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Члан 4.

На основу члана 30. тачка 5. и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени
лист AПВ’’, број: 4/10) и члана 6. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинским службеницима (‘’Службени лист
АПВ“, број: 09/09 и 08/07 и 18/09), члана 69. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне Покрајине
Војводине (‘’Службени лист АПВ“, број 5/10), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 30. јуна 2010. године,
д о н е л a је
ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ О ПЛАТАМА ПОСТАВЉЕНИХ
ЛИЦА И ПОКРАЈИНСКИХ СЛУЖБЕНИКА
НА РУКОВОДЕЋИМ РАДНИМ МЕСТИМА

У наслову ‘’Додатак на основну плату руководећег лица’’, уместо речи: ‘’Додатак’’, ставља се реч: ‘’Додаци’’.
Члан 5.
После члана 14. додају се четири члана који гласе:
‘’Додатак за рад ноћу
Члан 14а.
Руководећа лица имају право на додатак на основну плату за
рад од 22 сата до 6 сати наредног дана (рад ноћу).
Додатак за сваки сат рада ноћу, износи 26% вредности радног
сата основне плате руководећег лица.
Додатак за рад на дан празника који није радни дан

Члан 1.
У Покрајинској уредби о платама постављених лица и покрајинских службеника на руководећим радним местима (‘’Службени
лист АПВ’’, број: 7/10 и 9/10) у члану 1. реч: ‘’Уредбом’’, замењује
се речима: ‘’Покрајинском уредбом’’.
Члан 2.
У члану 2. став 1. реч: ‘’Уредби’’ замењује се речима ‘’Покрајинској уредби’’.
Члан 3.

Члан 14б.
Руководећа лица имају право на додатак на основну плату за
рад на дан празника који није радни дан.
Додатак за сваки сат рада на дан празника који није радни дан,
износи 110% вредности радног сата основне плате руководећег
лица.
Додатак за прековремени рад
Члан 14в.
Прековремени рад је рад који руководеће лице оствари изнад
прописаног пуног радног времена.

Члан 11. мења се и гласи:
‘’Коефицијенти за радна места су следећи:
радно место

платна
група

коефицијент

- секретар Владе Аутономне Покрајине Војводине;
- директор Управе за заједничке послове покрајинских органа;

I

24

- подсекретар покрајинског секретаријата;

II

22

- директор покрајинске посебне управне организације;
- директор службе и управе коју оснива Влада Аутономне
Покрајине Војводине;
- шеф Кабинета председника Скупштине Аутономне Покрајине
Војводине;
- шеф Кабинета председника Владе Аутономне Покрајине
Војводине;
- директор Стручне службе код Покрајинског омбудсмана;
- помоћник покрајинског секретара и
- помоћник директора Управе за заједничке послове
покрајинских органа;

III

21,5

- помоћник секретара Скупштине Аутономне Покрајине Војводине;
- помоћник секретара Владе Аутономне Покрајине Војводине;

IV

21

- шеф Протокола;
- помоћник директора Дирекције за робне резерве Аутономне
Покрајине Војводине;

V

17,70

Руководеће лице које ради прековремено за потребе председника Покрајинске владе или по његовом налогу, има право да му
се сваки сат прековременог рада, исплати по вредности сата редовног рада, увећаног за додатак од 26%.
Руководеће лице, изузев руководећег лица који прековремено
ради за потребе председника Покрајинске владе или по његовом
налогу, за сваки сат који ради дуже од пуног радног времена (прековремени рад) има право на сат и по слободно.
Прековремени рад се тромесечно прерачунава у слободне сате,
које руководеће лице мора да искористи најкасније у року од шест
месеци од протека тромесечја у коме их је остварио.
Руководеће лице које није искористило права на начин утврђен
у ставу 3. и 4. овог члана, због привремене спречености за рад
дуже од 30 дана (боловање, породиљско одсуство), има право да
му се сваки сат прековременог рада исплати по вредности сата
редовног рада, увећаног за додатак од 26%.’’.
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Члан 14г.

Члан 3.

Право на додатак и висина додатка на основну плату, изузев додатка за време проведено у радном односу, одређује се решењем.

У члану 10. у трећем ставу, број: ‘’једанаест’’ замењује се
бројем: ‘’десет’’.

Ако су се истовремено стекли услови по више основа утврђених у ставу 1. овог члана, проценат увећане зараде не може бити
нижи од збира процената по сваком од основа увећања.’’.

Члан 4.

Члан 6.
Члан 16. се мења и гласи:
‘’Руководеће лице које због болести или повреде ван рада одсуствује са рада до 30 дана (привремена спреченост за рад), има
право на накнаду плате која износи 65% основне плате за месец у
коме је одсуствовао због болести или повреде ван рада.
Руководеће лице које због професионалне болести или повреде на раду одсуствује са рада, има право на накнаду плате која
износи 100% основне плате за месец у коме је одсуствовао због
професионалне болести или повреде на раду.
Накнада плате не може бити нижа од минималне зараде утврђене општим прописима о раду.
Накнада плате руководећем лицу за време привремене спречености за рад, исплаћује се истовремено када се исплаћује плата
осталим руководећим лицима.’’.
Члан 7.
Ова Покрајинска уредба ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 120-00037/2010
Нови Сад, 30. јун 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

386.
На основу члана 30. тачка 5. и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени
лист АПВ’’, број: 4/10) и члана 6. став 3. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинским службеницима (‘’Службени лист АПВ“,
број: 09/09 и 18/09) и члана 69. став 1. Покрајинске скупштинске
одлуке о Скупштини Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ“, број 5/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине,
на седници одржаној 30. јуна 2010. године, д о н е л а је

У члану 12. став 2. реч: ‘’Уредбом’’ замењује се речима:
‘’Покрајинском уредбом’’.
Члан 5.
У члану 13. коефицијенти утврђени за звање Виши референт
IX платне групе, мењају се и гласе: ‘’8,23; 8,28 и 8,30’’.
Члан 6.
У члану 14. став 1. тачка 6. иза речи: ‘’секретара’’, додаје се реч:
‘’сталног’’.
Члан 7.
У члану 19. став 1. иза речи: ‘’радно место.’’ брише се тачка
и додају се речи: ‘’, а ако је он нижи од коефицијента који је
покрајински службеник имао пре напредовања, одређује му се
коефицијент који је непосредно виши од коефицијента који је
имао пре напредовања.’’.
Став 2. мења се и гласи:
‘’Покрајинском службенику који први пут заснива радни однос
на неодређено време у органима из члана 1. ове Покрајинске уредбе, одређује се коефицијент првог платног разреда платне групе у
којој се радно место налази.’’.
Члан 8.
Члан 26. мења се и гласи:
‘’Прековремени рад је рад који покрајински службеник и намештеник оствари изнад прописаног пуног радног времена.
Покрајински службеник и намештеник који ради прековремено за потребе председника Покрајинске владе или по његовом налогу, има право да му се сваки сат прековременог рада исплати по
вредности сата редовног рада, увећаног за додатак од 26%.
Покрајински службеник и намештеник, изузев службеника и
намештеника који ради прековремено за потребе председника
Покрајинске владе или по његовом налогу, за сваки сат који по налогу руководиоца покрајинског органа ради дуже од пуног радног
времена (прековремени рад) има право на сат и по слободно.
Прековремени рад се тромесечно прерачунава у слободне сате,
које покрајински службеник мора да искористи најкасније у року
од шест месеци од протека тромесечја у коме их је остварио.

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ О
ПЛАТАМА ПОКРАЈИНСКИХ СЛУЖБЕНИКА
НА ИЗВРШИЛАЧКИМ РАДНИМ МЕСТИМА И
НАМЕШТЕНИКА

Покрајински службеник, који није искористио права на начин
утврђен у ставу 3. и 4. овог члана, због привремене спречености за
рад дуже од 30 дана (боловање, породиљско одсуство), има право
да му се сваки сат прековременог рада исплати по вредности сата
редовног рада, увећаног за додатак од 26%.’’.

Члан 1.

Члан 9.

У Покрајинској уредби о платама покрајинских службеника на
извршилачким радним местима и намештеника (‘’Службени лист
АПВ“, број: 7/10 и 09/10) у члану 1. реч: ‘’Уредбом’’ замењује се
речима: ‘’Покрајинском уредбом’’.
Члан 2.
У члану 2. став 1. реч: ‘’Уредби’’ замењује се речима: ‘’Покрајинској уредби’’.

У члану 27. додаје се нови став 3. који гласи:
‘’Ако су се истовремено стекли услови за увећање плате по
више основа, проценат увећане плате не може бити нижи од збира
процената по сваком од основа увећања.’’.
Члан 10.
Члан 29. мења се и гласи:
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‘’Покрајински службеник који због болести или повреде ван
рада одсуствује са рада до 30 дана (привремена спреченост за
рад), има право на накнаду плате која износи 65% основне плате за месец у коме је одсуствовао због болести или повреде ван
рада.
Покрајински службеник који због професионалне болести или
повреде на раду одсуствује са рада, има право на накнаду плате
која износи 100% основне плате за месец у коме је одсуствовао
због професионалне болести или повреде на раду.
Накнада плате покрајинском службенику за време спречености
за рад, исплаћује се истовремено када се исплаћује плата осталим
покрајинским службеницима.
Накнада плате не може бити нижа од минималне зараде утврђене општим прописима о раду.’’.
Члан 11.
У члану 36. став 3. бришу се речи: ‘’, тако да платна група
одговара врсти у коју је радно место разврстано у правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
покрајинском органу’’.
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387.
На основу члана 25. став 2. и члана 35. став 1. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“ број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 23. јуна 2010. године, д о н е л
a је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА
ЗА ПРАЋЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗРАДЕ И ДОНОШЕЊА
РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
Образује се Покрајински савет за праћење поступка израде и
доношења Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине
Војводине (у даљем тексту: Савет), као повремено, стручно и саветодавно радно тело Владе Аутономне Покрајине Војводине.
Члан 2.
Савет има председника, заменика председника и 9 чланова.
У Савет се именују:

Члан 12.

За председника Савета:

Члан 37. мења се и гласи:
‘’Коефицијенти за обрачун плата намештеника износе:
НАЗИВИ ЗВАЊА

Платна
група

коефицијент

стручни сарадник, преводилац и
библиотекар

I

9,80

виши сарадник

II

9,30

сарадник

III

8,80

стенограф, виши референт и
висококвалификовани радник

IV

8,30

референт

V

8,20

дактилограф

VI

8,00

квалификовани радник

VII

7,50

неквалификовани радник

VIII

6,00

Члан 13.
У члану 38. тачка 2. мења се и гласи:
‘’2. Намештенику одговорном за припрему и извршење буџета
или финансијског плана, вођење пословних књига и састављање
рачуноводствених извештаја и на пословима интерне контроле у
смислу Закона о буџетском систему за 1,00.’’.
Члан 14.
Ова Покрајинска уредба ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 120-00036/2010
Нови Сад, 30. јун 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

Душанка Д. Сремачки, члан Владе и покрајинска секретарка за
архитектуру, урбанизам и градитељство;
За заменика председника Савета:
Др Слободан Пузовић, члан Владе и покрајински секретар за
заштиту животне средине и одрживи развој;
За чланове Савета:
1. Иштван Пастор, члан Владе и покрајински секретар за
привреду;
2. Радослав Стриковић, члан Владе и покрајински секретар
за енергетику и минералне сировине;
3. Милорад Ђурић, члан Владе и покрајински секретар за
културу;
4. Проф. др Драгослав Петровић, члан Владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој;
5. Даниел Петровић, члан Владе и покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство;
6. Новка Мојић, члан Владе и покрајински секретар за социјалну политику и демографију;
7. Мирослав Васин, члан Владе и покрајински секретар за
рад, запошљавање и равноправност полова;
8. Борис Барјактаровић, члан Владе и покрајински секретар за међурегионалну сарадњу;
9. Весна Поповић, Републичка Агенције за просторно планирање, директорка Организационе јединице за територију Војводине, Нови Сад;
Члан 3.
Задаци Савета:
1. даје предлоге за утврђивање политике развоја Аутономне Покрајине Војводине;
2. разматра планска решења у свим фазама израде Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Регионални просторни план), даје
предлоге и сугестије са посебним освртом на њихову
усклађеност са стратегијама и програмима развоја;
3. прати динамику израде и тиме подстиче активан однос и
континуирану сарадњу на изради Регионалног просторног плана;
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4. доприноси усаглашавању евентуалних опречних стручних ставова и дилема у изради Регионалног просторног
плана;
5. даје мишљење и препоруке у вези са питањима од интереса за израду Регионалног просторног плана;
6. пружа стручну помоћ око дефинисања праваца дугорочног просторног развоја Аутономне Покрајине Војводине, као и стратешких и оперативних циљева заштите,
уређења и развоја региона;
а с тим да Савет може, по потреби, захтевати мишљење истакнутих научних и стручних радника за поједине области.
Члан 4.
На начин рада Савета примењују се одредбе Пословника Владе
АП Војводине.
Члан 5.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета обавља Покрајински секретаријат за архтектуру, урбанизам
и градитељство.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 35-00025/2010
Нови Сад, 23. јун 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

388.

30. јун 2010.

