрајински службеник или на-

мештеник има законску обавезу издржавања и које је из-
државао, без обзира да ли је са њим живео у заједничком 
домаћинству или одвојено.

Накнада погребних трошкова из става 2. овог члана, врши се 
на основу захтева и уредне документације којом се доказује ос-
нованост захтева.

О праву на помоћ у случају смрти покрајинског службеника 
или намештеника и о праву на накнаду погребних трошкова у 
случају смрти члана уже породице покрајинског службеника или 
намештеника, одлучује руководилац покрајинског органа.

X СОЛИДАРНА ПОМОЋ

Члан 22.

Покрајински службеник и намештеник има право на солидар-
ну помоћ у случају:

1) дуже или теже болести покрајинског службеника или на-
мештеника или члана његове уже породице, која изис-
кује: 
- трошкове у поступку дијагностицирања (скенер и сл, 

лекарски прегледи) и
- трошкове лечења (операција, лекови и др.) када се исти 

не финансирају из средстава обавезног здравственог 
осигурања;

2) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабили-
тацију покрајинског службеника или намештеника или 
члана његове уже породице;

3) здравствене рехабилитације покрајинског службеника 
или намештеника када се иста не финансира из средста-
ва обавезног здравственог осигурања и уколико поседује 

упут здравствене установе о потреби здравствене реха-
билитације и

4) настанка теже инвалидности покрајинског службеника 
или намештеника која је утврђена од стране надлежног 
органа.

Чланом уже породице из става 1. овог члана, сматра се: 
- брачни и ванбрачни друг, 
- дете рођено у браку и ван брака, пасторак, усвојеник, 
- родитељи и 
-.друго лице према коме покрајински службеник или на-

мештеник има законску обавезу издржавања и које је из-
државаo.

О праву на солидарну помоћ одлучује руководилац покрајин-
ског органа, по претходно прибављеном мишљењу Комисије.

Извршно веће АП Војводине ће образовати посебну комисију 
са задатком да разматра захтеве за исплату солидарне помоћи и 
даје мишљење у погледу оправданости њихове исплате (у даљем 
тексту: Комисија).

Висина помоћи у току године, признаје се до висине три про-
сечне зараде у АП Војводини, према последњем објављеном по-
датку републичког органа надлежног за послове статистике, на 
дан исплате.

Руководилац покрајинског органа може по претходно приба-
вљеном мишљењу Комисије, утврдити и већи износ од износа из 
става 5. овог члана.

Исплата помоћи врши се на основу захтева и уредне докумен-
тације којом се доказује основаност захтева. 

Члан 23.

Покрајински службеник и намештеник има право на солидар-
ну помоћ за ублажавање последица елементарних непогода или 
других ванредних догађаја на неосигураном стамбеном објекту.

Висина помоћи у току године, признаје се на основу уредне 
документације, до висине три просечне зараде у АП Војводини, 
према последњем објављеном податку републичког органа на-
длежног за послове статистике.

О праву на помоћ одлучује руководилац покрајинског органа.

XI ПРАВО НА РАЗЛИКУ ЗАРАДЕ ПОКРАЈИНСКОМ 
СЛУЖБЕНИКУ НА РУКОВОДЕЋЕМ РАДНОМ МЕСТУ 

КОЈИ ПРАВА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА ОСТВАРУЈЕ У 
НАУЧНООБРАЗОВНОЈ УСТАНОВИ

Члан 24.

Покрајински службеник на руководећем радном месту са на-
учним звањем који, уз сагласност Извршног већа Аутономне 
Покрајине Војводине, ради и у научнообразовној установи и у 
њој остварује права из радног односа, има право на разлику за-
раде између плате коју остварује у научнообразовној установи и 
плате која му припада за обављање функције.

XII ЈУБИЛАРНА НАГРАДА

Члан 25.

Покрајински службеник или намештеник има право на јуби-
ларну новчану награду у износу од 50% од просечне зараде у 
привреди Републике, према последњем објављеном податку ре-
публичког органа надлежног за послове статистике, на дан ис-
плате.

Јубиларном годином рада сматра се година у којој покрајински 
службеник или намештеник навршава 10, 20, 30 или 40 година 
непрекидног рада у покрајинским органима.

Право на јубиларну награду стиче се наредног дана по ис-
пуњењу услова из става 2. овог члана.

XIII ДРУГА ПРИМАЊА

Члан 26.

Под другим примањима у смислу ове Одлуке, сматрају се да-
вања покрајинским службеницима и намештеницима поводом 
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Нове године, 8. марта - Дана жена и у другим пригодним прили-
кама, као и зајам за набавку огрева, зимнице и уџбеника.

Члан 27.

Руководилац покрајинског органа може покрајинским служ-
беницима и намештеницима одобрити зајам за набавку огрева, 
зимнице и уџбеника.

Зајам у смислу става 1. овог члана, старешина покрајинског 
органа може да одобри под следећим условима:

1) износ одобреног зајма не може бити већи од једне про-
сечне месечне зараде по запосленом у привреди Репу-
блике, према последњем објављеном податку републич-
ког органа надлежног за послове статистике;

2) исплата зајма у текућем месецу, не може се вршити пре 
исплате зараде за претходни месец;

3) враћање зајма се врши из зараде покрајинског службени-
ка и намештеника, најдуже у шест месечних рата, почев 
од исплате зараде у првом наредном месецу у односу на 
месец у коме је исплаћен зајам;

4) нови зајам се не може одобрити док се у потпуности не 
врати раније одобрен зајам.

Члан 28.

О праву на исплату других примања, одлучује руководилац 
покрајинског органа.

Руководилац покрајинског органа не може извршити исплату 
других примања, без сагласности покрајинског органа надлеж-
ног за послове финансија. 

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлу-
ка о накнадама и другим примањима именованих, постављених 
и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, 
службама и дирекцијама (“Службени лист АПВ”, број: 18/05).

Ступање на снагу

Члан 30.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у ‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’, а при-
мењиваће се од 1. априла 2008. године.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 120-00034/2008
Нови Сад, 8. април 2008. године

Председник
 Извршног већа

Мр Бојан Пајтић с.р.

252. 

 На основу члана 48. став 2. тачка 3. Закона о здравственој заш-
тити (“Службени гласник РС”, број 107/05), члана 12. Закона о 
јавним службама (“Службени гласник РС”, број 42/91 и 71/94), 
члана 2. став 1. тачка 7. и члана 25. став 1. Одлуке о организа-
цији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војво-
дине (“Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 
17/03) у складу са Уредбом о плану мреже здравствених установа 
(“Службени гласник РС”, број 42/06), Извршно веће Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. априла 2008. го-
дине, донело је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ 

КИКИНДА, КИКИНДА, УСЛЕД ПОДЕЛЕ ЗДРАВСТВЕНОГ 
ЦЕНТРА “КОСТА СРЕДОЈЕВ ШЉУКА”, КИКИНДА

Члан 1.

 У Одлуци о оснивању Опште болнице Кикинда, Кикинда, 
услед поделе Здравственог центра “Коста Средојев Шљука”, Ки-
кинда (“Службени лист АПВ”, број 2/08) у члану 1. став 1. мења 
се и гласи:

 “За обављање стационарне и специјалистичко-консултативне 
делатности на секундарном нивоу, за територију Општине Ки-
кинда и за део територије Општине Нова Црња, оснива се Општа 
болница Кикинда, Кикинда (у даљем тексту: Општа болница) у 
државној својини, поделом Здравственог центра “Коста Средојев 
Шљука”, Кикинда, уз оснивање Опште болнице и дома здра-
вља”.  

Члан 2.

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у “Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-00229/2008
Нови Сад, 16. април 2008. године

Потпредседник 
Извршног већа

Др Лоди Г. Габор,с.р.

253. 

 На основу члана 48. став 2. тачка 3. Закона о здравственој заш-
тити (“Службени гласник РС”, број 107/05), члана 12. Закона о 
јавним службама (“Службени гласник РС”, број 42/91 и 71/94), 
члана 2. став 1. тачка 7. и члана 25. став 1. Одлуке о организа-
цији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војво-
дине (“Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 
17/03) у складу са Уредбом о плану мреже здравствених установа 
(“Службени гласник РС”, број 42/06), Извршно веће Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. априла 2008. го-
дине, донело је

О Д Л У К У
О  ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ 

СЕНТА, СЕНТА, УСЛЕД ПОДЕЛЕ ЗДРАВСТВЕНОГ 
ЦЕНТРА “ДР ГЕРЕ ИШТВАН” СЕНТА

Члан 1.

 У Одлуци о оснивању Опште болнице Сента, Сента, услед по-
деле Здравственог центра “Др Гере Иштван” Сента (“Службени 
лист АПВ”, број 2/08) у члану 1. став 1. мења се и гласи:

 “За обављање стационарне и специјалистичко-консултативне 
здравствене делатности на секундарном нивоу, за територију 
општина Сента, Ада, Нови Кнежевац и Чока, оснива се Општа 
болница Сента, Сента (у даљем тексту: Општа болница) у др-
жавној својини, поделом Здравственог центра “Др Гере Иштван” 
Сента, уз оснивање Опште болнице, дома здравља и апотеке”.  

Члан 2.

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у “Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-00230/2008
Нови Сад, 16. април 2008. године
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Потпредседник 
Извршног већа

Др Лоди Г. Габор,с.р.

254.

  На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за подрш-
ку инвестиција у Војводини “Vojvodina Investment Promotion 
– VIP” (“Службени лист АПВ”, број 14/04) и члана 25. став 4. 
Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне 
Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 
1/95, 3/02, 23/02 и 17/03), Извршно веће Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 8. априла 2008. године, донело 
је^p

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Фонда за подршку инвес-
тиција у Војводини “Vojvodina Investment Promotion – VIP” за 
2008. годину, који је донео Управни одбор Фонда за подршку ин-
вестиција у Војводини “Vojvodina Investment Promotion – VIP”, на 
ХXI седници одржаној  31. 03. 2008. године. 

II

 Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине  Војводине”.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-00020/2008
Нови Сад, 8. април 2008. године

Председник 
Извршног већа

Мр Бојан Пајтић с.р.

255.

На основу члана 16. Одлуке о оснивању Фонда за пружање 
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (“Службени 
лист АПВ”, број 19/06) и члана 25. став 4. Одлуке о организацији 
и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводи-
не (“Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 
17/03), Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седни-
ци одржаној 8. априла 2008. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Даје се сагласност Програм рада Фонда за пружање помоћи 
избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2008. годину, који 
је Управни одбор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогна-
ним и расељеним лицима донео на 26. седници одржаној 24. 03. 
2008. године, а потом на 27. седници одржаној 07. 04. 2008. годи-
не, усвојио измене и допуне.

II

 Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине  Војводине”.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-00029/2008
Нови Сад, 8. април 2008. године

Председник 
Извршног већа

Мр Бојан Пајтић с.р.

256.

 На основу члана 2. тачка 13. и члана 25. став 4. Одлуке о ор-
ганизацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине  
Војводине (“Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 
23/02 и 17/03) и члана 7. а у вези са чланом 5. Одлуке о буџету Ау-
тономне Покрајине Војводине за 2008. годину (“Службени лист 
АПВ”, број 3/08), 
 Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 8. априла 2008. године,  д о н е л о  ј е  

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Овим Решењем утврђује се Програм селекцијских мера за 
унапређење сточарства у Аутономној Покрајини Војводини за 
2008. годину, обим средстава за спровођење овог Програма, као и 
начин њиховог распоређивања и коришћења.

II

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

III

 Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине  Војводине”.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 320-00010/2008
Нови Сад, 8. април 2008. године

Председник 
Извршног већа

Мр Бојан Пајтић с.р. 

ПРОГРАМ
СЕЛЕКЦИЈСКИХ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТОЧАРСТВА 

У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2008. 
ГОДИНУ

I

Циљ доношења овог Програма је повећање концентрације броја 
стоке по одгајивачу, развојем фармског типа производње, преко 
кога ће бити рационално искоришћене расположиве земљишне 
површине и биљна производња која ће бити у функцији развоја 
сточарства, односно повећање продуктивности по грлу у произ-
водњи млека, меса, вуне и јаја, као и квалитета ових производа, а 
код аутохтоних раса очување у чистој крви због њиховог генет-
ског потенцијала. 

На основу Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине 
за 2008. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број 3/08) планира-
на су средства за Унапређење сточарства у укупном износу од 
60.500.000,00 динара из извора финансирања 12 04 Примања од 
отплате датих кредита и продаје финансијске имовине –  При-
ходи од приватизације. Овим Програмом се утврђује распоред 
средстава у износу од 38.424.012,45 динара. 

II

У складу са приливом средстава, средства из тачке I користиће 
се за следеће намене:

1. Нереализовани Програм селекцијских мера за унапређење 
сточарства у Аутономној Покрајини Војводини за 2007. годину 
(‘’Службени лист АПВ’’, број 18/07), на основу резултата Конкур-
са објављеног у дневном листу ‘’Дневник’’ од 18. октобра 2007. 
године, у укупном износу од 36.524.012,45 динара, чија је распо-
дела наведена у доњој табели:
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2. Одржавање локалних и регионалних изложби стоке у 2008. 
години, које ће се организовати у оквиру говедарства, овчарства 
и козарства, код копитара и свињарства у износу од  1.900.000,00  
динара. 

III

Расподелу средстава и динамику коришћења утврдиће 
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство на основу спроведеног конкурса за расподелу средстава за 
одржавање локалних и регионалних изложби стоке у Аутономној 
Покрајини Војводини за 2008. годину. Динамику коришћења, са-
гласно члану 5. и 7. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војво-
дине за 2008. годину (“Службени лист АПВ”, број 3/08) утврдиће 
Покрајински секретар за финансије. 

Предвиђена расподела средства за одржавање локалних и реги-
оналних изложби говеда, оваца и коза, копитара и свиња вршиће 
се по врстама стоке и то:

  
Говедарство    500.000,00
Овчарство и козарство     500.000,00
Копитари     840.000,00
Свињарство      60.000,00
УКУПНО, динара     1.900.000,00

Финансирање  дела трошкова одржавања локалних и реги-
оналних изложби врши се за: утврђивање здравственог стања 
животиња, трошкови превоза и осигурања животиња, трошкова 
намењених за закуп и уређење изложбеног простора, маркетинг-
озвучење, медији, бина, рекламни материјал; награде за најбоља 
грла и израда пехара, медаља, плакета, гравура, ленти, розети, 
штампани материјал-диплома, захвалница, каталога, позивница 
и плаката; рад комисије за оцену стоке, контролора,  дежурног 
ветеринара и радника.  

Неутрошена средства код изложби појединих врста стоке, на 
основу приспеле конкурсне документације, могу се одлуком 
Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство преусмерити на изложбе друге врсте стоке.  

Неутрошена средства код изложби појединих врста стоке, на 
основу приспеле конкурсне документације, могу се одлуком 
Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство преусмерити на спровођење мера селекције код поједи-
них врста стоке (говедарство и свињарство), уколико се појаве 
опасне заразне болести животиња, чиме се забрањује одржавање 
изложби стоке или отказивање планираних изложби услед непо-
вољних климатских прилика или недовољно обезбеђених финан-
сијских средстава.

IV

Ближи услови за коришћење средстава утврђују се уговором 
између  Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Организатора изложби стоке.

Корисник средстава се обавезује да ће Даваоцу средстава дос-
тавити извештај о наменском утрошку средстава са свом пра-
тећом финансијском документацијом. 

257.

 На основу члана 2. тачка 13. Одлуке о организацији и начину 
рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени 
лист АПВ’’, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 17/03)  и члана 7. а 
у вези члана 5. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине 
за 2008. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број 3/08), Извршно веће 
Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној  8. априла 
2008. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Овим Решењем утврђује се Програм руралног развоја Ауто-
номне Покрајине Војводине за 2008. годину, обим средстава за 
спровођење овог Програма, као и начин њиховог распоређивања 
и коришћења.

II

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

III

 Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине  Војводине”.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 320-00011/2008
Нови Сад, 8. април 2008. године

Председник 
Извршног већа

Мр Бојан Пајтић с.р.

ПРОГРАМ 
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2008. ГОДИНУ

I

Циљ доношења овог Програма је унапређење сеоских 
заједница, очување животне средине, одрживи социо–економски 
развој села, активирање локалних потенцијала и смањењe одлива 
сеоског становништва у градове.

Средства намењена за реализацију наведених програмских 
активности планирана су Одлуком о Буџету Аутономне Покрајине 
Војводине за 2008. годину (‘’Сл. лист АПВ’’, број 3/2008), у 
укупном износу од 225.391.532,00 динара из следећих извора: 

- Примања од отплате датих кредита и продаје финан-
сијске имовине – приходи од приватизације у износу од 
202.100.000,00 динара и

- Приходи из буџета у износу од 23.291.532,00 динара.

До сада су реализована средства по Програму руралног развоја 
Аутономне Покрајине Војводине за период јануар – март 2008. го-
дине (Сл. лист АПВ број 2/2008) у износу од 78.808.468,00 динара 

1. Селекцијске мере у говедарству 12.582.223,00 

2. Селекцијске мере у свињарству                                                     11.898.732,04

3. Селекцијске мере у овчарству и козарству                                      3.524.388,60

4.Селекцијске мере у живинарству и алтернативним  производњама      4.814.178,76

5. Селекцијске мере код копитара                                                      1.287.400,05

6. Селекцијске мере у рибарству                                                           738.000,00

7. Селекцијске мере код сточне хране                                                   572.000,00

8. Селекцијске мере у пчеларству                                                      1.107.090,00

Селекцијске мере – укупно,  динара                                                      36.524.012,45
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и Решењем о употреби средстава из текуће буџетске резерве број 
401-00083/2008-38 од 05.03.2008. године, у износу од 23.291.532,00 
динара.

Овим Програмом утврђује се распоред средстава у износу 
од 123.291.532,00 динара из извора 12 04 Примања од отплате 
датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од 
приватизације.

II

У 2008. години финансираће се пројекти који ће допринети 
реализацији појединих развојних програма.

Развојни програми односе се на:
1. Едукацију и стручно усавршавање активног пољопри-

вредног становништва и подстицање на удруживање
2. Изградња логистичког и продајног центра повртарских 

производа и изградња хладњача
3. Подстицање за бављење сеоским туризмом 
4. Организовање и рад Локалних акционих група за рурал-

ни развој (ЛАГ)

У складу са политиком руралног развоја ЕУ, финансираће се 
програми којима се подстиче конкурентност и рурални развој у 
ширем смислу.

III

Предвиђена средства за Програме 1-3 додељиваће се по основу 
конкурса, с тим што одређени део средстава за поједине програме 
обезбеђују сами подносиоци пројеката.

1. Едукација и стручно усавршавање активног пољопривред-
ног становништва и подстицање на удруживање

Овим програмом подстиче се едукација и стручно 
усавршавање младих пољопривредних произвођача за 
специфичну пољопривредну производњу или преквалификацију 
ради проналажења алтернативних прихода. Удружења 
пољопривредних произвођача (удружења сточара, воћара, 
виноградара, пчелара, повртара и др.) организују едукацију 
својих чланова како би се исти информисали и обучили за 
осавремењавање производње у домену своје делатности.

Организовањем младих пољопривредних произвођача 
подстиче се удруживање и успостављање менаџмента у 
пољопривредној производњи. 

Кроз тренинге и обуку унапређују се капацитети локалних 
пољопривредних произвођача, а удруживањем се стварају услови 
за модернизацију производње.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) финансира до 100% 
предрачунске вредности пројекта.

Корисници ових подстицајних средстава  могу бити удружења 
грађана из области пољопривреде.

2. Изградња логистичког и продајног центра повртарских про-
извода и изградња хладњача

Изградњом логистичког центра омогућило би се груписање 
повртарских производа у циљу организованог наступа на 
тржишту и унапређења конкурентности пољопривредника ради 
задовољења одређених потреба и стандарда по квалитету и 
квантитету.

Секреатријат финансира до 50% предрачунске вредности 
изградње поменутог центра.

Финансирањем изградње и опремања хладњача за чување 
пољопривредних производа омогућава се пласман истих на 
тржиште у току читаве године. 

Секреатријат финансира до 50% предрачунске вредности 
изградње и опремања хладњача за чување пољопривредних 
производа. 

Корисници ових подстицајних средстава  могу бити привредна 
друштва (акционарско друштво, друштво са ограниченом 
одговорношћу, ортачко и командитно друштво) и пољопривредне 
задуге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре а 
поседују већински приватни капитал.

3. Подстицање за бављење сеоским туризмом 

У циљу подстицања агро, еко, сеоског, ловног, риболовног 
односно одрживог туризма у најширем смислу финансираће 
се до 70% предрачунске вредности инвестиције за обнову 
традиционалног сеоског домаћинства у функцији туризма, 
обнову салаша, изградњу, доградњу и адаптацију објеката који 
служе у сврхе туризма. 

Инвестирањем у рурални туризам омогућена је 
диверзификација активности на пољопривредним газдинствима 

Област деловања Мера Програм Укупан износ средстава 
по програмима (динара)

Конкурентност

Људски ресурси

1. Едукација и стручно усаврша-
вање активног пољопривредног 
становништва и подстицање на 

удруживање

10.000.000,00 

Физички капитал
2. Изградња логистичког и 

продајног центра повртарских 
производа и изградња хладњача

70.000.000,00 

Рурални развој у ширем смислу Економска диверсификација 3. Подстицање за бављење  
сеоским туризмом 37.691.532,00

I     УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ   1-3 117.691.532,00

4. Организовање и рад локалних акционих група за рурални развој (ЛАГ) 5.600.000,00

II     УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4 5.600.000,00

III УКУПНО ЗА ПРОГРАМ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ (I+II) 123.291.532,00 
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или у њиховом окружењу ради добијања алтернативних прихода 
и повећања зарада.

Финансирањем пројеката у овој области и упознавањем са 
друштвеним, културним, градитељским и другим елементима 
средине, пружа се директан подстицај очувању и унапређењу 
руралних подручја, као и стварању њихове препознатљивости.