ДУГОРОЧНИ ПРОГРАМ МЕРА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА ПЕРИОД 2010-2014. ГОДИНЕ
I ЦИЉЕВИ ОДГАЈИВАЧКОГ РАДА
Аутономна Покрајина Војводина располаже са 1,78 милиона
хектара пољопривредне површине, од чега су 1,64 милиона хектара обрадиве површине.
У циљу рационалног коришћења наведених површина неопходно је:
- веће учешће сточарства, мерено бројем условних грла по
јединици површине, производња меса, млека, јаја, вуне
и меда по хектару;
- у области сточарске производње већа концентрација 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;
- повећање продуктивности по грлу у производњи млека,
меса, јаја, вуне и меда, као и квалитета ових производа, а
код аутохтоних раса очување у чистој крви због њиховог
генетског потенцијала;
- примена нових метода и поступака у припреми сточне хране и смањење утрошка сточне хране за јединицу производа, и
- извршавање рејонизације производње у складу са структуром земљишних површина, начином коришћења
земљишта и потребама појединих врста стоке за сточном храном, а у складу са принципима поделе у оквиру
Европске уније на равничарске, брежуљкасте, брдске и
планинске услове одгоја домаћих животиња.
II МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА
У периоду 2010-2014. године извршиће се по врстама стоке следеће мере селекције приказане у табелама 1 – 6.:
1. Мере за спровођење одгајивачког програма у говедарству

На основу члана члану 15. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Aутономне Покрајине Војводине (“Службени гласник
РС”, број 99/09), члана 30. тачка 7. и члана 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(“Службени лист АПВ”, брoj: 4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 30. јуна 2010. године, д о н е
ла је
РЕШЕЊЕ
I
Овим Решењем утврђује се Дугорочни програм мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини, за период 20102014. године.
II

Ред.
Број

Назив мере

Планирани
максимални
број грла под
контролом
до 2014.године

Аутохтоне расе говеда
Подолска раса
1.

Селекцијске смотре

400

2.

Контрола продуктивности уматичених
крава

100

Буша
1.

Селекцијске смотре

200

2.

Контрола продуктивности уматичених
крава

80

Племените расе говеда

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

Сименталска раса

III

1.

Селекцијске смотре

40.000

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

2.

Линеарна оцена првотелки

10.000

3.

Контрола млечности уматичених крава

25.000

4.

Контрола биковских мајки

500

5.

Перформанс тест бикова

20

6.

Биолошки тест бикова

20

7.

Прогени тест на товност

20

8.

Прогени тест на млечност

20

9.

Прогени тест на телесну грађу

20

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 320-00011/2010
Нови Сад, 30. јун 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

30. јун 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Холштајн-фризијска раса
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2.

Контрола продуктивности оваца

25.000

1.

Селекцијске смотре

70.000

3.

Контрола млечности оваца

2.000

2.

Линеарна оцена првотелки

18.000

4.

Перформанс тест овнова

100

3.

Контрола млечности уматичених крава

45.000

5.

Биолошки тест овнова

50

4.

Контрола биковских мајки

900

6.

Прогени тест овнова

50

5.

Перформанс тест бикова

30

6.

Биолошки тест бикова

40

7.

Прогени тест на млечност

30

8.

Прогени тест на телесну грађу

30

У оквиру говедарске производње посебно ће се финансирати
одржавање локалних и регионалних изложби.
2. Мере за спровођење одгајивачког програма у свињарству
Ред.
Број

Назив мере

Планирани
максимални
број грла под
контролом
до 2014.године

Аутохтоне расе
Мангулица
1.

Контрола продуктивности уматичених
крмача

366

2.

Контрола продуктивности уматичених
нерастова

1.

Селекцијске смотре свиња

120.000

2.

Контрола продуктивности уматичених
крмача

102.487

3.

Контрола продуктивности уматичених
нерастова

5.124

4.

Одабирање и контрола нерастовских мајки

3.660

5.

Перформанс тест нерастова

5.856

6.

Перформанс тест назимица

43.923

7.

Биолошки тест нерастова

1.171

44

Племените расе

Аутохтоне расе коза
Балканска и Српска бела коза
1.

Селекцијске смотре коза

2.000

2.

Контрола продуктивности коза

1.000

3.

Контрола млечности коза

1.000

4.

Перформанс тест јарчева

50

5.

Биолошки тест јарчева

20

6.

Прогени тест јарчева

20

Племените расе коза
1.

Селекцијске смотре коза

15.000

2.

Контрола продуктивности коза

7.000

3.

Контрола млечности коза

7.000

4.

Перформанс тест јарчева

100

5.

Биолошки тест јарчева

50

6.

Прогени тест јарчева на млечност

50

У оквиру овчарске и козарске производње посебно ће се
финансирати одржавање локалних и регионалних изложби.

4. Мере за спровођење одгајивачког програма у живинарству
Ред.
Број

Аутохтоне расе живине

У оквиру свињарске производње посебно ће се финансирати
одржавање локалних и регионалних изложби.

3. Мере за спровођење одгајивачког програма у овчарству и

Сомборска капорка, голошијан, сомборска
(подунавска) гуска, домаћа патка, домаћа
ћурка
1.

Идентификација и обележавање

4.000

2.

Контрола продуктивних својстава

4.000

1.

Контрола матичних јата кокоши тешког
типа у одгоју

490.000

2.

Контрола матичних јата кокоши тешког
типа у експлоатацији

440.000

3.

Контрола матичних јата кокоши лаког типа
у одгоју

35.000

4.

Контрола матичних јата кокоши лаког типа
у експлоатацији

20.000
4.000

козарству
Ред.
Број

Назив мере

Планирани
максимални
број грла под
контролом
до 2014.године

Економске расе и хибриди

Назив мере

Планирани
максимални
број грла под
контролом
до 2014.године

Аутохтоне расе оваца
Цигаја, виторога жуја
1.

Селекцијске смотре оваца

2.000

2.

Контрола продуктивности оваца

2.000

5.

Контрола чистих раса кокошака

3.

Контрола млечности оваца

1.000

6.

Контрола матичних јата ћурака

6.000

4.

Перформанс тест овнова

50

7.

Тест родитеља тешког типа

10.000

5.

Биолошки тест овнова

20

8.

Тест родитеља лаког типа

2.000

6.

Прогени тест овнова

20

9.

Тест бројлера

4.500

7.

Квалитет вуне

1.000

10.

Тест носиља конзумних јаја

2.500

11.

Тест ћурака у тову

1.000

1.

Селекцијске смотре оваца

50.000

12.

Контрола матичних запата кунића

2.000

Племените расе оваца
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5. Мере за спровођење одгајивачког програма код копитара

Ред.
Број

Планирани
максимални
број грла под
контролом
до 2014.
године

Назив мере

30. јун 2010.
III ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Висина и извори средстава за спровођење Дугорочног програма мера за спровођење одгајивачког програма у Аутономној
Покрајини Војводини за период 2010-2014. године, обезбеђују
се за сваку годину буџетом Аутономне Покрајине Војводине у зависности од расположивих средстава у буџету.
Финансирање послова контроле спровођења Програма врши
се у висини до 8% од укупне вредности утврђених одгајивачких
мера за спровођење Програма.

Аутохтоне расе коња
Домаћи брдски коњ
Рад на индивидуалним газдинствима
1.

Идентификација,обележавање и увођење у
евиденцију нових грла

80

2.

Контрола продуктивности уматичених грла са
познатим пореклом

120

3.

Селекцијске смотре

90

4.

Лиценцирање пастува

20

Расе коња намењене спорту
Енглески пунокрвни коњ, Липицанер
1.

Контрола продуктивности уматичених грла са
познатим пореклом

2.

Коришћење у репродукцији пастува, које
одреди стручна комисија као „пепиниере“
на ергелама, и висококвалитетне пастуве у
оквиру матичних запата на индивидуалним
газдинствима

90

3.

Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3
године, који потичу из сопствене производње
на ергелама

230

4.

Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3
године, који потичу из сопствене производње
на индивидуалним газдинствима

400

5.

Лиценцирање пастува

130

830

389.
На основу члана 30. тачка 7. и члана 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(“Службени лист АПВ”, број 4/10) и члана 11. а у вези члана 9.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010.
годину (“Службени лист АПВ”, број 20/09), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 30. јуна 2010. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Овим Решењем утврђује се Програм распореда и коришћења
средстава за реализацију Пројекта “Коришћење соларне енергије
за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у домовима ученика 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

Расе касача
1.

Контрола продуктивности уматичених грла са
познатим пореклом

500

2.

Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3
године, који потичу из сопствене производње
на индивидуалним газдинствима

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

200

Влада Аутономне Покрајине Војводине

3.

Лиценцирање пастува

80

Балкански магарац
1.

Селекцијске смотре

120

2.

Контрола продуктивности уматичених грла са
познатим пореклом

120

У оквиру копитара посебно ће се финансирати одржавање локалних и регионалних изложби коња.
6. Мере за спровођење одгајивачког програма у пчеларству

Ред.
број

Назив мере

Планирани
максимални број
грла под контролом
до 2014.године

1.

Квалитетне пчелиње матице из линија

40.000

2.

Перформанс тест линија

50

3.

Прогени тест пчелињих матица

20

4.

Селекција пчела на продуктивност

80

5.

Праћење нових екотипова домаће
“carnice”

20

6.

Тест трутовских мајки

20

Број: 401-01459/2010
Нови Сад, 30. јун 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

ПРОГРАМ
РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА “КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ
ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ
(ТПВ) У ДОМОВИМА УЧЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ АП
ВОЈВОДИНЕ”
I
Средства за овај Програм планирана су Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину (“Службени лист АП Војводине”, број 20/2009)
у члану 9., раздео 17- Покрајински секретаријат за енергетику и
минералне сировине, активност 02- Подршка развоју коришћења
обновљивих извора енергије, функционална класификација 430Гориво и енергија, извор финансирања 14 00- Неутрошена средства од приватизације из претходних година, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти, 4632- Капитални
трансфери осталим нивоима власти, у износу од 15.000.000,00
динара.

30. јун 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине у складу са Стратешким документима као што су: Стратегија
развоја енергетике Републике до 2015. године, као и Програмом
остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије у
АП Војводини од (2007-2012 године) – измене и допуне, као један
од својих приоритета за 2010 годину предвиђа коришћење и промоцију Обновљивих извора енергије на територији АП Војводине. Средства планирана за ове потребе би се додељивала буџетским корисницима, тј. јавном сектору.
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РЕШЕЊЕ
I

Овим Решењем утврђује се Програм руралног развоја Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину, обим средстава за
спровођење овог Програма и начин њиховог распоређивања и
коришћења.
II

II

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

Средства из тачке I овог Програма користиће се за реализацију
пројекта:
Пројекат - КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ (ТПВ)
У ДОМОВИМА УЧЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ АП
ВОЈВОДИНИ
Домови ученика су циљна група у којима би овакви пројекти
показали своју пуну оправданост. Потрошња топле воде по кориснику –ученику у оваквим установама је далеко изнад просека. На основу информација са терена Домови ученика у АПВ у
великом броју користе електричну енергију за загревање ТПВ,
што је уједно и најгори случај са енергетског становишта. Применом термалних соларних колектора за загревање ТПВ, уштеда
енергије износила би и до 60 %, јер је за наше подручје АПВ
инсолација већа и до 20 % од европског просека. У зависности од
висине инвестиција и других параметара, период повраћаја износи од 2-4 године, што се сматра изузетно повољним улагањем са
економског становишта.
Циљ пројекта је коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у домовима ученика на територији АП
Војводини који би били пилот пројекти, и добар пример за све
сличне пројекте као што су: болнице, студентски домови, геронтолошки центри итд.
Садржај потребних активности:
- Разматрање захтева и доношење одлуке од стране стручне комисије
- Секретаријата према постављеним критеријумима;
- Склапање уговора са изабраним корисницима;
- Спровођење контроле додељених средстава.
Планирана средства за овај Пројекат износе 15.000.000,00 динара.
Средства ће се додељивати путем јавног конкурса, неповратно,
од стране Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у складу са усвојеним критеријумима, достављене
пројектно техничке документације и осталом општом документацијом дефинисаном конкурсом.
Чланом 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину (“Службени лист
АП Војводине”, број 20/10), у разделу 17, активност 02- Подршка
развоју коришћења обновљивих извора енергије, функционална
класификација 430- Гориво и енергија, извор финансирања 14 00
- Неутрошена средства од приватизације из претходних година,
економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти планирана су средства у висини од 15.000.000,00 динара.

390.
На основу члана 30. тачка 7. и члана 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/2010), а у вези са чланом 9. и 11.
Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2010. годину („Службени лист АПВ“, број 20/09),Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 30. јуна
2010. године, д о н е л а је

III
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 320-00012/2010
Нови Сад, 30. јун 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

ПРОГРАМ
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2010. ГОДИНУ
I
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне
Покрајине Војводине за 2010. годину („Службени лист АПВ“,
бр. 20/09) планирана су финансијска средства за рурални развој
Војводине у укупном износу од 155.000.000,00 динара и то из:
1.

Прихода из буџета

30.000.000,00 динара

2.

Неутрошених средстава од
приватизације из претходних година

125.000.000,00 динара

II
Програмске активности у 2010. години
Циљ доношења овог Програма је унапређење сеоских заједница, очување животне средине, одрживи социо–економски развој
села, активирање локалних потенцијала и смањење одлива сеоског становништва у градове.
У складу са политиком руралног развоја ЕУ, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство предлаже да се путем расписивања конкурса за доделу средстава
локалним заједницама; регистрованим пољопривредним газдинствима; невладином сектору; правним лицима регистрованим у
Агенцији за привредне регистре, научним и образовним институцијама финансирају програми:
1. Едукација и стручно усавршавање активног пољопривредног становништва и подстицање на удруживање
2. Салашарски, етно и вински туризам
3. Адаптација и реконструкција постојећих ватрогасних
домова
4. Изградња нових и реконструкција постојећих пијаца и
вашаришта
5. Организовање и деловање Локалних акционих група
6. Средства за суфинансирање пројеката ЕУ и плаћање чланарине Секретаријата у међународним организацијама
7. Пројекат: Управљање руралним развојем у АП Војводини
8. Пројекат: Увођење нових технологија у производњу
војвођанских вина
9. Пројекат:’’Изградња објекта школске млекаре’’ Хемијско- прехрамбене и текстилне школе ‘’Урош Предић’’ из
Зрењанина
10. Пројекат: Пољопривредни музеј у Зрењанину
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Циљ Предлога програма коришћења средстава за рурални развој за 2010. годину је да се обезбеди одржив развој руралних подручја путем политике руралног развоја АП Војводине, односно
кроз мере којима се подстиче конкурентност и рурални развој у
ширем смислу.

Област деловања

Конкурентност

Мера

Програм

Људски
ресурси

1. Едукација
и стручно
усавршавање
активног
пољопривредног
становништва и
подстицање на
удруживање

Економска
диверсификација

Рурални развој у
ширем смислу

2. Салашарски,
етно и вински
туризам

3. Адаптација и
реконструкција
постојећих
ватрогасних
Побољшање
домова
квалитета
живота на
селу
4. Изградња
нових и
реконструкција
постојећих
пијаца,
вашаришта

I УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ 1-4

Укупан износ
средстава по
програмима
(динара)

10.500.000,00

70.000.000,00

10.000.000,00

Корисници средстава

Удружења грађана

Удружења грађана
-20.000.000,00
Субвенције правним
лицима 20.000.000,00
Регистрована
газдинства
30.000.000,00

Добровољна
ватрогасна друштва

30. јун 2010.

Финансира се организаовање тренинга, семинара и обука.
Корисници средстава су удружења грађана везана за пољопривредну производњу (удружења сточара, воћара, виноградара,
винара, пчелара, повртара и пољопривредника), риболовачка
удружења, еколошка удружења као и добровољна ватрогасна
друштва.
2. Салашарски, етно и вински туризам
Инвестирањем у салашарски, етно, вински и риболовни односно одрживи туризам у најширем смислу омогућена је диверзификација активности на пољопривредним газдинствима или
у њиховом окружењу ради добијања алтернативних прихода и
повећања зарада.
Финансирањем пројеката у овој области и упознавањем са
друштвеним, природним, културним, градитељским и другим
елементима средине, пружа се директан подстицај очувању и
унапређењу руралних подручја, као и стварању њихове препознатљивости.
2.1. Изградња, адаптација и реконструкција салаша
Финасира се изградња, адаптација и реконструкција објеката ван насељеног места, на салашу, за смештај и/или исхрану
гостију по угледу на аутентичне салаше уз очување традиционалне архитектуре.
Корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства.
2.2. Изградња, адаптација и реконструкција етно кућа

19.500.000,00

Локална самоуправа

110.000.000,00

Корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства и удружења грађана регистрована за пружање услуга у туризму.

5. Организовање и рад локалних акционих група
12.000.000,00
за рурални развој (ЛАГ)
II УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5

12.000.000,00

6. Средства за суфинансирање пројеката
ЕУ и плаћање чланарине Секретаријата у
међународним организацијама

8.000.000,00

III УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6

8.000.000,00

7. Пројекат: Управљање руралним развојем у
АП Војводини

3.000.000,00

8. Пројекат: Увођење нових технологија у
производњу војвођанских вина

7.000.000,00

9. Пројекат: ‘’Изградња објекта школске
млекаре’’ Хемијско- прехрамбене и текстилне
школе ‘’Урош Предић’’ из Зрењанина

5.000.000,00

10. Пројекат: Пољопривредни музеј у
Зрењанину

10.000.000,00

IV УКУПНО ЗА ПРОЈЕКТЕ 7, 8, 9, 10

25.000.000,00

V УКУПНО ЗА ПРОГРАМ РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ (I + II + III + IV)

155.000.000,00

Финасира се изградња, адаптација и реконструкција објеката
по угледу на аутентичне сеоске куће који приказују и чувају традиционалну културу и архитектуру са простора Војводине.

Стручне
пољопривредне
службе – 7.000.000,00

III
Предвиђена средства за Програме 1-4 додељиваће се по основу
конкурса:
1. Едукација и стручно усавршавање активног пољопривредног 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; едукација чланова Добровољних ватрогасних друштава с циљем оспособљавања за спречавање и одбрану у случају избијања пожара и заштите усева на
пољопривредним површинама као и стицање нових сазнања из
области екологије с циљем подизања свести о потреби заштите
животне средине.

2.3. Изградња,адаптација и реконструкција винских подрума за
дегустацију вина
Вински пут представља посебан облик продаје вина, угоститељских, туристичких и пољопривредних производа једног винарског краја. Њега чине природне лепоте, специфичност околине
кроз коју води пут, културно-историјске знаменитости, традиција и посебност виноградарског подручја. Под виноградарским
подручјем се подразумева подручје на којем се налази већи број
произвођача вина, као и оних који се баве виноградарством, винарством и производњом других специјалитета тог краја.
Отварање ‘’винских путева’’ омогућава креативно и брзо оживљавање руралног развоја и оплемењивање туристичке понуде
Војводине. Многе приватне винарије се налазе на руралним подручјима.
Велики број туриста из земље и иностранства заинтересован
је да током године, а нарочито за време бербе грожђа, посети винарске регионе.
Секретаријат финансира изградњу, адаптацију или реконструкцију винских подрума за дегустацију вина.
Корисници ових подстицајних средстава могу бити правна
лица и предузетници који су регистровани у Агенцији за привредне регистре и који су уписани у Винарски регистар који води
министарство надлежно за послове пољопривреде и ако имају у
власништву, односно у закупу или у кооперацији виноград.
3. Адаптација и реконструкција постојећих ватрогасних домова
У склопу обнове села, овај програм има за циљ адаптацију и
реконструкцију објеката ватрогасних друштава у циљу спречавања пропадања постојећих објеката као и побољшања услова за
рад сеоских ватрогасних бригада.
Финансира се обнова постојећих сврсисходних објеката, без
права промене намене.

30. јун 2010.
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Корисници средстава су добровољна ватрогасна друштва.
4. Изградња нових и реконструкција постојећих пијаца и
вашаришта
Програмом изградње и реконструкције пијаца и вашаришта на
селима доприноси се стварању бољих услова за пласман домаћих
производа и оживљавању друштвеног живота на селу.
Циљ програма је да се изграде нове и ревитализују постојеће
сеоске пијаце и вашаришта.
Корисници средстава су локалне самоуправе (општине и месне
заједнице).
5. 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. Локалне акционе
групе се оснивају с циљем да се повећа информисаност руралног
становништва о средствима за рурални развој (средствима републичких и покрајинских фондова и средствима фондова ЕУ), пружи помоћ потенцијалним корисницима средстава у попуњавању
конкурсне документације као и повећа учешће становништва у
изради стратешких планова заједнице и допуне постојећих.
У току 2010. године планирано је да се финансира оснивање и
рад Локалних акционих група у општинама: 1. Шид, 2. Жабаљ и
3. Зрењанин, као и настави са финансирањам рада шест локалних
акционих група основаних претходних година (Чока, Алибунар,
Мали Иђош, Житиште, Ириг и Опово).
За међусобну сарадњу ових група, експерименталне и пилотприступе, израду пројеката и развој капацитета и ангажовање
потребно за припрему локалних стратегија развоја неопходно је
финансирати оперативне трошкове Локалних акционих група.
6. Средства за суфинансирање пројеката ЕУ и плаћање чланарине
Секретаријата у међународним организацијама
Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) успостављен је са
циљем да се земље потенцијални кандидати и земље кандидати
за чланство у ЕУ обједине кроз његову примену и подстицајне
учинке, чиме би се олакшао прелазак земље из једног статуса у
други. Главни циљеви програма ИПА су јачање демократских
институција, промовисање и заштита људских права и основних слобода уз веће поштовање права мањина, развој грађанског
друштва, регионална и прекогранична сарадња.
Учесници у ИПА програму могу бити: непрофитне организације, државне институције, локалне самоуправе, јавна и комунална предузећа, владине агенције, универзитети и институти,
образовне институције, невладине организације и удружења, пословна удружења и привредне коморе.
Један од највећих проблема који се јавља при аплицирању за
добијање финансијске помоћи из ИПА фондова представља обезбеђивање сопственог учешћа апликаната.
ЕУ, одобрене пројекте земаља потенцијалних кандидата суфинансира до 85 % (ИПА) док је остатак средстава дужан да обезбеди сам апликант.
Овим средствима Секретаријат жели да омогући пољопривредним стручним службама да обезбеде сопствени део средстава.
Уколико пољопривредне стручне службе не аплицирају код
ЕУ фондова у току 2010. године, средства ће се употребити за
набавку опреме којом би се допринело развоју и унапређењу
пољопривредних саветодавних служби у руралним срединама.
Влада Војводине овластила је Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство да спроведе поступак учлањења Војводине у Асоцијацију Винских Регија Европе
(АРЕВ).
Реализација наведене активности у износу од 1.000.000,00 динара - плаћање чланарине у међународним организацијама, неће
се вршити све док се не усклади распоред наведених средстава са
одговарајућим буџетским класификацијама.
Наиме, Војводина има повољне природне услове и дугу традицију гајења винове лозе и производње квалитетних вина. Под
виноградима у Војводини су 12.153 хектара, од чега се редовно
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обавља берба на 75 одсто површина, а винова лоза је једна од значајнијих култура на појединим производним подручјима. С обзиром на то да постоје велики неискоришћени потенцијали за подизање нових засада винограда и производњу квалитетних вина
у овој производњи, Војводина преко својих фондова нуди могућност за развој ове области. АРЕВ је организација која окупља
70 регија чланица из 14 европских држава са циљем да омогући
размену искустава. АРЕВ је основан 1994. године као наследница
Конференције винских регија Европе из 1988. године, са седиштем у Стразбуру.
7. Пројекат: Управљање руралним развојем у АП Војводини
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство је у току 2008. године започео са финансирањем израде Пројекта: ‘’Управљање руралним развојем у АП Војводини’’.
Координатор и извршилац Пројекта је Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду.
Основни циљеви пројекта могу се поделити на опште и специфичне.
Општи циљеви су: одрживи развој пољопривреде и руралних
области, изградња и подизање конкурентности руралних подручја уз ефикасније коришћење постојећих ресурса и локалних
специфичности, смањење неравномерности и сиромаштва у руралним подручјима, ублажавање и делимично заустављање негативних демографских кретања, наставак процеса децентрализације, економски развој, интеграција и умрежавање на различитим
нивоима, јачање институционалних капацитета и партиципације
различитих друштвених сегмената у изградњи и спровођењу
руралне политике у оквирима децентрализованог система, изградња и унапређење руралне инфраструктуре, припрема за
имплементацију и управљање у оквиру заједничке политике ЕУ,
ефикасно усклађивање буџета са потребама које произилазе из
стратешких докумената.
Специфични циљеви су: утврдити актуелно стање руралног
развоја у АП Војводини користећи изабране индикаторе који пружају могућност за мерење и упоређивање; ефикасније програмирање руралног развоја, сагледавање савремених трендова у управљању руралним развојем; извршити регионализацију руралних
подручја у АП Војводини; развити, доградити и структуирати
основне макроекономске политике линеарним и нелинеарним
решењима за успешније управљање руралним развојем; развити
механизам ефикасније координације учесника на различитим нивоима у функцији ефикаснијег руралног развоја; идентификовати
кључне програме од значаја за рурални развој и направити одговарајући акциони план њихове имплементације.
Пројекат се реализује у три фазе, од којих су две фазе у претходним годинама реализоване.
Трећа, завршна, фаза реализације пројекта обухвата:
1. Имплементацију програма и пројеката зацртаних акционим планом руралног развоја АП Војводине на сегментима, Економски развој, Развој – програми унапређења
институција и различитих друштвених група на локалном и регионалном нивоу и Развој програма инфраструктуре
2. Примену методологије у делу мониторинга, извештавања, оцене и контроле имплементације на терену
За коначну релизацију Пројекта, у току 2010. године неопходно
је издвојити 3.000.000,00 динара.
8. Пројекат: Увођење нових технологија у производњу
војвођанских вина
Огледно добро за виноградарство у Сремским Карловцима као
део Департмана за воћарство, виноградарство, хортикултуру и
пејзажну архитектуру, Пољопривредног факултета из Новог Сада
представља савремену научно образовну базу не само за обуку
студената и научно истраживачки рад из области виноградарства
и винарства већ има и много ширу и значајнију улогу у развоју
ове гране пољопривреде у целом региону а самим тим и у Србији. На Огледном добру је подигнута савремена ампелографска
колекција са преко 500 сорти, колекција узгојних облика, бројни
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огледни и производни засади. Створена је и призната 21 нова сорта винове лозе и 3 клона ризлинга италијанског. Многе нове сорте
се увелико шире у производњи.
На Огледном добру се годинама одржавају презентације, семинари, предавања, обука из виноградарства и винарства за произвођаче не само из Сремских Карловаца, већ из целе Војводине.
Због ограниченог простора, неадекватне и застареле опреме у
подруму која би омогућила квалитетнију обуку произвођача, ови
скупови су мањих размера и не задовољавају захтеве потенцијалних произвођача грожђа и вина.
У оквиру реализације пројекта ‘’Образовно развојног центра’’
на Огледном добру до сада је извршена набавка дела опреме за
подрум и израђен је пројекат за реконструкцију и доградњу старог подрума. Недостају средства за набавку опреме и судова за подрум који би омогућили праћење савремених трендова и увођење
иновација у производњи вина и савремених захтева потрошача.
Такође за даљу промоцију домаћих вина, која представљају велики извозни потенцијал АП Војводине потребно је обезбедити
средства за организовање семинара.
Укупан циљ овог пројекта је да се увођењем нових технологија
у производњу војвођанског вина и едукацијом произвођача, створе нова радна места за младе људе, поготово у руралним и неразвијеним срединама, подигне квалитет вина у Војводини, повећа
његова конкурентност и створе могућности за пласман овог вина
на светско тржиште.
Укупна вредност пројекта износи 7.000.000,00 динара.
Координатор и извршилац Пројекта је Пољопривредни факултет - Департман за воћарство, виноградарство, хортикултуру и
пејзажну архитектуру, Нови Сад.
9. Пројекат: ‘’Изградња објекта школске млекаре’’ Хемијскопрехрамбене и текстилне школе ‘’Урош Предић’’ из Зрењанина
Хемијско- прехрамбена и текстилна школа ‘’Урош Предић’’ из
Зрењанина донацијом CARDS програма обезбедила је производну опрему за мини млекару у вредности од 170.000 Еура. Реализацијом Пројекта: ‘’Изградња објекта школске млекаре’’, створио
би се један образовно – производни центар у којем би се вршила
едукација редовних ученика и одраслих лица. То би довело до
јачања веза, како са пољопривредном школом од које би се вршило преузимање млека, тако и са пољопривредним произвођачима.
Изградњом школске млекаре, школи би било омогућено стицање
прихода од обука одраслих лица и производње. Повећан асортиман и квалитет производа у региону довели би до повећања
прихода у односу на просту производњу млека, што представља
подстицај за повећање броја млечних грла стоке, омогућује самозапошљавање и појачава опредељење млађих произвођача за
живот на селу.
Секретаријат за релизацију дела овог Пројекта у току 2010. године планира да издвоји 5.000.000,00 динара.