Корисници ових подстицајних средстава  могу бити привредна 
друштва (акционарско друштво, друштво са ограниченом 
одговорношћу, ортачко и командитно друштво) и пољопривредне 
задуге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре 
а поседују већински приватни капитал, регистрована 
пољопривредна газдинства и удружења грађана из области 
пољопривреде и туризма.

Планирано је да Секретаријат финансира и реализацију 
посебног пројекта:

4. Организовање и деловање Локалних акционих група

Локалне акционе групе представљају широко мултисекторско 
партнерство које припрема, остварује, врши управљање, 
надзирање и вредновање локалних дугорочних развојних 
стратегија у циљу интегрисаног и трајно одрживог развоја. 

Основни циљеви оснивања Локалних акционих група су:
Повећање информисаности руралног становништва о 
средствима за рурални развој (средства републичких и 
покрајинских фондова и средства фондова ЕУ)
Помоћ потенцијалним корисницима средстава у попуњавању 
конкурсне документације
Повећање учешћа становништва у изради стратешких 
планова заједнице и допуне постојећих.

У току 2008. године планирано је да се настави са финансирањем 
рада пет Локалних акционих група основаних претходне 
године (Чока, Алибунар, Мали Иђош, Житиште и  Ириг) као 
и  успостављање и рад две нове Локалне акционе групе и то у 
општинама 1. Тител и 2. Опово.

За међусобну сарадњу ових група, експерименталне и 
пилот-приступе и развој капацитета и ангажовање потребно за 
припрему локалних стратегија развоја неопходно је финансирати 
оперативне трошкове Локалних акционих група.

IV

Подстицајним средствима финансираће се програми који се 
реализују на територији Аутономне Покрајине Војводине.

Предност при додели средстава имаће неразвијене и недовољно 
развијене општине које су утврђене Одлуком о утврђивању 
неразвијених и недовољно развијених општина у АП Војводини у 
2007. и 2008. години (‘’Сл. Лист АП Војводине’’, бр. 7/2007).

 
Испуњеност услова за доделу средстава утврђује комисија 

за техничку обраду података коју образује Покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и 
која ће дати предлог за избор пројеката покрајинском секретару 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство који доноси 
коначну одлуку. Услови и начин коришћења средстава утврђују 
се Уговором који се закључује са Покрајинским секретаријатом 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Мониторинг 
коришћења средстава врши Комисија коју образује покрајински 
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Реализација овог Програма вршиће се у зависности од прилива 
средстава у буџет Аутономне Покрајине Војводине.

258.

  На основу члана 16. Одлуке о оснивању Фонда за пружање 
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (“Службени 
лист АПВ”, број 19/06) и члана 25. став 4. Одлуке о организацији 

•

•

•

и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводи-
не (“Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 
17/03), Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седни-
ци одржаној 8. априла 2008. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Даје се сагласност Финансијски план Фонда за пружање по-
моћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2008. годину, 
који је донео Управни одбор Фонда за пружање помоћи избеглим, 
прогнаним и расељеним лицима, на 26. седници одржаној 24. 03. 
2008. године, а потом на 27. седници одржаној 07. 04. 2008. годи-
не, усвојио измене и допуне.

II

 Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине  Војводине”.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-00025/2008
Нови Сад, 8. април 2008. године

Председник 
Извршног већа

Мр Бојан Пајтић с.р.

259.

 На основу члана 2. тачка 2. и члана 25. став 4. Одлуке о ор-
ганизацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине 
Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 
23/02 и 17/03) и члана 7. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине 
Војводине за 2008. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број: 3/08), 
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници одр-
жаној 8. априла 2008. године,  д о н е л о  је

Р Е Ш Е Њ Е
 

I

Овим Решењем утврђује се Програм распореда и коришћења 
средстава Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну 
политику остварених из прихода од приватизације у 2008. годи-
ни, у циљу унапређења квалитета и ефикасности здравствене и 
социјалне заштите грађана у Аутономној Покрајини Војводини, 
обим средстава за спровођење овог Програма, као и начин њихо-
вог распоређивања и коришћења.

II

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

III

 Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине  Војводине”.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 401-00123/2008
Нови Сад, 8. април 2008. године

Председник 
Извршног већа

Мр Бојан Пајтић с.р.

ПРОГРАМ 
РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО И 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ ОСТВАРЕНИХ ИЗ ПРИХОДА 

ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У 2008. ГОДИНИ У ЦИЉУ 
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УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА И ЕФИКАСНОСТИ 
ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАЂАНА У 

АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

I

 Овим Програмом предвиђен је распоред и коришћење сред-
става Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну по-
литику остварених из прихода од приватизације у 2008. годи-
ни у циљу унапређења квалитета и ефикасности здравствене и 
социјалне заштите грађана у Аутономној Покрајини Војводини 
изградњом, одржавањем и опремањем здравствених установа, 
инвестиционо-техничким одржавањем просторија и набавком 
медицинске  опреме здравственим установама на територији 
Аутономне Покрајине Војводине и изградњом, одржавањем, оп-
ремањем и инвестиционо-техничким одржавањем просторија 
објеката установа социјалне заштите за смештај корисника на 
територији Аутономне Покрајине Војводине. 

II

Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. 
годину (‘’Службени лист АП Војводине’’, број 3/2008) у оквиру 
раздела 16 - Покрајински секретаријат за здравство и социјалну 
политику, планирана су средства у износу од 473.380.150,00 дина-
ра остварених из прихода од приватизације у 2008. години. Фи-
нансијским планом примања и издатака Покрајинског секретари-
јата за здравство и социјалну политику за 2008. годину, примања 
од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-прихо-
ди од приватизације (извор финансирања 12 04), распоређена по 
економским класификацијама на следећи начин:

 463-Трансфери осталим нивоима власти
 4632- Капиталне донације и трансфери осталим нивоима вла-

сти у износу од473.380.150,00 динара

III

Средства из тачке II овог Програма користиће се на следећи 
начин:

1. Средства остварена из прихода из приватизације, економска 
класификација 4632- Капиталне донације и трансфери осталим 
нивоима власти у износу од 473.380.150,00 динара распоређују се 
на следећи начин:

1.1. Износ од 468.012.750,00 динара за следеће намене:
- Институту за онкологију Војводине Сремска Каменица, 

Институтски пут 4 за набавку Дигиталног вискоенергет-
ског линеарног акцелератора са пратећом опремом у из-
носу од 200.000.000,00 динара;

- Здравственом центру ‘’Вршац’’ Вршац, Абрашевићева 
бб за набавку вишеслајсног скенера за потребе дијаг-
ностике у износу од 40.000.000,00 динара;

- Здравственом центру ‘’Коста Средојев-Шљука’’ Кикин-
да, Ђуре Јакшића 110 за набавку ЦТ апарата у износу од 
40.000.000,00 динара;

-  Здравственом центру ‘’Јужни Банат’’ Панчево, Милоше 
Требињца 11 за набавку 16-слајсног ЦТ апарата у изно-
су од 40.000.000,00 динара;

-  Здравственом центру ‘’Др Гере Иштван’’ Сента, Златне 
греде 20 за набавку у износу од ЦТ апарата у износу од 
40.000.000,00 динара;

-  Здравственом центру Сремска Митровица, Стари Шор 
47 за набавку опреме за генетску лабораторију, мобил-
ног рендгена, опреме за патологију, операционог ласера, 
екстензионог оортопедског стола и хирушких инструме-
ната за отворену хирургију у износу од 30.482.950,00 ди-
нара;

-  Здравственом центру ‘’Др Радивој Симоновић’’ Сомбор, 
Војвођанска 75 за набавку три бинокуларна микроско-
па, два респиратора за неинвазивну механичку вентила-
цију, два ЦТГ апарата, операционог микроскопа, елек-
трохирушког ножа, УЗВ апарата са конвексном сондом-
црно-бели, ресектоскопа, цистоскопа, апарата за анесте-
зију, два респиратора, два фрижидера (коморе) за крв, 
фрижидера за тренутно замрзавање (-80 степени C), 

ЕМГ апарата и хирушких инструментарија у  износу од 
24.720.000,00 динара;

-  Институту за кардиоваскуларне болести Војводине 
Сремска Каменица, Институтски пут 4 за набавку ин-
тракоронарног ултразвука, два биоанализатора и уређаја 
за дезинфекцију просторија у износу од 20.000.000,00 
динара;

-  Општој болници Суботица, Изворска 3 за набавку опре-
ме за спровођење методе in vitro fertilizacije и за радове 
на адаптацији простора за потребе спровођења наведене 
методе у износу од 20.419.800,00 динара;и

-  Здравственом центру Зрењанин, Др Васе Савића 5 за 
набавку мобилног дигиталног РТГ апарата у износу од 
12.390.000,00 динара.

1.2. Износ од 5.367.400,00 динара за следеће намене:
- Геронтолошком центру Врбас за радове на адаптацији 

и реконструкцији и завршне радове на објекту Домског 
одељења у Куцури у износу од 3.125.140,00 динара;

- Геронтолошком центру Сомбор за радове на санацији и 
реконструкцији фасаде од азбестних плоча објекта Дома 
за негу и стара лица у износу од 2.242.260,00 динара. 

IV

 Покрајински секретар за здравство и социјалну политику 
закључиће уговоре са корисницима средстава којим се регулишу 
међусобна права и обавезе уговорних страна. 

 
V

Исплату средстава за реализацију Програма вршиће Покрајин-
ски секретаријат за здравство и социјалну политику.

260.

 На основу члана 2. став 1. тачка 3. и члана 25. став 4. Одлуке о 
организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покраји-
не Војводине (“Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 
23/02 и 17/03) и члана 7. Одлуке о буџету  Аутономне Покрајине 
Војводине за 2008. годину (“Службени лист АПВ”, број 3/08), 

 Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 8. априла 2008 године,  д о н е л о  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

 Овим Решењем утврђује се Програм распореда и коришћења 
средстава остварених из прихода од приватизације, за реализа-
цију пројеката рецептивног туризма у општинама на територији 
Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину, обим средстава 
за спровођење овог Програма и начин њиховог распоређивања и 
коришћења.

II

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

III
         

 Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине  Војводине”.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 401-00394/2008
Нови Сад, 8. април 2008. године

Председник
 Извршног већа

Мр Бојан Пајтић
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ПРОГРАМ РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
ОСТВАРЕНИХ ИЗ ПРИХОДА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА РЕЦЕПТИВНОГ ТУРИЗМА 
У ОПШТИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008 ГОДИНУ

I

Циљ Програма је реализација пројеката рецептивног туризма у 
Аутономној Покрајини Војводини чиме ће се створити услови за 
унапређење прихвата и боравка туриста у Аутономној Покрајини 
Војводини,  посебно у области подизања квалитета рецептивне 
туристичке понуде на туристичким дестинацијама, имајући у 
виду потребе локалних самоуправа и региона у целини.

Реализацијом овог Програма обезбедиће се услови за бржи 
развој туризма, интензивнију привредну сарадњу и лакшу ко-
муникацију Војводине на туристичком тржишту,  како у оквиру 
региона тако и са суседним земљама.

Органи локалних самоуправа општина у Аутономној Покраји-
ни Војводини доставили су Покрајинском секретаријату за при-
вреду своје приоритетне пројекте из  области туризма и исказали 
сопствени интерес и спремност за њихову реализацију.