30. јун 2010.

Средства ће се утрошити за адаптацију и реконструкцију објекта као и куповину музејских експоната.
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
2010. години (‘’Сл. лист АП Војводине’’, бр. 5/2009).
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.

391.
На основу члана 14. став 3. Закона о пољопривредном земљишту
(“Службени гласник РС’’, брoj: 62/06, 65/08 и 41/09), члана 30.
тачка 7. и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“,
број 4/10), а у вези са чланом 9. и 11. Покрајинске скупштинске
одлуке о Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину
(„Службени лист АПВ“, брoj 20/09), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 30. јуна 2010.године, д о н е л
а је
РЕШЕЊЕ
I
Овим Решењем утврђује се Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне
Покрајине Војводине у 2010. години, обим средстава за спровођење овог Програма, као и начин њиховог распоређивања и
коришћења.
II
Програм из тачке I саставни је део овог Решења.

10. Пројекат: Пољопривредни музеј у Зрењанину
Идеја о оснивању Пољопривредног музеја као депаданса
Зрењанинског Народног Музеја појавила се непосредно из окружења, традиције и обичаја људи везаних за Банат и ово поднебље
где је пољопривреда саставни део живота и рада.
Оснивању су претходиле вишегодишње активности многих
стручних и научних радника.
Основни циљ Пољопривредног музеја превасходно је да се сачувају од нестајања и пропадања материјални докази наше богате аграрне прошлости. Најважнији задатак музеја је сакупљање,
музејска обрада, чување и заштита као и излагање – презентација
прикупљеног материјала.
Такође је планирано да се у Музеју осим организовања изложбе
експоната реализују и разне друге пропратне културне манифестације.
Град Зрењанин донирао је зграду која ће представљати изложбени простор Пољопривредног музеја.
Носилац Пројекта је Народни музеј из Зрењанина.
Секретаријат ће за реализацију Пројекта издвојити 10.000.000,00
динара.

III
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 320-00006/2010
Нови Сад, 30. јун 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
У 2010. ГОДИНИ

30. јун 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
I

Средства за финансирање Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне
Покрајине Војводине у 2010. години, планирана су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2010.
годину (‘’Службени лист АПВ’’ ,број 20/09) у укупном износу
од 1.350.000.000,00 динара из средстава остварених од давања у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини односно
пољопривредних објеката у државној својини.
Овим Програмом утврђује се распоред средстава у укупном износу 1.347.430.774,86 и то из:
- сопствених прихода буџетских корисника у износу од
1.000.000.000,00 динара, и
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна
средства у износу од 347.430.774,86 динара

Број 12 - Страна 695

Активности на реализацији тачке II подтачке 2. и 3., уговорене
су у 2009. години са Факултетом техничких наука из Новог Сада
ради даљег истраживања и развоја у циљу успостављања јединственог геоинформационог система у пољопривреди на територији АП Војводине. Резултате ових активности користиће сви
субјекти заинтересовани за област пољопривреде а финансираће
се у целости средствима из буџета АП Војводине.
III

ИЗНОС
( динара )

Р.бр

II
Нереализовани део Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине
Војводине у 2009. години (‘’Сл. Лист АП Војводине’’ бр. 10/09,
16/09, 19/09 и 1/2010), у даљем тексту ‘’Програм 2009.г.’’, реализоваће се у следећем обиму:

Р.бр

АКТИВНОСТ

ИЗНОС

Учешће
буџета АП
Војводине
макс. (%)

Учешће
корисника
средстава
мин.(%)

Коришћење пољопривредног земљишта

1

Привођење култури необрадивог
пољопривредног земљишта – за
пољопривредну производњу
54.200.000,00
– рибарство (тачка II подтачка
14а, Програм 2009.г.)

100

0

Студијско истраживачки радови
Наставак активности на
реализацији пројекта:
‘’Нови технолошки поступак
за управљање наменом
пољопривредних површина у АП
2 Војводини – уређење земљишне 10.000.000,00
територије засновано на
савременим геоинформациониим
технологијама и системима’’
(тачка II подтачка 15, Програм
2009.г.)

3

Наставак активности на
реализацији пројекта:
‘’Нови технолошки поступак
за управљање наменом
пољопривредних површина
у АП Војводини – примена
геоинформационих технологија 10.000.000,00
и система у уређењу земљишне
територије са циљем управљања
пољопривредном производњом
и коришћења пољопривредних
површина’’ (тачка II подтачка 16,
Програм 2009.г.)
УКУПНО

74.200.000,00

100

100

0

1

Средства за реализацију тачке II подтачке 1. додељена су на
основу спроведеног конкурса следећим корисницима:
1. ДОО ‘’Familia coop’’, Бачко Петрово Село, у износу.......4.500.000,00 дин.
2. ‘’Capriolo’’ ДОО, Бачка Топола, у износу..........4.800.000,00 дин.
3. ‘’Бачка’’ ДОО, Чонопља, у износу.......................7.500.000,00 дин.
4. ‘’Криваја’’ ДОО, Криваја, у износу......................5.900.000,00 дин.
5. ‘’Тима рибњак’’ ДОО, Мошорин, у износу........3.000.000,00 дин.
6. ‘’Опека – НБН’’ ДОО, Нови Сад, у износу........5.500.000,00 дин.
7. ‘’Рибњак Двор’’, ДОО, Банатски Двор, у износу.......10.000.000,00 дин.
8. ОЗЗ ‘’Тера Нова’’, Турија, у износу.....................3.000.000,00 дин.
9. ДОО. ‘’Транспетрол’’, Сечањ, у износу..............5.000.000,00 дин.
10. ‘’Газу’’ ДОО, Бачка Паланка, у износу.............1.000.000,00 дин.
11. ‘’Агро рибо Бајага’’ДОО, Мошорин, у износу...4.000.000,00 дин.
У К У П Н О ...............................................................54.200.000,00 дин.

Одпочињање нових
поступака комасације

15.000.000,00

55

45

Реализација започетих
поступака комасације (Град
2 Зрењанин и Општине Бачка 100.000.000,00
Паланка, Бачки Петровац,
Кањижа, Вршац)

55

45

Одводњавање у поступку
комасације (Општине Бачка
3
Паланка, Бач, Опово, Бачки
Петровац, Кањижа, Вршац)

30.000.000,00

55

45

Уређење атарских путева
у поступку комасације
4 (Општине Бачка Паланка,
Бач, Опово, Бачки
Петровац, Кањижа, Вршац)

30.800.000,00

55

45

5

252.200.000,00

100

0

30.000.000,00

100

0

Одводњавање

Демонстрација интензивног
гајења пољопривредних
култура у условима
6 наводњавања, на парцелама
средњих пољопривредних
школа, казнено васпитних
и социјалних установа

7

Мелиорација пашњака и
ливада

25.000.000,00

100

0

8

Уређење атарских путева

285.000.000,00

100

0

Укупно уређење
пољопривредног земљишта

768.000.000,00

0

0

учешће
корисника
средстава
мин.
(%)

Уређење пољопривредног земљишта

Заштита пољопривредног земљишта
Подизање пољозаштитних
појасева, агрошумских
производних система и
ловних ремиза

45.600.000,00

65

35

Контрола плодности
10 обрадивог пољопривредног
земљишта

35.200.000,00

100

0

Систематско праћење
болести и штеточина;
превенција контаминације,
испитивање и праћење
11
опасних и штетних
материја у пољопривредном
земљишту, води и муљу у
мелиоративним каналима

55.000.000,00

100

0

Oпремање или ангажовање
пољочуварске службе

75.000.000,00

60

40

9

100

учешће
буџета АП
Војводине
макс.
(%)

12

Укупно заштита
пољопривредног земљишта

210.800.000,00

Коришћење пољопривредног земљишта

Страна 696 - Број 12
Средства намењена као
подстицај за издавање
пољопривредног
земљишта регистрованих
13
пољопривредних
газдинстава чији су
носиоци старији од 65
година

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

55.430.774,86

100

0

Привођење култури
необрадивог
14 пољопривредног земљишта 128.000.000,00
– за пољопривредну
производњу - рибарство

100

0

Подизање огледа
интезивног гајења
пољопривредних култура

97.000.000,00

Укупно за коришћење
пољопривредног земљишта

280.430.774,86

15

100

спроведеном конкурсу и одлуци из 2009 године. Активност из тачке III подтачка 5. финансираће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине до 100% средстава, по спроведеном конкурсу.
Корисници средстава из тачке III подтачка 6. су средње
пољопривредне школе, казнено-васпитне и социјалне установе,
који заснивају пољопривредну производњу са циљем демонстрације интезивног гајења пољопривредних култура у условима наводњавања. Активност из тачке III подтачка 6. финансираће се
из буџета Аутономне Покрајине Војводине до 100% средстава, по
спроведеном конкурсу.

0

На територији Аутономне Покрајине Војводине у 2010. години
планирани су следећи радови на заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта:
Остало
16

Израда техничке документације везане
за заштиту, уређење и коришћење
пољопривредног земљишта
УКУПНО

14.000.000,00

70

30. јун 2010.

30

1.273.230.774,86

Корисници средстава из тачке III подтачка 1. су градови и
општине са територије Аутономне Покрајине Војводине који су
својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта предвидели реализацију поступка
комасације и који су у том циљу донели Одлуку о спровођењу комасације. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке III подтачка 1. финансираће се из буџета Аутономне
Покрајине Војводине до 55%, преостала средства биће обезбеђена од стране корисника средстава.
Корисници средстава из тачке III подтачка 2. су градови и
општине са територије Аутономне Покрајине Војводине (Зрењанин, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа и Вршац), које су
својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта предвидели реализацију поступка
комасације и код којих је поступак комасације у току. Активност
из тачке III подтачка 2. финансираће се из буџета Аутономне
Покрајине Војводине до 55%, преостала средства биће обезбеђена од стране корисника средстава.
Корисници средстава из тачке III подтачка 3. су општине са
територије Аутономне Покрајине Војводине (Бачка Паланка,
Бач, Опово, Бачки Петровац, Кањижа и Вршац) које су својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта предвиделе изградњу или уређење каналске
мреже у атару у поступку комасације. Активност из тачке III
подтачка 3. финансираће се из буџета Аутономне Покрајине
Војводине до 55%, преостала средства биће обезбеђена од стране
корисника средстава.
Корисници средстава из тачке III подтачка 4. су општине са
територије Аутономне Покрајине Војводине (Бачка Паланка,
Бач, Опово, Бачки Петровац, Кањижа и Вршац) које су својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта предвиделе уређење атарских путева у
поступку комасације. Активност из тачке III подтачка 4. финансираће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине до 55%, преостала средства биће обезбеђена од стране корисника средстава.
Корисници средстава из тачке III подтачка 5. су месне заједнице са територије Аутономне Покрајине Војводине које приступају
уређењу отворене каналске мреже која је у функцији одводњавања
пољопривредног земљишта. Део средстава у износу 1.550.000,00
динара распоређује се Месној заједници Банатски Соколац по

У циљу побољшања квалитета пашњака реализује се активност из тачке III подтачка 7. преко 12 пољопривредних стручних
служби са територије АП Војводине, сразмерно учешћу површина
пашњака на подручју које покрива свака од 12 пољопривредних
стручних служби. Пољопривредна стручна служба врши набавку
потребног материјала за мелиорацију пашњака и ливада, даје
препоруку и прати реализацију ове мере. Мера се спроводи на
пашњацима који се користе за испашу стоке. Активност из тачке
III подтачка 7. финансираће се из буџета Аутономне Покрајине
Војводине до 100%.
Корисници средстава из тачке III подтачка 8. су месне заједнице са територије Аутономне Покрајине Војводине које приступају уређењу атарских путева на територији своје катастарске
општине. Активност из тачке III подтачка 8. финансираће се из
буџета Аутономне Покрајине Војводине до 100% по спроведеном
конкурсу.
Корисници средстава из тачке III подтачка 9. су градови и
општине са територије Аутономне Покрајине Војводине који су
својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта предвидели подизање пољозаштитних појасева, агрошумских производних система и ловних
ремиза. Ова активност ће се финансирати из буџета Аутономне
Покрајине Војводине до 65% по спроведеном конкурсу. Преостала средства биће обезбеђена од стране корисника средстава.
Активност из тачке III подтачка 10. реализује се преко 12
пољопривредних стручних служби са територије АП Војводине
и Института за ратарство и повртарство из Новог Сада који имају
овлашћење од стране Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде Републике Србије за обављање те делатности.
Активност из тачке III подтачка 10. вршиће се у обиму од 20.000
узорака на земљишту од I до V катастарске класе, на територији
Аутономне Покрајине Војводине на парцелама чији је власник
односно корисник физичко лице које је пољопривредној стручној служби поднело захтев за контролу плодности обрадивог
пољопривредног земљишта. Активности из тачке III подтачка 10.
финансираће се у целости из буџета Аутономне Покрајине Војводине у износу од 1.760,00 динара по узорку са урачунатим порезом на додату вредност.
Реализацијом активности из тачке III подтачка 11. створиће
се претпоставке за систематско праћење болести и штеточина
на пољопривредним културама у оквиру прогнозно извештајне
делатности; као и претпоставке за превенцију контаминације
земљишта, испитивање и праћење опасних и штетних материја у
пољопривредном земљишту, води и муљу у мелиоративниим каналима на целој територији Аутономне Покрајине Војводине. Корисници средстава ће бити 12 пољопривредних стручних служби
са територије Аутономне Покрајине Војводине и Пољопривредни
факултет из Новог Сада. Активност из тачке III подтачка 11. реализоваће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине до 100%.
Корисници средстава из тачке III подтачка 12. су градови и
општине са територије Аутономне Покрајине Војводине који су
својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта предвидели опремање или ангажовање пољочуварске службе, који су донели одлуку о оснивању
пољочуварске службе или одлуку о ангажовању пољочуварске
службе. Активност из тачке III подтачка 12. финансираће се по
спроведеном конкурсу, из буџета Аутономне Покрајине Војводине до 60%. Преостала средства биће обезбеђена од стране ко-
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рисника средстава.
Корисници средстава из тачке III подтачка 13. су физичка
лица старија од 65 година која су власници обрадивог пољопривредног земљишта и носиоци регистрованог пољопривредног
газдинства, уписаног у Регистар пољопривредних газдинстава
у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења
Регистра пољопривредних газдинстава, која су своје обрадиво
пољопривредно земљиште издала у закуп током 2009. и 2010. године. Средства се додељују корисницима из прилога 1 на основу
спроведеног јавног конкурса у 2009. години у укупном износу
од 3.830.669,70 динара, као и на основу конкурса за 2010 годину.
Активност ће се финансирати у целости из буџета Аутономне
Покрајине Војводине.
Активност из тачке III подтачка 14. финансираће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине до 100% по спроведеном
конкурсу за привођење култури необрадивог пољопривредног
земљишта - реконструкција рибњака и подизање нових рибњака
на територији АП Војводине.
Корисници средстава из тачке III подтачка 15. су пољопривредне стручне службе са територије Аутономне Покрајине Војводине
и Пољопривредни факултет из Новог Сада, који приступају постављању огледа интезивног гајења пољопривредних култура. Активност из тачке III подтачка 15. реализоваће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине до 100%, по спроведеном конкурсу.
Корисници средстава из тачке III подтачка 16. су градови и
општине са територије Аутономне Покрајине Војводине који су
својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта предвидели израду техничке документације везане за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта. Активност из тачке III подтачка 16. финансираће се по спроведеном конкурсу, из буџета Аутономне Покрајине
Војводине до 70%. Преостала средства биће обезбеђена од стране
корисника средстава.
IV
Права и обавезе између корисника и даваоца средстава регулисаће се уговором.
Финансирање активности из тачке III овог програма вршиће се
у складу са приливом средстава у буџет АП Војводине предвиђених за те намене.

Корисника подстицајних средстава по Конкурсу за одобравање
и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп у 2009. години:
РЕДНИ НОСИЛАЦ РПГ (ИМЕ И
БРОЈ
ПРЕЗИМЕ)

14

Здравко Бајић

Крчедин

25.444,50

15

Миклош Витез

Суботица

26.544,50

16

Мирко Дулић

Ђурђин

36.600,00

17

Цилика Дулић

Ђурђин

19.937,00

18

Матилд Форго

Чантавир

50.000,00

19

Иштван Јухас

Торда

21.814,50

20

Евица Шегуљев

Чуруг

39.445,00

21

Цвијо Зец

Чуруг

41.042,00

22

Ката Осичан

Бач

27.158,50

23

Вецо Хорват

Суботица

35.587,50

24

Марија Шафер

Суботица

16.759,50

25

Гизела Анђал

Чантавир

15.062,00

26

Матија Анђал

Чантавир

19.278,50

27

Рожа Јурца

Чантавир

21.875,50

28

Рожа Осачик

Богараш

26.905,00

29

Аница Гршић

Бач

50.000,00

30

Ласло Варга

Темерин

50.000,00

31

Јанош Мартон

Пачир

41.904,00

32

Мате Карољ

Шупљак

24.680,00

33

Пирошка Доромбеш

Нова Црња

27.164,50

34

Етел Ђерман

Нова Црња

28.109,00

35

Францишка Капоста

Ором

9.787,50

36

Францишка Мадар

Ором

19.367,50

37

Етелка Баги

Кањижа

10.000,00

38

Ержебет Рожа

Кањижа

9.372,50

39

Лајош Баги

Кањижа

25.000,00

40

Марија Чоти

Нова Црња

23.749,50

41

Мариа Иванковић

Светозар
Милетић

50.000,00

42

Радован Никочев

Санад

23.330,00

43

Обрад Малетић

Вашица

25.364,00

44

Марија Бартоловић

Бач

27.525,00

Гојко Котарац

Нови
Сланкамен

50.000,00

46

Антал Бажо

Чантавир

12.607,00

47

Матилд Бажо

Чантавир

22.341,00

48

Ирен Микушка

Хајдуково

28.495,00

49

Стипан Филиповић

Бођани

49.769,00

50

Ференц Виги

Темерин

50.000,00

45

Прилог 1.

МЕСТО

ОДОБРЕН
ИЗНОС
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51

Пајо Јармазовић

Суботица

13.215,00

52

Мариа Сабо Галиба

Мале Пијаце

17.301,00

53

Ката Стантић

Суботица

17.975,00

54

Илона Анђан

Чантавир

25.799,40

55

Рожа Нађ

Ором

35.572,50

56

Душан Буквић

Банатско
Карађорђево

43.674,50

25.995,50

57

Иштван Киш

Мале Пијаце

50.000,00

Гложан

7.609,50

58

Геза Нађ

Ором

50.000,00

Сента

32.590,50

59

Маћаш Милутиновић

Трешњевац

12.748,00

Михаљ Косо

Нова Црња

49.869,00

60

Марија Бујак

Купусина

38.025,00

Душан Елемиров

Жабаљ

22.308,00

61

Сава Попов

Чуруг

58.195,00

Јула Сегеди

Бач

20.570,00

62

Тодор Проданић

Товаришево

22.779,00

Ката Хорват

Суботица

18.317,00

63

Славко Милинковић

Буђановци

23.622,00

1

Марија Шурањи

Чантавир

28.631,50

2

Розалија Бергел

Србобран

61.458,40

3

Клара Ујвароши

Суботица

26.995,00

4

Етел Фаркаш

Шупљак

5.335,50

5

Скендеровић Пајо

Суботица

48.845,00

6

Шимуновић Антун

Бођани

50.000,00

7

Миленко Вукадиновић

Кузмин

8

Зузана Дудок

9

Андраш Хатала

10
11
12
13
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64

Ласло Петро

Темерин

28.317,00

111

Мариа Буза

Сајан

9.898,00

65

Петар Узелац

Томиславци

13.575,50

112

Флорика Ћиришан

Торак

7.716,50

66

Божидар Терзић

Гај

34.907,00

67

Розалија Хуска

Добричево

50.000,00

113

Добренка Стајић

20.387,70

68

Живко Јарић

Томиславци

22.389,00

Бачко
Петрово
Село

69

Францишка Петро

Темерин

18.012,00

114

Даница Милинков

18.940,00

70

Матија Вуковић

Суботица

45.389,00

Бачко
Петрово
Село

71

Никола Скендеровић

Суботица

64.748,50

115

Аца Рус

39.117,50

72

Стеван Станков

Дупљаја

58.605,50

Бачко
Градиште

73

Коста Незнанов

Сефкерин

45.922,00

116

Сава Жеравић

Кузмин

50.000,00

74

Јожеф Борош

Ада

50.000,00

117

Милош Плавшић

Кузмин

25.382,00

75

Димитрије Лукић

Стејановци

36.062,50

118

Ирма Ожвар

Ором

6.293,50

76

Флоријан Рафаи

Мол

18.027,00

77

Марија Шомођи

Купусина

12.297,00

78

Михаљ Шомођи

Купусина

5.146,00

79

Марија Фишер

Купусина

18.678,50

80

Верона Печич

Купусина

15.010,50

81

Марија Габрић

Суботица

21.021,50

82

Софија Војводић

Томиславци

26.466,50

83

Јосип Војнић Пурчар

Мала Босна

34.984,00

84

Ватрислав Арадски

Пачир

36.440,00

85

Стојан Богдановић

Томиславци

39.101,50

86

Пирошка Циндел

Бајмок

30.198,00

392.

87

Иван Мачковић

Доњи
Таванкут

17.180,50

88

Никола Балажевић

Доњи
Таванкут

40.114,50

89

Стеван Милошевић

Манђелос

50.000,00

90

Ђерђ Балко Мачаи

Суботица

56.451,00

91

Стипан Прћић

Горњи
Таванкут

28.429,50

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(«Службени гласник Републике Србије», број 107/2005), а у вези
са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље
Сомбор (“Службени лист АП Војводине, број 11/06) и члана
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АП Војводине”, број
4/2010) Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 16. јуна 2010. године, д о н е л а је

92

Јага Иванковић Радак

Биково

37.011,00

93

Антун Стантић

Таванкут

32.441,50

I

94

Матилда Секереш

Бачки
Виногради

11.912,50

Разрешавају се дужности у привременом Управном одбору Завода за јавно здравље Сомбор:

95

Ласло Добо

Суботица

15.282,50

96

Ержебет Добо Ирен

Суботица

10.668,50

97

Петер Варга

Мали Иђош

59.046,00

98

Веронка Комароми

Дорослово

22.138,00

99

Марија Тапалага

Локве

45.174,50

119

Ирен Њилаш

Ором

28.157,50

120

Ђорђе Мачаш

Мраморак

28.312,00

121

Илона Магоши

Долине

8.942,50

122

Имре Вида

Суботица

39.804,50

123

Петар Гостовић

Банатско
Карађорђево

11.778,50

124

Вилмош Нађ

Мали Песак

13.494,50

125

Ђуро Добре

Бач

43.333,00

Укупно:

3.830.669,70

РЕШЕЊЕ

- председник:
Др Драгомир Цимеша, доктор медицине, специјалиста
анестезиолог и реаниматолог, из Сомбора;

100

Драган Лазић

Рума

75.001,10

101

Бранко Кузминац

Лаћарак

50.000,00

102

Ана Мравик

Гложан

28.189,30

103

Илона Радич

Нова Црња

13.440,50

- чланови:
1. Звонимир Штрбац, дипломирани правник, из Сомбора;
2. Др Милан Зурковић, доктор стоматологије, из Сомбора;
3. Др Споменка Јокић, доктор медицине, специјалиста епидемиолог, из Сомбора;
4. Др Владислава Машуловић, доктор медицине, специјалиста микробиологије са паразитологијом, из Сомбора.
II

104

Сава Јоцков

Сефкерин

26.402,50

У Управни одбор Завода за јавно здравље Сомбор, именују се:

105

Вероника Барањ

Бечеј

31.533,30

106

Ержебет Кабок

Сајан

50.000,00

107

Зорица Коларов

Бачка
Паланка

50.000,00

108

Јован Баћин

Товаришево

63.627,00

109

Милан Баста

Банатско
Карађорђево

26.974,50

110

Русалин Ћиришан

Торак

23.344,50

- за председника:
Др Саша Мештеровић, доктор медицине, специјалиста
неуропсихијатар, Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор,
из Сомбора, представник оснивача;
- за чланове:
1. Доц. др Јанош Шаму, доктор медицинских наука, Универзитет у Новом Саду и Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, из Сомбора, представник оснивача;

30. јун 2010.
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2. Др Стојан Бербер, доктор медицинских наука, пензионер, из Сомбора, представник оснивача;
3. Др Снежана Делић, доктор медицине, специјалиста микробиологије са паразитологијом, из Сомбора, из реда запослених;
4. Др Гордана Цветић, доктор медицине, специјалиста епидемиологије, из Сомбора, из реда запослених.
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III

Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00373/2010
Нови Сад, 16. јун 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

Председник и чланови Управног одбора, именују се на период
од четири године.
III
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00372/2010
Нови Сад, 16. јун 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

393.