II

Средства за финансирање  реализације пројеката рецепти-
вног туризма у општинама на територији Аутономне Покрајине 
Војводине за 2008 годину планирана су Одлуком о буџету Ау-
тономне Покрајине Војводине за 2008 годину у оквиру Раздела 
05-Покрајински секретаријат за привреду, функционална класи-
фикација 410-Општи економски и комерцијални послови, еко-
номска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти, 
4632- Капитални трансфери осталим нивоима власти, из извора 
финансирања 12 04- Примања од отплате датих кредита и про-
даје финансијске имовине - Приходи од приватизације у износу 
од 35.250.000,00 динара.

III

Ред. број Општина Назив пројекта Износ предложених средства
(у динарима)

1.. Сомбор 

· Туристички инфо центар у Етно кући у Бачком Мо-
ноштору

· Адаптација и реконструкција помоћног објекта 
«Дида Хорњаковог салаша» у Сомбору -Удружење 

љубитеља салаша «Дида Хорњаков салаш» у Сомбо-
ру

· Уређење обале уз Бајски канал, км 8+700, за потребе 
изградње плаже у Бачком Брегу

· Реконструкција и адаптација објекта - Музеј мајстор-
ства и мајсторлука у Телечкој

· «Сомбор на Дунаву - Сомбор у Европи» - Завршетак 
изградње пристана у Бездану

1.575.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

915.000,00

2.000.000,00

2. Апатин · «Школа у природи» на подручју СР «Горње Подуна-
вље» у Купусини

        
2.300.000,00  

3. Суботица · Специјализована тв станица за промоцију туризма « 
Ф-травел телевизија» у Суботици 2.000.000,00               

4. Сента · Изградња видиковца на згради Градске куће у Сенти 2.000.000,00 

5. Кањижа  
· Мултимедијална презентација верских објеката у 

општини Кањижа 
· Израда туристичког водича општине Кањижа

900.000,00
1.000.000,00     

6. Мали Иђош · Завршетак изградње Еко-етно центра за сеоски ту-
ризам у Малом Иђошу

           
2.000.000,00

7. Нови Сад · Реконструкција и опремање Етно куће у Будисави
· Ловачка кућа «Каћка шума» у Каћу 1.000.000,00

2.000.000,00

8. Бачка Топола  
· Завршетак изградње Рекреативно туристичког цен-

тра «Криваја» -извор реке  Криваје у насељу Пачир-
друга фаза изградње 2.000.000,00

9. Сремска 
Митровица · Изградња марине на Сави у Сремској Митровици 4.500.000,00 

10. Бечеј
· Ревитализација жутих бунара у Бечеју
· Реконструкција и опремање- Музеја Шлајза - пре-

воднице на обали Тисе у Бечеју

1.440.000,00

800.000,00

11. Пећинци · Пројектовање и изградња бициклистичке стазе у Ку-
пинову 1.300.000,00

12. Бач 
· Израда и постављање туристичке сигнализације у 

осталим местима општине
· Отварање туристичко инфо пункта на тврђави у Бачу

 
120.000,00

400.000,00

13. Бачки Петровац · Завршетак изградње ловачког дома у Кулпину 1.000.000,00

Таб. 1. Назив пројеката и расподела средстава у циљу реализације пројеката рецептивног туризма у општинама на територији 
Аутономне Покрајине Војводине за период јануар-март 2008 године
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Одлуку о додели средстава за реализацију пројеката рецепти-
вног туризма у општинама на територији Аутономне Покрајине 
Војводине за 2008 годину донеће Покрајински секретар за при-
вреду, на основу приспелих захтева локалних самоуправа по по-
зиву Покрајинског секретаријата за привреду број 2871/2007 од 
14. новембара 2007. године, утврђених критеријума и предлога 
Комисије.

Покрајински секретар за привреду закључиће Уговоре о реа-
лизацији пројеката рецептивног туризма на територији Аутоном-
не Покрајине Војводине са општинама-корисницима средстава, 
којим ће се регулисати сва међусобна права и обавезе уговорних 
страна. 

IV

Исплата средстава за реализацију Програма вршиће се на те-
рет средстава Покрајинског секретаријата за привреду.

261.

 На основу члана 2. став 1. тачкa 3. и члана 25. став 4. Одлуке о 
организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покраји-
не Војводине (“Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 
23/02 и 17/03) и члана 7. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине 
Војводине за 2008. годину (“Службени лист АПВ” број 3/08), 

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 8. априла 2008. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим Решењем утврђује се Програм распореда и коришћења 
средстава остварених из прихода од приватизације за реализацију 
биолошког сузбијања ларви комараца на туристичким 
дестинацијама у Аутономној Покрајини Војводини за 2008. 
годину, обим средстава за спровођење овог Програма и начин 
њиховог распоређивања и коришћења.

II

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

III

 Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине  Војводине”.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 401-00842/2008
Нови Сад, 8. април 2008. године

Председник
 Извршног већа

Мр Бојан Пајтић с.р.

ПРОГРАМ
 РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ 

ИЗ ПРИХОДА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
БИОЛОШКОГ СУЗБИЈАЊА ЛАРВИ КОМАРАЦА НА 

ТУРИСТИЧКИМ ДЕСТИНАЦИЈАМА У АУТОНОМНОЈ 
ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2008. ГОДИНУ

I

Циљ Програма је реализација биолошког сузбијања ларви 
комараца на туристичким дестинацијама у Аутономној Покрајини 
Војводини за 2008. годину.

Распоред и коришћење средстава остварених из прихода од 
приватизације односе се на решавање проблема ларви комараца 
на значајним туристичким дестинацијма које би, између осталог, 
уз појачани третман комараца оствариле већи туристички промет, 
већу туристичку потражњу, како домаћих, тако и иностраних 
туриста. 

Такође, у циљу очувања природних вредности наведених 
локалитета, а имајући у виду да су неки од њих и станишта 
заштићених врста биљака и животиња, опредељење је биолошко 
сузбијање ларви комараца, како би се комарци сузбили методама 
које су еколошки прихватљиве, односно како би утицај на 
животну средину био минималан.

II

Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 
2008. годину, у оквиру раздела 05 Покрајински секретаријат 
за привреду, функционална класификација 410- Општи 
економски и комерцијални послови, позиција број 77, економска 
класификација 424- Специјализоване услуге- 4246- Услуге 
очувања животне средине, науке и геодетске услуге из извора 
финансирања 12 04- Примања од отплате датих кредита и продаје 
финансијске имовине- приходи од приватизације планирана су 
средства у износу од 26.977.000,00 динара.

Део средстава у износу од 13.488.500,00 динара је распоређен 
по Решењу о утврђивању програма распореда и коришћења 
средстава остварених из прихода од приватизације за реализацију 
биолошког сузбијања ларви комараца на туристичким 
дестинацијама у Аутономној Покрајини Војводини за период 
јануар- март 2008. године, број 401-03428/2007 од 16. јануара 
2008. године

Овај Програм садржи распоред средстава у износу од 
10.231.650,00 динара на следећи начин: 

- 9.652.500,00 динара користиће се за сузбијање ларви ко-
мараца на туристичким дестинацијама у Аутономној 
Покрајини Војводини за 2008. годину

- 579.150,00 динара користиће се за надзор над акцијом за 
2008. годину

14. Нова Црња · Доградња и завршетак ловачког дома «Шољом» у 
Новој Црњи 3.500.000,00

 УКУПНО: 22. Пројекта у 14 општина у АП Војводини 35.250.000,00

Површина (hа) Количина препарата (Л)
Укупно максимално динара 

предвиђено за извођење 
третмана

Укупно максимално  
динара предвиђено за 

надзор 

укупно максимално 
предвиђено динара за 

извођење и надзор

7.722 19.305 9.652.500,00 579.150,00 10.231.650,00

Расподела средстава, количине препарата и површина за 2008. годину
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Наведена расподела средстава је усклађена са спецификацијом 
утрошка препарата (ларвицида) и површина туристичких 
дестинација,  предложеним од стране Покрајинског секретаријата 
за заштиту животне средине и одрживи развој и Покрајинског 
секретаријата за привреду, на коју је сагласност дао и Покрајински 
секретаријат за науку и технолошки развој, број 39 од 31. марта 
2008. године.

III

Исплата средстава за реализацију Програма вршиће се преко 
Покрајинског секретаријата за привреду.

262.

 На основу члана 2. тачка 13. Одлуке о организацији и начину 
рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службе-
ни лист АПВ’’, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02,  23/02 и 17/03), а у вези 
са чланом 5. и 6. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводи-
не за 2008. годинe (‘’Службени лист АПВ”, број 03/08), Извршно 
веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 8. 
априла 2008. године,  д о н е л о  је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

Овим Решењем утврђујe се Програм распореда и коришћења 
средстава за вишенаменско коришћење и заштиту вода за 2008. 
годину.

II

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

III

 Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине  Војводине”.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 401-00843/2008
Нови Сад, 8. април 2008. године

Председник
 Извршног већа

Мр Бојан Пајтић с.р.

ПРОГРАМ
РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ВИШЕНАМЕНСКО КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТУ ВОДА ЗА 
2008. ГОДИНУ 

I

Средства за вишенаменско коришћење и заштиту  вода пла-
нирана су Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 
2008. годину у укупном износу од 482.204.122,93 динара из сред-
става накнаде за коришћење вода, накнаде за заштиту вода и нак-
наде за извађени материјал из водотока. Пројекција остварења 
средстава од водопривредних накнада до краја 2008. године је 
основ за распоред средстава овим Програмом. Распоред средста-
ва из планираних водопривредних накнада утврђује се у складу 
са њиховом наменом утврђеном чланом 103. 104 и 105. Закона о 
водама.

Подтачке (1-6) из тачке I, планиране у укупном износу од 
84.556.545,23 динара финансираће се из:

· прихода од накнаде за извађени материјал из водот-

Ред.
Број Туристичке дестинације

2008.  година

Површине за два 
или више третмана 

(hа)

Утрошак препарата
(л)

Предвиђена средства
(дин)

1 Фрушкогорска језера 772 1.932 965.000,00

2 Бања Врдник 130 322 162.500,00

3 Бања Русанда 1.544 3.861 1.930.000,00

4 Белоцркванска језера 386 965 482.500,00

5 Панонија -Зобнатица 1.545 3.861 1.931.250,00

6 Бања Кањижа 257 643 321.250,00

7 Бања Сланкамен 257 643 321.250,00

8 Палић 386 965 482.500,00

9 Вршачке планине 193 483 241.250,00

10 Нови Бечеј 129 322 161.250,00

11 Карађорђево 129 322 161.250,00

12 Сента 129 322 161.250,00

13 Бања Јунаковић 900 2.250 1.125.000,00

14 Сомбор 965 2.414 1.206.250,00

Сузбијање укупно 7.722 19.305 9.652.500,00

НАДЗОР 579.150,00

УКУПНО 7.722 19.305 10.231.650,00

Расподела средстава, утрошка препарата и површина за 2008. годину 
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ока  који је за 2008. годину планиран у износу од 
75.000.000,00 динара (извор финансирања 04 00 Соп-
ствени приходи буџетских корисника ),

· остварених, а неутрошених средстава од накнаде за из-
вађени материјал из водотока у 2007. години у износу од 
9.556.545,23 динара (извор финансирања 13 06 Нераспо-
ређени вишак прихода из ранијих година-додатна сред-
ства).