394.
На основу члана 53. и члана 54. Закона о ученичком и студентском стандарду (‘’Службени гласник РС’’, број: 18/10), члана 36.
став 1. тачка 12. Закона о утврђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Службени гласник РС’’, број: 99/09) и члана 30. тачка 11, члана 33. и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени
лист АПВ’’, број: 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 16. јуна 2010. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ
ШКОЛА У СУБОТИЦИ
I

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(«Службени гласник Републике Србије», број 107/2005), а у вези
са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље
Сомбор (“Службени лист АП Војводине, број 11/06) и члана
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АП Војводине”, број
4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 16. јуна 2010. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

Роберт Ђивановић разрешава се дужности директора Дома
ученика средњих школа у Суботици, закључно са 6. августом
2010. године.
II
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00376/2010
Нови Сад, 16. јун 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

I
Разрешавају се дужности у привременом Надзорном одбору
Завода за јавно здравље Сомбор:
- председник:
Др Мирјана Митровић, доктор медицине, специјалистанеуропсихијатар, из Сомбора;
- чланови:
1. Радивој Вукичевић, дипломирани правник, из Сомбора,
2. Др Љиљана Соколова-Ђокић, доктор медицине, специјалиста хигијене, из Сомбора.
II
У Надзорни одбор Завода за јавно здравље Сомбор, именују
се:
- за председника:
Др Никола Поздер, доктор медицине, специјалиста оториноларинголог, Општа болница „Др Радивој Симоновић“
Сомбор из Сомбора, представник оснивача;
- за чланове:
1. Влада Крнета, ветеринарски техничар, „Delfin wash“
DOO, из Сомбора, представник оснивача,
2. Др Марина Огризовић, доктор медицине, специјалиста
микробиологије, из Сомбора, из реда запослених.
Председник и чланови Управног одбора, именују се на период
од четири године.

395.
На основу члана 53. и члана 54. Закона о ученичком и студентском стандарду (‘’Службени гласник РС’’, број: 18/10), члана 36.
став 1. тачка 12. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени гласник РС’’, број: 99/09)
и члана 30. тачка 11, члана 33. и члана 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број: 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. јуна 2010.
године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ
ШКОЛА У СУБОТИЦИ
I
Роберт Ђивановић именује се за директора Дома ученика
средњих школа у Суботици, на период од четири године, са могућношћу поновног избора.
II
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00377/2010
Нови Сад, 16. јун 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.
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396.

398.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(“Службени гласник Републике Србије”, број 107/2005), а у вези
са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању Опште болнице Панчево,
Панчево услед поделе Здравственог центра „Јужни Банат“ Панчево (“Службени лист АП Војводине”, број 3/09) и члана 35. став
4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АП Војводине”, број 4/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16.
јуна 2010. године, д о н е л а је

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за подршку инвестиција у Војводини «Vojvodina Investment Promotion
– VIP» («Службени лист АПВ« број 14/04) и члана 33. и 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине («Службени лист АПВ«, број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. јуна 2010. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I

РЕШЕЊЕ
I
Доц. др сци мед. Милан Милић, доктор медицине, специјалиста психијатар, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Опште болнице Панчево, Панчево, на коју је именован
Одлуком о оснивању Опште болнице Панчево, Панчево, услед
поделе Здравственог центра „Јужни Банат“, Панчево, број: 02200076/2009 од 11. фебруара 2009. године.

Даје се сагласност на Завршни рачун Фонда за подршку инвестиција у Војводини «Vojvodina Investment Promotion – VIP» за
2009. годину, који је усвојио Управни одбор Фонда за подршку
инвестиција у Војводини «Vojvodina Investment Promotion – VIP»,
на ХXXVI седници одржаној дана 20.05.2010. године.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».

II

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».

Број: 402-00055/2010
Нови Сад, 16. јун 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00374/2010
Нови Сад, 16. јун 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

397.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(“Службени гласник Републике Србије”, број 107/2005), а у вези
са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању Опште болнице Панчево,
Панчево услед поделе Здравственог центра „Јужни Банат“ Панчево (“Службени лист АП Војводине”, број 3/09) и члана 35. став
4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АП Војводине”, број 4/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16.
јуна 2010. године, д о н е л а је

399.
На основу члана 5. став 1. Одлуке о установљењу годишњег
признања у области равноправности полова («Службени лист
АПВ», број 4/05) и члана 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени
лист АПВ», број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 23. јуна 2010. године, д о н е л a је
РЕШЕЊЕ
I
Годишње признање у области равноправности полова за 2009.
годину, у категорији појединац/ка додељује се Ерни Киш Чисар
из Бачког Петровог Села и проф. др Слободанки Марков из Новог
Сада.

РЕШЕЊЕ
I
Доц. др сци мед. Милан Милић, доктор медицине, специјалиста психијатар, именује се за директора Опште болнице Панчево, Панчево, на период од четири године.
II

II
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 17-00001/2010
ПОТПРЕДСЕДНИЦА

Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-00375/2010
Нови Сад, 16. јун 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

400.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(“Службени гласник РС”, број 107/05), тачке II Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим установама које
на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку
и високоспецијалистичку здравствену заштиту (“Службени лист
АПВ”, број 8/02 и 11/02) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштин-

30. јун 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени
лист АПВ”, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 23. јуна 2010. године, д о н е л а је
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РЕШЕЊЕ

Војводине (“Службени лист АПВ”, број 4/2010) у поступку разрешења директора установе социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Кањижи, Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 23. јуна 2010. године, д о н е л
а је

I

Р Е Ш Е Њ Е

Др ЖЕЉКО РОДИЋ, доктор медицине, специјалиста неуропсихијатар, разрешава се дужности вршиоца дужности директора
Специјалне болнице за психијатријске болести „Ковин“ Ковин,
на коју је именован Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00550/2009 од 30. септембра 2009. године,
због истека мандата.

I
ВЛАДИМИР ХАЈДЕР, дипломирани правник из Кањиже, разрешава се дужности директора установе социјалне заштите за
смештај корисника Геронтолошки центар у Кањижи, на коју је
именован Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00353/2006 од 28. јуна 2006. године.

II

II

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

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00393/2010
Нови Сад, 23. јун 2010. године

Број: 022-00395/2010
Нови Сад, 23. јун 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

401.

403.

На основу члана 130. став 3. и члана 132. став 6. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник РС”, број 107/05), тачке II
Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку,
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту (“Службени лист АПВ”, број 8/02 и 11/02) и члана 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине (“Службени лист АПВ”, број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 23.
јуна 2010. године, д о н е л а је

На основу члана 69б. став 2. Закона о социјалној заштити и
обезбеђивању социјалне сигурности грађана (“Службени гласник
РС”, број: 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01,
84/04, 101/05 и 115/05) и Одлуке о преузимању права и обавеза
оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Кањижи (“Службени лист АПВ”, број
7/02), а у вези са чланом 53. став 1. тачка 4. Закона о утврђивању
надлежности Аутономне покрајине Војводине (“Службени гласник РС”, број 99/09) и чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени
лист АПВ”, број 4/10) у поступку именовања директора установе
социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар
у Кањижи, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 23. јуна 2010. године, д о н е л а је

РЕШЕЊЕ
I
Др ЖЕЉКО РОДИЋ, доктор медицине, специјалиста неуропсихијатар, именује се за директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Ковин“ Ковин, на период од четири године.
II
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00396/2010
Нови Сад, 23. јун 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
I
ВЛАДИМИР ХАЈДЕР, дипломирани правник из Кањиже, и м
е н у ј е се за директора установе социјалне заштите за смештај
корисника Геронтолошки центар у Кањижи, на време од четири
године.
II
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00394/2010
Нови Сад, 23. јун 2010. године

402.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама (“Службени гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05) и Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите
за смештај корисника Геронтолошки центар у Кањижи (“Службени лист АПВ”, број 7/02), а у вези са чланом 53. став 1. тачка 2.
Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (“Службени гласник РС”, број 99/09) и чланом 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

404.
На основу члана 30. тачка 11. и чланова 33. и 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине (“Службени лист АПВ”, број 4/10), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 23. јуна 2010. године,
д о н е л а је
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30. јун 2010.

РЕШЕЊЕ

II

I

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

Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији радних места у Српском народном позоришту у Новом Саду, који је донео в.д. управника Српског народног позоришта, број: 01-1719/9-2008, дана 07. 06. 2010. године.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 404-00144/2010
Нови Сад, 23. јун 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

II
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00343/2010
Нови Сад, 23. јун 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

405.
На основу члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра
за пословну стандардизацију и сертификацију – BSC Информативни центар («Службени лист АПВ«, број 14/09) и члана члана 33
и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне
Покрајине Војводине («Службени лист АПВ«, број 4/2010),Влада
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 23. јуна
2010. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, који је донео
директор Информативног центра за пословну стандардизацију и
сертификацију, Нови Сад, дана 10. јуна 2010. године.

407.
На основу члана 30. став 1. тачка 11. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени
лист АПВ’’, број: 4/2010), а у вези са чланом 36. став 1. тачка 12.
Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени гласник РС’’, број: 99/09), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 30. јуна 2010. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА СРЕДЊОШКОЛСКОГ ДОМА
У НОВОМ САДУ
I
СВЕТЛАНА ДАНКУЦ, професор педагогије из Новог Сада,
разрешава се дужности директора Средњошколског дома у Новом Саду.
II
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00418/2010
Нови Сад, 30. јун 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

II
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-00045/2010
Нови Сад, 23. јун 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

408.
На основу члана 30. став 1. тачка 11. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени
лист АПВ’’, број: 4/2010), а у вези са чланом 36. став 1. тачка 12.
Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени гласник РС’’, број: 99/09), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 30. јуна 2010. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА СРЕДЊОШКОЛСКОГ
ДОМА У НОВОМ САДУ

406.

I

На основу члана 30. став 1. тачка 14. и члана 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број: 4/10), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 23. јуна 2010. године,
донелa је

СВЕТЛАНА ДАНКУЦ, професор педагогије из Новог Сада,
именује се за директора Средњошколског дома у Новом Саду, на
период од четири године.
II

РЕШЕЊЕ

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

I

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Одлуку Скупштине „Дневник“
Холдинг а. д. о продаји дела некретнине – металног монтажног
објекта штампарије, који је усвојила Скупштина „Дневник“ Холдинг а.д., на седници одржаној дана 04. јуна 2010. године, број:
С-II-3.

Број: 022-00419/2010
Нови Сад, 30. јун 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

30. јун 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

409.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Хрвата («Службени лист АПВ», број 7/08) и чланова
33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 4/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 30.
јуна 2010. године, д о н е л а је

Број 12 - Страна 703

ке о покрајинској управи (“Службени лист АПВ” број: 4/2010),
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ВИСИНУ НАКНАДА
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА
И ЗА ВРШЕЊЕ ДРУГИХ УСЛУГА У 2010. ГОДИНИ

Р Е Ш Е Њ Е

I

I

Даје се сагласност на висину накнада за коришћење водопривредних објеката и за вршење других услуга у 2010. години,
утврђених Одлуком коју је усвојио Управни одбор Јавног водопривредног предузећа “Воде Војводине” Нови Сад, на седници
одржаној 23.04.2010.године.

Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу
војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за
2009. годину, који је усвојио Управни одбор Завода, на седници
одржаној дана 26. фебруара 2010. године.
II
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-00060/2010
Нови Сад, 30. јун 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

410.
На основу члана 23. а у вези члана 47. Покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи (“Службени лист АПВ” број:
4/2010), покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА
СТВАРНИХ ТРОШКОВА ЈВП “ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”
У ПОСТУПКУ ВРШЕЊА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА

II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу АП Војводине”.
Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, Нови Сад
Број: 104-325-00041/2009
Нови Сад, 15.06.2010. год.

412.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (“Службени гласник
Републике Србије”, број 99/09), чланова 29, 51. и 52. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Службени лист Аутономне Покрајине Војводине”, број 21/02, 16/08 и 18/09) а у вези
члана 69б. став 12. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању
социјалне сигурности грађана (“Службени гласник Републике
Србије”, број 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96,
29/01, 84/04, 101/05 и 115/05) у поступку давања сагласности за
именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални
рад Житиште у Житишту,
Покрајински секретар за социјалну
политику и демографију д о н о с и
Р Е Ш Е Њ Е

I
Даје се сагласност на начин одређивања стварних трошкова
ЈВП “Воде Војводине” у поступку вршења јавних овлашћења,
утврђен Одлуком коју је усвојио Управни одбор Јавног водопривредног предузећа “Воде Војводине” Нови Сад, на седници одржаној 23.04.2010. године.