1) Регулационо-санациони радови у кориту и приобаљу реке 
Дунав 

  35.000.000,00 динара

2) Регулационо-санациони радови у кориту и приобаљу реке 
Саве 

 10.000.000,00 динара

3) Регулационо-санациони радови у кориту и приобаљу реке 
Тисе  

 24.000.000,00 динара

4) Регулационо-санациони радови у кориту и приобаљу оста-
лих војвођанских водотока 

10.546.545,23 динара

5) Трошкови вршења контроле над вађењем шљунка и песка 
из водотока

5.000.000,00 динара

6) Трошкови вршења контроле над вађењем шљунка и песка из 
водотока за месец новембар 2007. године (пренета обавеза)

10.000,00 динара

Извор финансирања за радове у подтачкама (1-6) обезбеђује се 
из прихода од накнаде за извађени материјал из водотока плани-
раних за 2008. годину у износу од 75.000.000,00 динара (извор 
финансирања 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника), 
а део средстава за послове наведене у подтачки 4. у износу од 
9.556.545,23 динара  планиран је из оствареног, а неутрошеног 
прихода од накнаде за извађени материјал из водотока у 2007. 
години (извор финансирања 13 06 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година – додатна средства).

Подтачке (7-10) из тачке I,  планиране у укупном износу од 
132.838.629,98 динара,  финансираће се из:  

 
· прихода од накнаде за заштиту вода који је за 2008. го-

дину планиран у износу од 130.000.000,00 динара (из-
вор финансирања 04 00 Сопствени приходи буџетских 
корисника ) и

· остварених, а неутрошених средстава од накнаде за заш-
титу вода у 2007. години у износу од 2.838.629,98 динара 
(извор финансирања 13 06 Нераспоређени вишак прихо-
да из ранијих година - додатна средства).

7) Исплата средстава по Програму из 2007. године (тачка I.6. 
Трошкови припреме подлога за обрачунавање накнада  за зашти-
ту вода, коришћење вода и извађени материјал из водотока, при-
према елемената за издавање решења и праћење истих у свим фа-
зама поступка и обезбеђење документације за вођење буџетског 
књиговодства АП Војводине) за ЈВП ‘’Воде Војводине’’  (пренета 
обавеза)

  3.888.000,00 динара

8) Трошкови припреме подлога за обрачунавање накнада  за 
заштиту вода, коришћење вода и извађени материјал из водотока, 
припрема елемената за издавање решења и праћење истих у свим 
фазама поступка и обезбеђење документације за вођење буџет-
ског књиговодства АП Војводине за 2008. годину 

  4.000.000,00 динара

9) Финансирање објеката за пречишћавање отпадних вода по 
конкурсу из 2007. године (пренета обавеза)

  13.732.426,00 динара

10) Финансирање објеката за одвођење и пречишћавање отпад-
них вода и објеката за одвођење атмосферских вода

111.218.203,98 динара

Извор финансирања за радове у подтачкама (7-10) обезбеђује 
се из прихода од накнаде за заштиту вода планираних за 2007. го-
дину у износу од 130.000.000,00 (извор финансирања 04 00 Соп-
ствени приходи буџетских корисника), а део средстава за послове 
наведене у подтачки 10. у износу 2.838.629,98 од динара планиран 
је из оствареног, а неутрошеног прихода од накнаде за заштиту 
вода у 2007. години (извор финансирања 13 06 Нераспоређени ви-
шак прихода из ранијих година-додатна средства).

Подтачке (11-20) из тачке I, планиране у укупном износу од  
264.808,947,72 динара финансираће се из:

· прихода од накнаде за коришћење вода  који је за 2007. 
годину планиран у износу од 200.000.000,00 динара (из-
вор финансирања 04 00 Сопствени приходи буџетских 
корисника ) и

· остварених, а неутрошених средстава од накнаде за ко-
ришћење вода у 2007. години у износу од 64.808.947,72 
динара (извор финансирања 13 06 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година - додатна средства).

11) Финансирање објеката за снабдевање насеља и индустрије 
водом  

138.213.635,29 динара

12) Исплата средстава за извршене радове по Програму из 
2007. године (тачка I 17. Инвестиционо одржавање водопривред-
них регионалних система и малих брана) за ЈВП’’ Воде Војводи-
не’’ (пренета обавеза)

1.274.286,80 динара 

13) Исплата средстава за извршене радове по Програму из 2007. 
године (тачка I 17. Инвестиционо одржавање водопривредних 
регионалних система и малих брана) за ЈВП’’ Воде Војводине’’ 
(пренета обавеза)

158.156,52 динара 

14) Исплата средстава за извршене радове по Програму из 2007. 
године (тачка I 17. Инвестиционо одржавање водопривредних 
регионалних система и малих брана) за ЈВП’’ Воде Војводине’’ 
(пренета обавеза)

500.850,38 динара
 
15) Исплата средстава за извршене радове по Програму из 

2007. године (тачка I 17. Инвестиционо одржавање водопривред-
них регионалних система и малих брана) за ЈВП’’ Воде Војводи-
не’’ (пренета обавеза)

704.815,19 динара 

16) Исплата средстава за извршене радове по Програму из 2007. 
године (тачка I 15. Наставак изградње водопривредних регионал-
них система у АПВ) за ЈВП’’ Воде Војводине’’ (пренета обавеза)

2.257.203,54 динара

17) Изградња, реконструкција и санација водопривредних ре-
гионалних система (подсистема)

35.000.000,00 динара

18) Изградња, реконструкција и санација двонаменских систе-
ма (одводњавање и наводњавање)

20.000.000,00 динара

19) Одржавање и реконструкција заштитних шума у водопри-
вреди

30.000.000,00 динара

20) Финансирање започетих радова по Програму из 2007. го-
дине на изградњи, реконструкцији и санацији водопривредних 
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регионалних система и двонаменских система
36.700.000,00 динара

Извор финансирања за радове у подтачкама (11-20) обезбеђује 
се из прихода од накнаде за коришћење вода планираних за 2008. 
годину у износу од 200.000.000,00 (извор финансирања 04 00 
Сопствени приходи буџетских корисника), а део средстава за по-
слове наведене у подтачки 11. у износу од 64.808.947,72  динара 
планиран је из оствареног, а неутрошеног прихода од накнаде за 
коришћење вода у 2007. години (извор финансирања 13 06 Нерас-
поређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства).

 У К У П Н О : 482.204.122,93 динарa

II

Расподелу средстава из тачке I подтачке 10 и 11 утврдиће 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство на основу спроведених конкурса.

263.

 На основу члана 2. тачке 13. Одлуке о организацији и начину 
рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службе-
ни лист АПВ’’, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 17/03) и члана 
7. а у вези са  чланом 5. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине 
Војводине за 2008. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број 3/08), 
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине на седници одр-
жаној 8. априла 2008. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Овим  Решењем утврђује се Програм распореда и коришћења 
средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2008. го-
дину за шумарство и ловство. 

II

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

III
 

 Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине  Војводине”.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 401-00863/2008
Нови Сад, 8. април 2008. године

Председник
 Извршног већа

Мр Бојан Пајтић с.р.

П Р О Г Р А М
РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008.ГОДИНЕ 
ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО

I

Планирана финансијска средства из Буџета АП Војводине 
(‘’Сл.лист 3/2008) за шумарство и ловство предвиђена су из из-
вора и то: 

1. Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске 
имовине – приходи од приватизације у износу од 

100.000.000,00 динара

2. Сопствени приход буџета корисника у износу од 
500.000,00 динара

3. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна 
средства у износу од 

87.000,00 динара

УКУПНО100.587.000,00 динара

Овим Програмом утврђује се распоред средстава у износу од 
100.000.000,00 динара из извора 1204 - Примања од отплате датих 
кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватиза-
ције за следеће намене:

II

1. Овим програмом финансираће се део нереализованог Про-
грама распореда и коришћења средстава из Буџета АП Војводине 
за 2007.годину за шумарство и ловство у (‘’Сл.лист АП Војводи-
не’’ бр. 19/07) а на основу спроведеног конкурса за суфинанси-
рање програма и пројекта у области шумарства у АП Војводини у 
2007.години објављен у дневном листу ‘’Дневник’’ од 17.11.2007.
године у износу од 

69.439.500,00 динара

III

2. Подизање нових шума на подручју Аутономне Покрајине 
Војводина

а) Подизање нових шума на чистинама
б) Мелиорација деградираних шума

15.000.000.00 динара  
 
3. Подстицајна средства за подизање ПРИВАТНИХ ШУМА на 

територијиАутономне Покрајине Војводина
4.000.000,00 динара 
 
4. Унапређење семенске и расадничке производње на терито-

рији Аутономне Покрајине Војводине
а) Проширење капацитета семенског центара за термичку 

обраду, чување и  складиштење семена  храста лужња-
ка у Моровићу

1.500.000,00 дин.
б) Набавка опреме и проширење расадничке производње  

3.460.500,00 дин.
Укупно 4.960.500,00 динара

5. Заштита шума на територији Аутономне Покрајине Војво-
дина
  Одржавање против пожарних пруга у специјалном резервату 
природе  Делиблатске и Суботичке пешчаре 

  1.000.000,00 динара

6. Суфинансирање програма ПРОГНОЗНО-ИЗВЕШТАЈНИХ 
ПОСЛОВАзаштите биља  (шума, засада, расадника) за АП Војво-
дину 

 700.000,00 динара

7. Трошкови организације семинара за кадрове из области шу-
марства ‘’КАКО ПОВЕЋАТИ ШУМОВИТОСТ АП ВОЈВОДИ-
НЕ’’

 800.000,00 динара

8. Суфинансирање истраживања варијабилности аутохтоних 
врста дрвећа у АП Војводини

 1.000.000,00 динара

9.  Суфинансирање програма унапређења ловства у  АП Војво-
дини

а)  Израда студије о критеријуму  за бонитирање ловишта у 
Банату  

 600.000,00 динара
б) Унапређење вештачке производње пернате  дивљачи
  2.500.000,00 динара

 Укупно 3.100.000,00 динара
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УКУПНО 100.000.000,00 динара  

IV

Средства из тачке III Програма користиће се на следећи на-
чин: 

- За програм из подтачке 2. право учешћа на конкурс 
имају правна лица која су корисници шума и шумског 
земљишта на подручју АП Војводине. Предност имају 
пројекти подизања шума заштитног карактера, подручја 
са ниском шумовитошћу  и пројекти  за које је подноси-
лац обезбедио веће сопствено учешће. 

- За програм из подтачке 3. средства ће користити ЈП 
‘’Војводинашуме’’ Петроварадин и ЈП ‘’Нацинални 
парк  Фрушка гора’’ Сремска Каменица за трошкове 
садног материјала и стручне помоћи подизања приват-
них  шума. 

- Средства из подтачке 4а, користиће ЈП ‘’Војводинашуме’’ 
за наведене потребе

- Средства из подтачке 4б, користиће се путем конкурса. 
Право учешћа на конкурсу имају регистровани расад-
ници за произвдоњу шумског садног материјала са под-
ручја АП Војводине који задовољавају законом припи-
сане услове. 