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ДУШАНА БЕКИЋА,
дипломираног правника из Торде на функцију вршиоца дужности
директора Центра за социјални рад Житиште у Житишту.
II

II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, Нови Сад
Број: 104-325-00044/2009
Нови Сад, 15.06.2010. год.

Покрајински секретар
Даниел Петровић ,с.р.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

411.
На основу члана 14. став 2. Покрајинске скупштинске Одлуке
о оснивању јавног предузећа за газдовање водама на територији
Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ” број:
7/2002 и 2/2010), и члана 47. Покрајинске скупштинске Одлу-

Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Покрајински секретар за социјалну политику и демографију
Број: 022-00379/2010
Нови Сад, 23. јуни 2010. године

Покрајински секретар
Новка Мојић,с.р.

413.
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”, 23.04.2010. године,
донео је
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ОДЛУКУ
о начину одређивања стварних трошкова ЈВП
‘’Воде Војводине’’ у поступку вршења јавних
овлашћења

30. јун 2010.

где је: СТ - стварни трошкови;
Ч1, Ч2 , Ч3 - број потребних часова рада запослених \/II-1 степена стручне спреме; IV степена стручне спреме и I, II или III
степена стручне спреме, на обради захтева за издавање водопривредних услова, сагласности, дозвола, мишљења и потврда из
члана 3. став 2 ове oдлуке (табела);
ЈЦ1, ЈЦ2, ЈЦз - јединичне цене часова рада запослених на обради захтева за издавање водопривредних услова, сагласности,
дозвола, мишљења и потврда из члана 3. став 1. ове oдлуке.

Члан 1.
Овом oдлуком утврђује се начин одређивања стварних трошкова ЈВП ‘’Воде Војводине” у поступку вршења јавних овлашћења.
Трошкови из става 1. овог члана односе се на издатке учињене
у току или поводом Законом о водама предвиђеног поступка издавања водопривредних услова, сагласности, дозвола, мишљења
и потврда.

Члан 5.
Подносиоци захтева за издавање водопривредних услова, сагласности, дозвола, мишљења и потврда, дужни су да унапред уплате ЈВП ‘’Воде Војводине” стварне трошкове поступка одређене
у складу са овом oдлуком и то: 30% од процењене вредности
трошкова одмах по подношењу захтева, као предујам, а остатак
до висине стварних трошкова пре издавања наведених водопривредних аката.

Члан 2.
Стварни трошкови ЈВП ‘’Воде Војводине” у поступку издавања водопривредних услова, сагласности, дозвола, мишљења и
потврда утврђују се у зависности од врсте водопривредних објеката 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 6.
Ова oдлука, по добијању сагласности покрајинског органа управе надлежног за водопривреду, ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ‘’Службеном листу АП Војводине“.

Члан 3.
Цена часа рада запослених на обради захтева за издавање водопривредних услова, сагласности, дозвола, мишљења и потврда
утврђује се за \/II-1 степен стручне спреме у износу од 1727,80
дин/час, за IV степен стручне спреме 985,80 дин/час и за I, II или
III степен стручне спреме 699,60 дин/час.
Број потребних часова рада запослених на обради захтева за издавање водопривредних услова, сагласности, дозвола, мишљења
и потврда, утврђен је у табели, која је дата у прилогу ове oдлуке и
чини њен саставни део.

Члан 7.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о начину одређивања стварних трошкова ЈВП ‘’Воде Војводине’’ у
поступку вршења јавних овлашћења (‘’Службени лист АП Војводине’’ бр. 8/2008).
У Новом Саду:
Дана: 23.04.2010.године
Број: V-72/42

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.)

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Имре Халгато, дип. Инж.

Број потребних часова рада запослених на обради захтева за издавање водопривредних аката у 2010 год.
Врста објеката

Елементи објеката

1.

ИНФРАСТРУКТУРНИ ЛИНИЈСКИ ОБЈЕКТИ:

1.1.

Укрштање надземних инфраструктурних објеката са:
а

за предмете код којих је број укрштања ≤ 5 , стварни
трошкови се рачунају по пуној цени , док се за свако
наредно укрштање, исти умањују за 50%

б

в
1.2.

детаљном каналском мрежом

одбрамбеним насипом

основном каналском мрежом,
природним водотоцима и акумулацијама

стручна
спрема

часови
рада

ВСС

3.0

ССС

2.0

НСС

1.0

ВСС

6.0

ССС

3.0

НСС

1.0

ВСС

9.0

ССС

4.0

НСС

1.0

ВСС

4.0

ССС

2.0

НСС

1.0

ВСС

8.0

ССС

3.0

Укрштање подземних инфраструктурних објеката са:
а

за предмете код којих је број укрштања ≤ 5 , стварни
трошкови се рачунају по пуној цени , док се за свако
наредно укрштање, исти умањују за 50%

б

в

детаљном каналском мрежом

одбрамбеним насипом

основном каналском мрежом,
природним водотоцима и акумулацијама

НСС

1.0

ВСС

12.0

ССС

4.0

НСС

1.0

30. јун 2010.

1.3.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Укрштање саобраћајница са:

а

за предмете код којих је број укрштања ≤ 5 , стварни
трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако
наредно укрштање, исти умањују за 50%

б

в

1.4.

за предмете код којих се инфраструктура поставља
паралелно водопривредним објектима у дужини >10
км, трошак се, за сваку наредну деоницу дужине 10 км ,
повећава за 50% (по цени из последње категорије)

б

в

2.1.

одбрамбеним насипом

основном каналском мрежом,
природним водотоцима и акумулацијама

ВСС

5.0

ССС

2.0

НСС

1.0

ВСС

10.0

ССС

3.0

НСС

1.0

ВСС

15.0

ССС

4.0

НСС

1.0

до 0,5 км

ВСС

5.0

ССС

2.0

НСС

1.0

до 5,0 км

ВСС

10.0

ССС

3.0

до 10,0 км

НСС

1.0

ВСС

15.0

ССС

4.0

НСС

1.0

ВСС

5.0

ССС

1.0

НСС

1.0

ВСС

10.0

ССС

2.0

НСС

1.0

ВСС

15.0

ССС

3.0

ПРОСТОРНИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ РАЗНИХ НАМЕНА:
Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета:

а

б

в

г

2.2.

детаљном каналском мрежом

Паралелно вођење инфраструктуралних објеката у зони водопривредних објеката у дужини:

а

2.

Број 12 - Страна 705

до 0,1м3 /сeк

до 0,5м3 /сек

до 2,0м3 /сек

преко 2,0м3 /сек

НСС

1.0

ВСС

30.0

ССС

4.0

НСС

3.0

ВСС

8.0

ССС

1.0

ВСС

10.0

ССС

2.0

Отворени канали за снабдевање водом и друге намене :

а

дужине до 0,5 км

1.0
б

в

г

дужине до 1,0 км

дужине до 3,0 км

дужине преко 3,0 км

НСС

1.0

ВСС

20.0

ССС

4.0

НСС

2.0

ВСС

30.0

ССС

6.0

НСС

3.0
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2.3.

Водовод :

а

б

в

г

д

ђ

2.4.

за појединачне објекте

проширење водоводне мреже

водовод са водозахватом

уређаји за прераду воде за пиће, за
насеља до 5000 становника

уређаји за прераду воде за пиће, за
насеља до 20000 становника

уређаји за прераду воде за пиће, за
насеља преко 20000 становника

ВСС

6.0

ССС

2.0

НСС

1.0

ВСС

8.0

ССС

2.0

НСС

1.0

ВСС

12.0

ССС

3.0

НСС

1.0

ВСС

15.0

ССС

3.0

НСС

1.0

ВСС

20.0

ССС

4.0

НСС

2.0

ВСС

30.0

ССС

6.0

НСС

2.0

ВСС

5.0

Бунари за водоснабдевање (обрачун по бунару):

а
за предмете код којих је број бунара ≤3 , стварни
трошкови се рачунају по пуној цени , док се за сваки
наредни бунар, трошак умањује за 50%
б

2.5.

30. јун 2010.

бунари без третмана воде након
црпљења

бунари са третманом воде након
црпљења

ССС

1.0

НСС

1.0

ВСС

8.0

ССС

1.0

НСС

1.0

ВСС

10.0

ССС

2.0

НСС

1.0

ВСС

15.0

ССС

3.0

Канализација отпадних вода:

а

б

в

г

д

ђ

доградња (реконструкција) постојеће
канализационе мреже у дужини до 1,0
км
доградња (реконструкција) постојеће
канализационе мреже у дужини до 5,0
км
канализациона мрежа без уређаја за
пречишћавање

канализациона мрежа са уређајем за
пречишћавање за насеља до 5000 ЕС

канализациона мрежа са уређајем за
пречишћавање за насеља до 20000 ЕС
канализациона мрежа са уређајем за
пречишћавање за насеља преко 20000
ЕС

НСС

1.0

ВСС

15.0

ССС

3.0

НСС

1.0

ВСС

20.0

ССС

3.0

НСС

1.0

ВСС

25.0

ССС

4.0

НСС

2.0

ВСС

35.0

ССС

6.0

НСС

2.0

30. јун 2010.

2.6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Уређаји за пречишћавање отпадних вода:
а

б

в

г

д
2.7.

примарно пречишћавање отпадних вода

секундарно пречишћавање отпадних
вода за насеља до 5000 ЕС

секундарно пречишћавање отпадних
вода за насеља до 15000 ЕС

секундарно пречишћавање отпадних
вода за насеља преко 15000 ЕС
пречишћавање индустријских отпадних
вода (инд. објекти кланице, млекаре и
сл.)

ВСС

12.0

ССС

2.0

НСС

1.0

ВСС

15.0

ССС

3.0

НСС

1.0

ВСС

20.0

ССС

4.0

НСС

2.0

ВСС

30.0

ССС

6.0

НСС

2.0

ВСС

35.0

ССС

6.0

НСС

2.0

ВСС

4.0

Атмосферска канализација:
а

б
за предмете код којих је број улива ≤3 , стварни
трошкови се рачунају по пуној цени , док се за сваки
наредни улив у реципијент трошак умањује за 50%
в

г
2.8.
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по броју улива у реципијент

зацевљење дела потока или дела ДКМ-а
у дужини до 50м

зацевљење дела потока или дела ДКМ-а
у дужини до 150м

зацевљење дела потока или дела ДКМ-а
у дужини преко 150м

ССС

1.0

НСС

1.0

ВСС

8.0

ССС

2.0

НСС

1.0

ВСС

16.0

ССС

3.0

НСС

1.0

ВСС

20.0

ССС

6.0

НСС

2.0

ВСС

10.0

ССС

2.0

НСС

1.0

ВСС

15.0

ССС

4.0

НСС

2.0

ВСС

35.0

ССС

6.0

НСС

3.0

Бензинске станице, станице за ТНГ са пратећим објектима:
а

б

в

интерна бензиска или ТНГ станица

проширење постојећег објекта

нови објекат
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СИСТЕМИ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ , НАВОДЊАВАЊЕ И ДВОНАМЕНСКИ СИСТЕМИ:
а

б

в

г

д
4.

површине до 20 ха

површине до 100 ха

површине до 500 ха

површине до 1500 ха

површине преко 1500 ха

ВСС

5.0

ССС

2.0

НСС

1.0

ВСС

20.0

ССС

4.0

НСС

1.0

ВСС

30.0

ССС

4.0

НСС

2.0

ВСС

40.0

ССС

6.0

НСС

2.0

ВСС

50.0

ССС

8.0

НСС

2.0

ВСС

8.0

РИБЊАЦИ :
а

б

в

г

д
5.

30. јун 2010.

површине до 10 ха

површине до 50 ха

површине до 100 ха

површине до 500 ха

површине преко 500 ха

ССС

2.0

НСС

1.0

ВСС

20.0

ССС

6.0

НСС

2.0

ВСС

30.0

ССС

6.0

НСС

2.0

ВСС

40.0

ССС

8.0

НСС

3.0

ВСС

60.0

ССС

8.0

НСС

4.0

ВСС

15.0

ССС

6.0

НСС

2.0

ВСС

25.0

ССС

8.0

АКУМАЛАЦИОНА ЈЕЗЕРА СА БРАНОМ:
а

б

в

површине до 20 ха

површине до 50 ха

површине преко 50 ха

НСС

2.0

ВСС

35.0

ССС

10.0

НСС

3.0

30. јун 2010.

6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ПРИСТАНИ, ДОКОВИ, ПРИСТАЈАЛИШТА, ЛУКЕ, МАРИНЕ и сл.:
а

б

в

г
7.

дужине обале до 20 м

дужине обале до 120 м

дужине обале до 250 м

дужине обале преко 250 м

ВСС

3.0

ССС

1.0

НСС

1.0

ВСС

15.0

ССС

3.0

НСС

1.0

ВСС

20.0

ССС

5.0

НСС

2.0

ВСС

35.0

ССС

10.0

НСС

2.0

ВСС

5.0

ССС

2.0

НСС

1.0

ВСС

15.0

ССС

3.0

НСС

1.0

ВСС

30.0

ССС

4.0

РЕГУЛАЦИОНИ РАДОВИ НА ВОДОТОЦИМА, УРЕЂЕЊЕ ОБАЛЕ:
а

б

в

г

д
8.
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дужине до 50 м

дужине до 500 м

дужине до 1,0 км

дужине до 5,0км

дужине преко 5,0 км

НСС

2.0

ВСС

35.0

ССС

4.0

НСС

2.0

ВСС

50.0

ССС

8.0

НСС

3.0

ВСС

10.0

ССС

3.0

НСС

1.0

ВСС

15.0

ССС

4.0

БУШОТИНЕ (обрачун по бушотини):
а

б

в

геотермалне

гасне

нафтне

НСС

1.0

ВСС

20.0

ССС

6.0

НСС

2.0
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9.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ЕКСПЛОАТАЦИЈА ШЉУНКА И ПЕСКА ИЗ
ВОДОТОКА:
а

б

г

д
10.