- Средства из подтачке 5. користиће ЈП ‘’Војводинашуме’’ 
за наведене потребе

- Средства из подтачке 6. користиће Истраживачко развој-
ни Институт за низијско шумарство  и животну средину 
за наведене послове. 

- Средства из подтачке 7. користиће Истраживачко развој-
ни Институт за низијско шумарство и животну средину 
за организацију и трошкове семинара. 

- Средства из подтачке 8. користиће Истраживачко развој-
ни Институт за низијско шумарство  и животну среди-
ну за истраживање: Варијабилност аутохтоних врста др-
већа у АП Војводини.

- Средства из подтачке 9а, користиће Ловачки савез  Војво-
дине за израду наведене студије. 

- Средства из подтачке 9б, користиће се путем конкурса 
за унапређење вештачке производње пернате дивљачи. 
Право учешћа на конкурсу имају корисници ловишта са 
подручја АП Војводине. Предност имају ловишта која 
су сиромашнија са дивљачи, као и подручја у мање раз-
вијеним општинама. 

V

Исплату средстава за реализацију овог Програма вршиће 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство у складу са приливом средстава у Буџет АП Војводине. 

264.

На основу члана 2. став 1. тачка 3. и члана 25. став 4. Одлуке о 
организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине 
Војводине (“Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 
23/02 и 17/03) и члана 7. а у вези члана 5. Одлуке о буџету АП 
Војводине за 2008. годину (“Службени лист АПВ”, број 3/08),  
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 8. априла 2008. године,  д о н е л о  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим Решењем утврђује се Програм распореда и коришћења 
средстава за реализацију пројеката из области енергетике и 
минералних сировина на територији АП Војводине (у даљем 
тексту: Програм), као и обим средстава за спровођење овог 
Програма и начин њиховог распоређивања и коришћења.

II

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

III

 Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине  Војводине”.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 401-00947/2008
Нови Сад, 8. април 2008. године

Председник
 Извршног већа

Мр Бојан Пајтић с.р.

ПРОГРАМ
 РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТКЕ 
И МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП 

ВОЈВОДИНЕ

I

Средства за овај Програм планирана су Одлуком о буџету 
Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину (“Службени 
лист АП Војводине”, број 3/08) у члану 5., раздео 7-Покрајински 
секретаријат за енергетику и минералне сировине, функционална 
класификација 430-Гориво и енергија, извор финансирања 12 
04-Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске 
имовине-приходи од приватизације, на позицији 139, економска 
класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама, 4512 Капиталне субвенције 
јавним и нефинансијским предузећима и организацијама, у 
износу од 38.000.000,00 динара и на позицији 140, економска 
класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти, 4632-
Капитални трансфери осталим нивоима власти, у износу од 
27.000.000,00 динара. 

II

Средства из тачке I овог Програма користиће се за реализацију 
следећих пројеката:

Пројекат 1 - Смањење губитака електричне енергије у 
електродистрибутивном систему

Циљ пројекта је смањење губитака електричне енергије 
у електродистрибутивном систему са укључењем крајњих 
потрошача који имају знатан удео у комерцијалним губицима. 
У оквиру овог пројекта треба савременим техничким решењима 
сузбити крађу електричне енергије и корупцију. 

Са гледишта енергетске ефикасности губици у дистрибуцији 
електричне енергије представљају највећи проблем 
електродистрибутивних компанија. Процена је да највећи део 
комерцијалних губитака (крађе) настаје код потрошача са мерним 
групама где се мери активна и реактивна електрична енергија и 
снага. Овај сегмент потрошача треба истражити на ширем узорку 
путем мерења и даљинског очитавања. Осим тога неопходно је 
успоставити прецизан биланс протока и губитака електричне 
енергије од места пријема до места потрошње да би се тачно 
утврдила величина и структура губитака. Тиме се могу тачно 
утврдити узроци и жаришта губитака и предузети праве мере за 
њихово смањење. За успостављање прецизног биланса протока и 
губитака електричне енергије морају се на одговарајућим местима 
уградити регистрирајући мерни уређаји активне и реактивне 
електричне енергије и снаге, са могућностима даљинске 
комуникације. Осим инсталисања мерне опреме неопходно је у 
ДМС систему обезбедити функционалност нисконапонске мреже 
и развити функцију протока и губитака електричне енергије. 
Комплетан систем би се тестирао на делу дистрибутивне мреже 
Новог Сада и Руме, а пратили би се резултати билансирања и 
смањења губитака.

Ово је наставак пројекта који је Извршно веће АП Војводине 
финансирало пре две године са мањим обимом средстава. Та 
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фаза је завршена и показала је добре резултате чиме су оправдана 
уложена средства. Овим новим финансирањем би се досегло 
смањење губитака електричне енергије код категорије потрошача 
која до сада није била обухваћена, а због крађе електричне енергије 
предстваља озбиљан проблем како за електродистрибуцију тако 
и за друге потрошаче који уредним измиривањем својих обавеза 
сносе и терет крађе несавесних потрошача.

Садржај потребних активности имплементације пројекта:  
- Склапање уговора са енергетским субјектом; 
- Праћење реализације пројекта и спровођење контроле 

трошења субвенционираних средстава;
- Након реализације пројекта спровести cost-benefit ана-

лизу оправданости пројекта.

Планирана средства за овај Пројекат износе 20.000.000,00 
динара.

ПД “Електровојводина”, Нови Сад, једино обавља делатност 
пружања ових услуга, а да је на основу члана 2. става 1. тачка 1. 
Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 39/2002, 
43/03, 55/2004, 101/05) прописано да се Закон не примењује 
на набавке од организација које се у смислу Закона сматрају 
наручиоцем и које су основане за обављање делатности пружања 
услуга које су предмет јавне набавке.

Распоред средстава за реализацију овог пројекта ће се доделити 
ПД “Електровојводини”, Нови Сад. 

Пројекат 2 - Смањење губитака у дистрибутивној мрежи топлотне 
енергије

Основни циљ пројекта је обнова дотрајале дистрибутивне мре-
же топлотне енергије. Поред осавремењивања жели се постићи и 
повећање енергетске ефикасности, смањење потрошње енергена-
та, а самим тим и смањење загађења животне средине.

Просечна старост дистрибутивне мреже топлотне енергије 
у Војводини је углавном преко 25 година. Покрајинском 
секретаријату за енергетику и минералне сировине су у више 
наврата били упућивани апели малих градских топлана из 
неразвијених локалних самоуправа за решавање проблема која се 
односи или на реконструкцију/ревитализацију топловодне мреже 
или на осавремењивање топлана увођењем, мерача утрошка 
топлотне енергије у подстаницама, регулационих елемента за 
аутоматско вођење температуре према спољашњим условима, 
заменом циркулационих пумпи пумпама са фреквентним 
регулатором итд. Овим пројектом се жели помоћи да се бар део 
текуће проблематике реши, нарочито кад се зна да су потребна 
велика улагања.

Садржај потребних активности имплементације пројеката:
- Разматрање захтева и доношење одлуке од стране струч-

не комисије Секретаријата  према постављеним крите-
ријумима;

- Избор локација за реконструкцију топловодне мреже 
према постављеним критеријумима; 

- Склапање уговора са изабраним топланама према подне-
том захтеву;

- Спровести контролу субвенционираних средстава.

Планирана средства за овај Пројекат износе 18.000.000,00 
динара.

Распоред средстава ће се вршити на основу поднетих захтева 
топлана са територије АП Војводине, а избор коме ће се доделити 
средства донеће се, на основу Одлуке, од стране стручне Комисије 
секретаријата према постављеним критеријумима.  

Пројекат 3 - Израда идејних и/или главних пројеката гасификације 
и реализација пројеката гасификације у општинама на територији 

АП Војводине

Циљ програма је да Секретаријат помогне израду идејних и/
или главних пројеката гасификације у општинама на територији 

АП Војводине, као и изградњу гасне инфраструктуре у складу са 
Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2015. године 
(“Службени гласник РС”, број 44/05) и Уредбом о утврђивању 
програма остваривања стратегије Републике Србије до 2015. 
године за период од 2007. до 2012. године (“Службени гласник РС”, 
број 17/07). Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 
2015. године предвиђена је гасификација око 400 хиљада нових 
домаћинстава у Републици Србији до 2015. године са циљем да 
се смање потребе за електричном енергијом. Израда пројеката 
гасификације допринела би бољем искоришћењу већ постојећег 
транспортног система природног гаса односно повећању његове 
енергетске ефикасности. Коришћење природног гаса као 
енергента доприноси и очувању животне средине.

Планирана средства за овај Пројекат износе 12.000.000,00 
динара.

Распоред средстава за реализацију овог пројекта ће се вршити 
према поднетим захтевима општина и месних заједница као 
правних субјеката, а према критеријуму да у насељеним местима 
тих општина и месним заједницама, за које би се израђивала 
пројектно-техничка документација за гасификацију, није 
изграђена дистрибутивна гасна мрежа.

Пројекaт 4 - Пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања у 
циљу обезбеђивања водом језера “Русанда” у Меленцима

Бања “Русанда” код Меленаца има дугогодишњу лечилишну 
традицију засновану на коришћењу лековитих својстава 
минералног блата – пелоида из језера Русанда. Језеро “Русанда” 
захвата  површину од око 4 km2. Дубоко је око 0,5 до 1,5 метара, 
а дно је покривено лековитим блатом-пелоидом дебљине од 
0,5 до 1,3 (максимум) метара. Досадашњим истраживањима и 
испитивањима утврђено је да се лековита својства пелоида (и 
воде у језеру) заснивају на високим концентрацијама халоида 
(хлор, бром и јод) и алкалија (натријум, калијум и магнезијум) 
и по томе су врло слични пелоидима из Игала и неких других 
места на Јадрану као и онима на обалама Црног мора. Међутим, 
лековита својства халоида на људски организам у контролисаним 
условима, у случајевима до којих се скоро редовно долази у 
сушном периоду, постају штетни на животну средину, а пре 
свега на биљни свет на ширем подручју језера. Наиме, због 
поремећаја нивоа подземних вода (услед изградње система 
Дунав-Тиса-Дунав) у сушним периодима долази до исушивања 
појединих делова (а понекад и целог) језера и тада се подлога - 
житки муљ по површини претвара у типичну „слану пустињу“. 
Тада, услед дејства честих и снажних ветрова (иначе типичних 
за подручје Баната) долази до издувавања „слане прашине“ из 
исушеног језера, која је врло агресивна и изазива сушење биљног 
света на ширем подричју „језера“. Поред тога, а с обзиром да се 
практично ради о необновљивом (обнавља се изузетно споро) 
ресурсу (пелоиду), овај процес доводи и до губитка квантитета и 
квалитета (током повлачења и испаравања воде највеће количине 
соли се таложе на површини муља које затим лако бивају 
издувавани) што дугорочно, негативно утиче на одрживи развој 
бање „Русанде“.

Циљ предложеног пројекта је да се језеро „Русанда“ обезбеди 
потребном количином воде чиме би се спречило његово 
исушивање и у екстремним климатским приликама и тако са 
једне стране сачувале од природне ерозије резерве и квалитет 
лековитог блата-пелоида, а са друге стране спречили неповољни 
утицаји „слане прашине“ на животну средину на ширем подручју 
језера „Русанда“. 

Планирана средства за овај Пројекат износе 6.000.000,00 
динара.

Распоред средстава за реализацију овог пројекта доделиће се 
МЗ Меленци,  на чијој територији ће се пројекат реализовати.

Пројекат 5 – „Мониторинг режима подземних вода у зони 
изворишта, контрола рада водозахвата и израда хидрогеолошко-
хидродинамичког модела за шири простор изворишта подземних 
вода у Ади, Сенти, Молу и Бечеју – пилот пројекат“ – наставак 
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радова из 2007. године

Овај пројекат представља наставак радова на реализацији 
пилот пројекта ради успостављања „контролне/експерименталне 
мреже“ мониторинга режима подземних вода у зони појединих 
изворишта на територији северне Бачке, започетих током 2007. 
године. Циљ пројекта је да се у близини већих извориштима, али 
ван директног утицаја бунара за захватање воде,  израде нови 
или оспособе постојећи објекти/пијезометри за систематско 
праћење режима подземних вода (квантитативни статус) током 
једне хидролошке године помоћу савремених инструмената-data 
logger-а. Овако прикупљени подаци, уз одговарајуће показатеље 
и параметре о квалитету (хемијски статус) и количинама 
захваћене воде на посматраним извориштима омогућиће израду 
одговарајућег/их концептуалног/ух модела водног/их тела, као 
и утврђивање њиховог статуса (под или без ризика), који ће 
послужити за избор густине и локације осматрачких станица, 
учесталост и врсту мониторинга (надзорни мониторинг – сва 
водна тела подземних вода; оперативни мониторинг – само за 
водна тела под ризиком) на датом подручју – водном телу, 
што је основни предуслов за дугорочно одрживо управљање и 
коришћење подземних вода.

Током 2007. године завршени су осматрачки објекти за 
изворишта на подручју Бачке Тополе, Суботице и Кањиже, а 
предложеним пројектом за 2008. годину се планира наставак 
проширење мреже за изворишта на подручју Сенте, Аде, Мола 
и Бечеја, чиме би се успоставила „експерименталне мрежа“ на 
читавом подручју северне Бачке, односно на потенцијалном 
водном телу подземних вода између реке Криваје (на западу) и 
Тисе (на истоку).  

Планирана средства за овај Пројекат износе 9.000.000,00 
динара.

Распоред средстава за реализацију овог пројекта доделиће 
се Општини Сента која ће због ефикаснијег и једноставнијег 
комуницирања са будућим извођачем радова координирати свим 
активностима по овом пројекту и испред општине Ада и општине 
Бечеј. Општина Сента ће наменски усмерити средства извођачу 
радова и за реализацију дела пројекта на подручју општине Ада 
и општине Бечеј.

III

Реализација Програма вршиће се из средстава Покрајинског 
секретаријата за енергетику и минералне сировине.

265.

 На основу члана 14. став 1. Одлуке о оснивању Туристичке 
огранизације Војводине  (“Службени лист АПВ”, број: 18/02 и 
4/08) и члана 25. став 4. Одлуке о организацији и начину рада Из-
вршног већа Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист 
АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 17/03), Извршно веће 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. апри-
ла 2008. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
 

I

Даје се сагласност на Програм туристичке информативно 
– пропагандне делатности за 2008. годину, који је донео Управни 
одбор Туристичке организације Војводине, на 4. седници одржа-
ној 3. априла 2008. године.

II

 Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине”.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-00023/2007
Нови Сад, 16. април 2008. године

Потпредседник
 Извршног већа

Др Лоди Г. Габор, с.р.

266.

 На основу члана 14. став 1. Одлуке о оснивању Туристичке 
огранизације Војводине  (“Службени лист АПВ”, број: 18/02 и 
4/08) и члана 25. став 4. Одлуке о организацији и начину рада Из-
вршног већа Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист 
АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 17/03), Извршно веће 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. апри-
ла 2008. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
 

I

Даје се сагласност на Програм рада и Финансијски план Ту-
ристичке организације Војводине за 2008. годину, који је донео 
Управни одбор Туристичке организације Војводине, на 4. седни-
ци одржаној 3. априла 2008. године.

II

 Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине”.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-00024/2007
Нови Сад, 16. април 2008. године

Потпредседник
Извршног већа

Др Лоди Г. Габор

267.

 На основу члана 2. тачка 21. Одлуке о организацији и начину 
рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине (“Службе-
ни лист АПВ”, број: 10/92, 12/92 – испр., 1/95, 3/02, 23/02 и 17/03), 
члана 1. став 1. Одлуке о преношењу одређених овлашћења Из-
вршном већу Аутономне Покрајине Војводине у односу на јав-
на предузећа која је основала Скупштина Аутономне Покрајине 
Војводине (“Службени лист АПВ”, број 3/06) и члана 22. став 2. 
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса (“Службени гласник РС”, број: 25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05), Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на сед-
ници одржаној 16. априла 2008. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Даје се сагласност на Измене и допуне Годишњег програма по-
словања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко плани-
рање и пројектовање “Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад 
за 2008. годину, које је донео Управни одбор Јавног предузећа за 
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање “Завод за 
урбанизам Војводине” Нови Сад, на XXIV седници одржаној 28. 
марта 2008. године.

II

 Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине”.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-00031/2007
Нови Сад, 16. април 2008. године
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Потпредседник
 Извршног већа

Др Лоди Г. Габор, с.р.

268.

 На основу члана 2. тачке 13. Одлуке о организацији и начину 
рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 17/03) и члана 7. а 
у вези са чланом 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годи-
ну („Службени лист АПВ“, број 3/08). Извршно веће Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. априла 2008. 
године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Овим Решењем утврђује се Програм распореда и коришћења 
средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2008. го-
дину, за реализацију Програма подршке развоја пољопривреде 
АП Војводине, као и обим средстава за спровођење овог Програ-
ма и начин њиховог распоређивања и коришћења.

 У оквиру обима средстава утврђених за спровођење Програма 
из става 1. овог Решења, садржана су и средства која су распо-
ређена решењем, број 320-00003/2008 („Службени лист АПВ“, 
број 4/08), на основу Одлуке о привременом финансирању Ауто-
номне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 22/07).

II

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

III

 Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине”.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 320-00003/2008
Нови Сад, 16. април 2008. године

Потпредседник
 Извршног већа

Др Лоди Г. Габор, с.р.

ПРОГРАМ
 РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА

 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ  
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ РАЗВОЈА 

ПОЉОПРИВРЕДЕ АП ВОЈВОДИНЕ

I

Програм се доноси у циљу финансирања набавке опреме и 
обнове застареле механизације у средњим пољопривредним, 
хемијско-прехрамбеним и текстилним школама у Аутономној 
Покрајини Војводини.

Средства намењена за реализацију наведених програмских 
активности планирана су Одлуком о Буџету Аутономне Покрајине 
Војводине за 2008. годину („Службени лист АПВ“, број 3/2008), у 
укупном износу од 30.000.000,00 динара из следећих извора: 

- Примања од отплате датих кредита и продаје финан-
сијске имовине – приходи од приватизације у износу од 
27.191.532,00 динара и

- Приходи из буџета у износу од 2.808.468,00 динара.
Овим Програмом утврђује се распоред средстава у износу 

од 20.000.000,00 динара из извора 12 04 Примања од отплате 
датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од 
приватизације.

Распоред средстава у износу од 10.000.000,00 динара утврђен је 
Програмом подршке развоја пољопривреде Аутономне Покрајине 

Војводине, за период јануар-март 2008. године („Службени лист 
АПВ“, број 4/08).

II

У циљу подршке развоја пољопривреде у 2008. години, у 
првој фази, планирано је суфинансирање Програма за опремање 
централне лабораторије за анализу млека у АП Војводини у 
укупном износу од 10.000.000,00 динара за куповину апарата 
и пратеће опреме за хемијску и цитолошку анализу крављег, 
овчијег и козијег млека, односно по распореду предвиђеном 
Решењем Извршног већа АП Војводине број 320-00003/2008 од 
05. марта 2008. године („Службени лист АПВ“, број 4/2008).

У другој фази, по захтевима средњих пољопривредних, 
хемијско – прехрамбених и текстилних школа са територије 
Аутономне Покрајине, планирано је финансирање набавке 
опреме ради унапређења и развоја производње пољопривредно 
– прехрамбених производа у износу од 20.000.000,00 динара и то 
за:

1. ратарску производњу (трактори; плугови; сетвоспрема-
чи; прскалице; тањираче и др.)

2. повртарску производњу (системи за наводњавање; прс-
калице; опреме за прање, припрему, калибрирање и па-
ковање поврћа)

3. сточарску производњу (опрема за машинску мужу; оп-
рема за изђубравање; цистерне за осоку; опрема за 
храњење, напајање, вентилацију, транспорт и дозирање 
хране, мешаоне итд.

4. воћарску производњу (прскалице; атомизери; травоко-
сачице; мотокултиватори; тањираче; пнеуматске мака-
зе; опрема за наводњавање; опрема кап по кап; опрема 
за транспорт воћа; опрема за прање и паковање воћа; ка-
либратори; расхладне коморе; опрема за прераду и зам-
рзавање воћа и др.)

5. виноградарску производњу (пнеуматске маказе; ато-
мизери; мотокултиватори; травокосачице; муљаче за 
грожђе; пресе; винска бурад и цистерне; лабораторијска 
опрема и др.)

6. прехрамбени смер у пољопривредним школама, хемиј-
ско-прехрамбеним и текстилним школама (опрема за 
мини млекаре, производњу сирева, мини кланице, суша-
ре,  прерадa меса; опрема за пекарске производе; опре-
ма за кондиторске производе, пакерице и друга мини оп-
рема неопходна пољопривредним, хемијско-прехрамбе-
ним и текстилним школама специјализованим за разли-
чите врсте прераде прехрамбених производа; изградња и 
доградња објеката у којима ће се вршити практична на-
става и едукација ученика.

III

Испуњеност услова за доделу средстава као и мониторинг 
коришћења средстава врши комисија коју образује Покрајински 
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство и која 
ће дати предлог за избор пројеката покрајинском секретару за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство који доноси коначну 
одлуку. 

Услови и начин коришћења средстава утврђују се Уговором који 
се закључује са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство. 

Реализација овог Програма вршиће се у зависности од прилива 
средстава у буџет Аутономне Покрајине Војводине.
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 На основу члана 2. тачка 13. и члана 25. став 4. Одлуке о ор-
ганизацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине 
Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 
23/02 и 17/03) и члана 7. а у вези са чланом 5. Одлуке о буџету Ау-
тономне Покрајине Војводине за 2008. годину (‘’Службени лист 
АПВ’’, број 3/08), Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној  16. априла 2008. године, донело је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

 Овим Решењем утврђује се Програм распореда и коришћења 
средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2008. 
годину, за мере и акције у пољопривреди, обим средстава за 
спровођење овог Програма и начин њиховог распоређивања и ко-
ришћења. 

II

 Програм из тачке I овог Решења, чини његов саставни део. 
III

 Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине”.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 401-00646/2008
Нови Сад, 16. април 2008. године

Потпредседник
 Извршног већа

Др Лоди Г. Габор,с.р.

ПРОГРАМ 
РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА 

 СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА  
АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008.ГОДИНУ ЗА МЕРЕ И АКЦИЈЕ У 

ПОЉОПРИВРЕДИ

I

Средства намењена за мере и акције у пољопривреди пла-
нирана су у Буџету АП Војводине за 2008.годину у износу од 
10.000.000,00 динара 12 04 Примања од отплате датих кредита и 
продаје финансијске имовине -  приходи од приватизације.

II

 У циљу омогућавања бржег развоја пољопривредне произ-
водње, средства из тачке I oвог програма распоређују се за суфи-
нансирање програма и пројеката, следећим корисницима:

 III

 Начин коришћења средстава регулисаће се уговорима између 
корисника средстава и Покрајинског секретаријата за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство.

 Исплату средстава за реализацију овог Програма вршиће 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство, у складу са приливом средстава у буџет АП Војводине.
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На основу члана 21. став 2. Закона о ловству (“Службени гла-
сник РС” број 39 /93) и члан 47. Закона о утврђивању одрећених 
надлежности Аутономне Покрајине Војводине (“Службени гла-
сник РС” број 6/02), покрајински секретар за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА “ЗОБНАТИЦА”  НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште “Зобнатица” установљено на територији општине 
Бачка Топола,

Решењем министарства пољопривреде шумарства и водопри-
вреде, број 324-02-21/94-06 од 26.03.1994.године даје се на газдо-
вање А.Д. “Зобнатица” - Бачка Топола и то на период од 10 го-
дина.

II

Услови газдовања ловиштем из члана 22. Закона о ловству утвр-
диће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство и А.Д. “Зобнатица” 
Бачка Топола у року од 30 дана од дана објављивања овог решења 
у “Службеном листу Аутономне  Покрајине Војводине”.

III

Ово решење објавити у “Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине”.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број: 104-324-00002/2008-01 
Нови Сад, 01.04.2008.

Покрајински секретар 
Даниел Петровић

Ред. бр. Корисник Програм - Пројекат Износ (динара)

1. Пољопривредни факултет - Департман 
за сточарство, Нови Сад

Формирање централне лабораторије за 
анализу млека у Војводини 2.000.000,00

2. Пољопривредни факултет - Департман 
за сточарство, Нови Сад

Опремање лабораторије опремом за брзе, 
прецизне и јефтине анализе хранива и 

хране за исхрану животиња
1.450.000,00

3. Пољопривредни факултет - Департман 
за пољопривредну технику, Нови Сад

Уређење OECD лабора-торије за погонске 
машине и тракторе 1.300.000,00

4. Пољопривредни факултет - Департман 
за пољопривредну технику, Нови Сад

Истраживање подлога за унапређење 
производње биодизела у функцији развоја 

руралних подручја Војводине
800.000,00

5. Институт за ратарство и повртарство, 
Нови Сад

Унапређење технологије гајења водећих 
ратарских биљних врста 1.500.000,00

6. Пољопривредни факултет - Департман 
за уређење вода, Нови Сад

Ефекти пречишћавања отпадних 
комуналних вода на изграђеним пречиста-

чима типа мокро поље у АП Војводини
1.950.000,00

7. Институт за прехрамбене технологије, 
Нови Сад

Испитивање технолошког квалитета 
сорти пшенице рода 2008. године 1.000.000,00

УКУПНО 10.000.000,00
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На основу члана 96. став 3. Закона о водама („Сл. гласник РС” 
бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 54/96) и члана 33. став 1. тачка 10. 
Статута Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине” 
Нови Сад, Управни одбор ЈВП „Воде Војводине”, на XXXIX сед-
ници одржаној 12.12.2007. године, донео је

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА СТВАРНИХ ТРОШКОВА ЈВП 
‘’ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ’’ У ПОСТУПКУ ВРШЕЊА ЈАВНИХ 

ОВЛАШЋЕЊА

Члан 1.

Овом oдлуком утврђује се начин одређивања стварних трошко-
ва ЈВП ‘’Воде Војводине” у поступку вршења јавних овлашћења.

Трошкови из става 1. овог члана односе се на издатке учињене 
у току или поводом Закона о водама предвиђеног поступка изда-
вања водопривредних услова, сагласности, дозвола, мишљења и 
потврда.

Члан 2.

Стварни трошкови ЈВП ‘’Воде Војводине” у поступку изда-
вања водопривредних услова, сагласности, дозвола, мишљења и 
потврда утврђују се у зависности од врсте водопривредних обје-
ката и сложености радова које је потребно извести, цене часа рада 
запослених на обради захтева, као и броја часова неопходних за 
поступање по сваком појединачном захтеву.

Члан 3.

Цена часа рада запослених на обради захтева за издавање во-
допривредних услова, сагласности, дозвола, мишљења и потврда 
утврђује се за \/II-1 степен стручне спреме у износу од 1630,00 
дин/час, за IV степен стручне спреме 930,00 дин/час и за I, II или 
III степен стручне спреме 660,00 дин/час.

Број потребних часова рада запослених на обради захтева за из-
давање водопривредних услова, сагласности, дозвола, мишљења 

и потврда, утврђен је у табели, која је дата у прилогу ове oдлуке и 
чини њен саставни део.

Члан 4.

Стварни трошкови ЈВП „Воде Војводине” у вршењу јавних 
овлашћења обрачунавају се применом формуле:

СТ= Ч1 х ЈЦ 1+  Ч2 х ЈЦ2 + Ч3 х ЈЦз  (дин.)

где је: СТ - стварни трошкови;

Ч1, Ч2 , Ч3 - број потребних часова рада запослених \/II-1 сте-
пена стручне слреме; IV степена стручне спреме и I, II или III 
степена стручне спреме, на обради захтева за издавање водопри-
вредних услова, сагласности, дозвола, мишљења и потврда из 
члана 3. став 2 ове oдлуке (табела);

ЈЦ1, ЈЦ2, ЈЦз - јединичне цене часова рада запослених на об-
ради захтева за издавање водопривредних услова, сагласности, 
дозвола, мишљења и потврда из члана 3. став 1. ове oдлуке.

Члан 5.

 Подносиоци захтева за издавање водопривредних услова, са-
гласности, дозвола, мишљења и потврда дужни су да унапред уп-
лате ЈВП ‘’Воде Војводине” стварне трошкове поступка одређене 
у складу са овом oдлуком.

Члан 6.

Ова oдлука ступа на снагу након добијања сагласности Из-
вршног већа АП Војводине, наредног дана од дана објављивања у 
‘’Службеном листу АП Војводине”.

У Новом Саду:
Дана:
Број:

Председник Управног одбора 
Петер  Кнези, дип. правник
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          Покрајинска изборна комисија

247. Одлука о измени и допуни Упутства о спровођењу 
Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне 
Покрајине Војводине

248. Одлука о поверавању послова бирачких одбора је-
динственим бирачким одборима

249. Решење о проглашењу Изборне листе: ГРУПА 
ГРАЂАНА «МАЈА ГОЈКОВИЋ» - Маја Гојковић

Скупштина Аутономне 
Покрајине Војводине

250. Одлука о оснивању установе студентског стандарда 
Студентски дом «ЕВРОПА» - EURÓPA KOLLÉGIUM 
у Новом Саду

Извршно веће Аутономне 
Покрајине Војводине

251. Одлука о накнадама и другим примањима покрајин-
ских службеника и намештеника

252. Одлука о измени Одлуке о оснивању Опште болнице 
Кикинда, Кикинда, услед поделе Здравственог цен-
тра «Коста Средојев Шљука», Кикинда

253. Одлука о измени Одлуке о оснивању Опште болнице 
Сента, Сента, услед поделе Здравственог центра «др 
Гере Иштван» Сента

254. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда 
за подршку инвестиција у Војводини «VOJVODINA 
INVESTMENT PROMOTION – VIP» за 2008. годину

255. Решење о давању сагласности на Програм рада Фон-
да за пружање помоћи избеглим, прогнаним и ра-
сељеним лицима за 2008. годину

256. Решење о утврђивању Програма селекцијских мера 
за унапређење сточарства у Аутономној Покрајини 
Војводини за 2008. годину

257. Решење о утврђивању Програма руралног развоја 
Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину

258. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и ра-
сељеним лицима за 2008. годину

259. Решење о утврђивању Програма распореда и ко-
ришћења средстава Покрајинског секретаријата 
за здравство и социјалну политику остварених из 
прихода од приватизације у 2008. години у циљу 
унапређења квалитета и ефикасности здравствене и 
социјалне заштите грађана у Аутономној Покрајини 
Војводини

260. Решење о утврђивању Програма распореда и ко-

ришћења средстава остварених из прихода од прива-
тизације за реализацију пројеката рецептивног тури-
зма у општинама на територији Аутономне Покраји-
не Војводине за 2008. годину

261. Решење о утврђивању Програма распореда и ко-
ришћења средстава остварених из прихода од прива-
тизације за реализацију биолошког сузбијања ларви 
комараца на туристичким дестинацијама у Аутоном-
ној Покрајини Војводини за 2008. годину

262. Решење о утврђивању Програма распореда и ко-
ришћења средстава за вишенаменско коришћење и 
заштиту вода за 2008. годину

263. Решење о утврђивању Програма распореда и ко-
ришћења средстава из буџета Аутономне Покрајине 
Војводине за 2008. годину за шумарство и ловство

264. Решење о утврђивању Програма распореда и ко-
ришћења средстава за реализацију пројеката из об-
ласти енергетике и минералних сировина на терито-
рији АП Војводине

265. Решење о давању сагласности на Програм туристич-
ке информативно-пропагандне делатности за 2008. 
годину

266. Решење о давању сагласности на Програм рада и Фи-
нансијски план Туристичке организације Војводине 
за 2008. годину

267. 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 
2008. годину

268. Решење о утврђивању Програма распореда и ко-
ришћења средстава из буџета Аутономне Покрајине 
Војводине за 2008. годину за реализацију Програма 
подршке развоја пољопривреде АП Војводине

269. Решење о утврђивању Програма распореда и ко-
ришћења средстава из буџета Аутономне Покраји-
не Војводине за 2008. годину за мере и акције у 
пољопривреди

Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство

270. Решење о давању ловишта «ЗОБНАТИЦА» на газдо-
вање
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводи-
не“ Нови Сад 

271. Одлука о начину одређивања стварних трошкова ЈВП 
«Воде Војводине» у поступку вршења јавних овла-
шћења

ОГЛАШАВАЊЕ  НЕВАЖЕЋИМ  ИЗГУБЉЕНИХ  ИСПРАВА:  250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со  Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

Текст огласа , са потврдом о уплати  /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад 

Издавач:Покрајински секретаријат за прописе,управу и националне мањине.Одговорни уредник: Ксенија Јовановић. Тел.021 487 40 00. 
Штампа: ДОО Мађар со Кфт.  Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад.  Телефони;  редакција 021 457 060,  

Служба претплате: 021 557 244 ,  Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyar-szo.co.yu
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