у количини до 10 000 м3

у количини до 50 000 м3

у количини до 1 000 000 м4

у количини преко 1 000 000 м3

ВСС

10.0

ССС

2.0

НСС

1.0

ВСС

20.0

ССС

3.0

НСС

2.0

ВСС

40.0

ССС

5.0

НСС

3.0

ВСС

60.0

ССС

10.0

НСС

4.0

ВСС

10.0

ССС

2.0

НСС

1.0

ВСС

20.0

ССС

3.0

ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА :
а

б

в

г

11.

30. јун 2010.

површине до 10 ха

површине до 50 ха

површине до 100 ха

површине преко 100 ха

НСС

2.0

ВСС

30.0

ССС

3.0

НСС

1.0

ВСС

40.0

ССС

6.0

НСС

2.0

ДЕПОНИЈЕ ПЕСКА , ШЉУНКА И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА (фабрике бетона, сепарације и
сл.):
а

б

в

површине до 2 000 м2

површине до 5 000 м2

површине преко 5 000 м2

ВСС

10.0

ССС

5.0

НСС

1.0

ВСС

20.0

ССС

10.0

НСС

2.0

ВСС

30.0

ССС

15.0

НСС

3.0

30. јун 2010.

12.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ, СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ, УГОСТИТЕЉСКИ И ДР. ОБЈЕКТИ (изузев индустријских
објеката):
а

б

в

г

д

13.

површине до 50 м2

површине до 150 м2

површине до 500 м2

површине до 5 000 м2

површине преко 5 000 м2

ВСС

3.0

ССС

1.0

НСС

1.0

ВСС

12.0

ССС

2.0

НСС

1.0

ВСС

20.0

ССС

3.0

НСС

1.0

ВСС

30.0

ССС

6.0

НСС

2.0

ВСС

40.0

ССС

6.0

НСС

2.0

ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ, СКЛАДИШНИ ОБЈЕКТИ, И ОБЈЕКТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДРУГИХ ПРИВРЕДНИХ
ДЕЛАТНОСТИ:
а

б

в

г
14.
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површине до 300 м2

површине до 1 000 м2

површине до 5 000 м2

површине преко 5 000 м2

ВСС

10.0

ССС

3.0

НСС

1.0

ВСС

20.0

ССС

4.0

НСС

2.0

ВСС

30.0

ССС

8.0

НСС

2.0

ВСС

40.0

ССС

10.0

НСС

2.0

ВСС

15.0

ССС

4.0

ДЕПОНИЈЕ ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА:
а

б

в

г

д

санација депонија

депоније комуналног отпада

депоније комуналног отпада, са
постројењем за ресиклажу

регионалне депоније

депоније опасног отпада

НСС

2.0

ВСС

20.0

ССС

6.0

НСС

2.0

ВСС

30.0

ССС

6.0

НСС

2.0

ВСС

40.0

ССС

8.0

НСС

2.0

ВСС

50.0

ССС

10.0

НСС

3.0
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30. јун 2010.

ПРЕДХОДНИ УСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА:

а

б

в

г

414.
На основу члана 25. став 1. тачка 9. Одлуке о оснивању јавног
предузећа за газдовање водама на територији АП Војводине
(“Службени лист АПВ” бр. 7/2002) и члана 33. став 1. тачка 10.
Статута, Управни одбор Јавног водопривредног предузећа “Воде
Војводине” Нови Сад, 23.04.2010. године, донео је:
О Д Л У К У
О ВИСИНИ НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА И ЗА ВРШЕЊЕ ДРУГИХ
УСЛУГА У 2010. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина накнада за коришћење водопривредних објеката и за вршење других услуга у области
водопривреде на територији Аутономне Покрајине Војводине у
2010. години.

I НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА ХИДРОСИСТЕМА
ДУНАВ-ТИСА-ДУНАВ

ВСС

5.0

ССС

2.0

НСС

1.0

ВСС

10.0

ССС

4.0

НСС

1.0

ВСС

20.0

ССС

4.0

НСС

2.0

ВСС

30.0

ССС

6.0

НСС

2.0

за површине до 300 м2

за површине до 1000 м2

површине до 5 000 м2

површине преко 5 000 м2

1. Резервисани капацитет обвезника накнаде у висини од:
- 199,05 динара/ха за наводњавање земљишта под ратарским културама, а ако систем за наводњавање није у
функцији 99,52 динара/ха;
- 276,91 динара/ха за наводњавање земљишта под повртарским културама, воћњацима и другим вишегодишњим
засадима, а ако систем за наводњавање није у функцији
138,45 динара/ха;

.
2. Ангажовани капацитет (преузета количина воде), за обвезнике накнаде који имају мерне уређаје, у висини од 612,53 динара/1.000 м3.
3. Ангажовани капацитет (преузета количина воде), за обвезнике
накнаде који немају мерне уређаје, у висини од:
- 704,39 динара/ ха за наводњавање земљишта под ратарским културама;
- 1.134,02 динара/ ха за наводњавање земљишта под повртарским културама, воћњацима и другим вишегодишњим засадима.
Накнада за коришћење објеката за снабдевање водом индустрије
и рибњака
Члан 3.

Накнада за коришћење објеката за наводњавање
Члан 2.
Годишња накнада за коришћење објеката Хидросистема “Дунав-Тиса-Дунав” (у даљем тексту: објекти Хс ДТД) за наводњавање плаћа се за:

Годишња накнада за коришћење објеката за снабдевање водом
индустрије и рибњака плаћа се за:
1. Резервисани капацитет обвезника плаћања накнаде у висини од:
- 100,89 динара месечно, за сваки литар у секунди резервисаног капацитета у индустрији,

30. јун 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

- 433,67 динара/ха за пројектовану површину рибњака и
акумулације за рекреацију,
- 216,83 динара/ха за обвезнике накнаде чији рибњаци
нису у функцији.
2. Ангажовани капацитет (преузета количина воде), за обвезнике накнаде који имају мерне уређаје, у висини од:
- 983,51 динара/1.000 м3 за индустрију,
- 724,34 динара/1.000 м3 за рибњаке и акумулације за
рекреацију
3. Ангажовани капацитет (преузета количина воде), за обвезнике накнаде који немају мерне уређаје, у висини од:
- 983,51 динара/ 1.000 м3 за индустрију,
- 7.242,93 динара/ха за рибњаке и акумулације за рекреацију
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Накнада за боравак пловила у каналима плаћа се за сва пловила која се користе у привредне сврхе, за сваки наредни дан после
8 дана боравка у каналима, у висини од
2,36 динара/м2
водене површине коју покривају.
Накнада за коришћење канала у сврху заштите пловила од леда
и невремена за период од 15. децембра текуће године до 15. марта
наредне године плаћа се за свако пловило у висини од 61,00 динара/м2 водене површине коју покрива, независно од броја дана
коришћења канала.
Члан 8.
Плаћање накнаде за страна пловила врши се унапред на рачун
ЈВП “Воде Војводине” Нови Сад, пре уласка пловила у канале Хс
ДТД, односно у преводницу.

Ангажовани капацитет (преузета количина воде) обвезника
накнаде у индустрији који немају мерни уређај, утврђује се према максималној годишњој количини воде коју могу захватити
својим инсталисаним капацитетом.

II НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНИХ
ОБЈЕКАТА

Члан 4.

Члан 9.

Годишња накнада за коришћење објеката за кавезни узгој риба
плаћа се у висини од 1.136,91 дин/м2.

Годишња накнада за коришћење хидромелиорационих објеката за наводњавање плаћа се за:
1. Резервисани капацитет обвезника накнаде у висини од 918,85
динара/ха, а ако систем за наводњавање није у функцији 459,42
динара/ха;
2. Ангажовани капацитет (преузета количина воде):
- за обвезнике накнаде који имају мерне уређаје, у висини
од 612,53 динара/1.000 м3;
- за обвезнике накнаде који немају мерне уређаје, у висини
од 918,85 динара/ха;
Уколико хидромелиорациони системи захватају воду из Хс
ДТД, обвезник плаћа додатну накнаду за коришћење објеката Хс
ДТД према члану 2. ове одлуке.
За преузету количину воде преко црпне станице високог притиска обвезник плаћа додатну накнаду у висини од 918,85 динара
за сваки литар у секунди инсталисаног капацитета у црпној станици за своју површину.

Накнада за пловидбу и боравак пловила у каналима
Члан 5.
Накнада за пловидбу каналима Хс ДТД, у односу на тело пловила и дужину пређеног пловног пута, плаћа се по регистрованој
носивости, потиснице, тегљенице и моторног теретњака, односно
депласману потискивача - тегљача и осталих пловила која се користе у привредне сврхе у висини од 3,42 дин/т и 0,17 дин/(т.км).
Накнада за пловидбу у односу на количину терета и дужину
пређеног пловног пута плаћа се у висини од 21,65 дин/т и 0,07
дин/(т.км).
Накнада из става 1. и 2. овог члана плаћа се једнократно, по
извршеној пловидби.

Накнада за коришћење објеката за снабдевање водом индустрије и рибњака

Члан 6.
Накнада за превођење пловила кроз бродске преводнице на
каналима Хс ДТД и кроз преводницу Брана на Тиси код Новог
Бечеја, плаћа се за свако превођење у висини од 1.150,29 дин и
2,23 дин/т регистроване носивости потиснице, тегљенице и моторног теретњака, без обзира на количину терета (робе), односно
депласмана потискивача - тегљача и оталих пловила која се користе у привредне сврхе.
Уколико се потискивач - тегљач, који у свом саставу има више
потисница, тегљеница, преводи више пута кроз бродску преводницу због превођења потисница, тегљеница из свог састава, за потискивач - тегљач се наплаћује накнада само за једно превођење.
Накнада из става 1. и 2. овог члана плаћа се једнократно, по
извршеној пловидби.
Накнада за превођење кроз бродске преводнице пловила до 15
тона депласмана (дужине до 15 м и ширине до 3 м) која се користе у непривредне сврхе, плаћа се у висини од 1.100,00 динара за
свако превођење. Плаћање ове накнаде врши се унапред на рачун
ЈВП „Воде Војводине“ или непосредно на преводници.
Накнада за превођење организоване групе пловила (2 и више)
до 15 тона депласмана (дужине до 15 м и ширине до 3 м) која се
користе у непривредне сврхе плаћа се у висини од 1.100,00 динара за превођење по групи, унапред на основу поднетог захтева.
Члан 7.
Накнада за боравак пловила у каналима Хс ДТД до 15 тона депласмана (дужине до 15 м и ширине до 3 м), која се користе у
непривредне сврхе, плаћа се за једну календарску годину и то:
- за пловила без мотора
- за пловила са мотором

Накнада за коришћење објеката за наводњавање

406,38 дин
812,90 дин

Члан 10.
Годишња накнада за коришћење хидромелиорационих објеката
за снабдевање водом индустрије и рибњака плаћа се за:
1. Резервисани капацитет обвезника накнаде у висини од:
- 237,88 динара месечно, за сваки литар у секунди резервисаног капацитета у индустрији,
- 1.041,72 динара/ха за пројектовану површину рибњака и
акумулације за рекреацију,
- 520,86 динара/ха за обвезнике накнаде чији рибњаци
нису у функцији.
2. Ангажовани капацитет (преузета количина воде), за обвезнике накнаде који имају мерне уређаје, у висини од:
- 983,51 динара/1.000 м3 за индустрију,
- 724,34 динара/1.000 м3 за рибњаке и акумулације за
рекреацију.
3. Ангажовани капацитет (преузета количина воде), обвезнике
накнаде који немају мерне уређаје, у висини од:
- 983,51 динара/ 1.000 м3 за индустрију,
- 7.242,89 динара/ха за рибњаке и акумулације за рекреацију.
Ангажовани капацитет (преузета количина воде) обвезника
накнаде у индустрији који немају мерни уређај, утврђује се према максималној годишњој количини воде коју могу захватити
својим инсталисаним капацитетом.
Уколико хидромелиорациони системи захватају воду из Хс
ДТД, обвезник плаћа додатну накнаду за коришћење објеката Хс
ДТД према члану 3. ове одлуке.
За преузету количину воде преко црпне станице високог притиска обвезник плаћа додатну накнаду у висини од 918,85 динара
за сваки литар у секунди инсталисаног капацитета у црпној станици.
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III НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА РЕГИОНАЛНИХ
СИСТЕМА И ДРУГИХ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА
Накнада за коришћење објеката за наводњавање
Члан 11.
Годишња накнада за коришћење регионалних система и других
водопривредних објеката за наводњавање плаћа се за:
1. Резервисани капацитет обвезника накнаде у висини од
2.448,96 динара/ха, а ако систем за наводњавање није у функцији
1.224,48 динара/ха;
2. Ангажовани капацитет (преузета количина воде):
- за обвезнике накнаде који имају мерне уређаје, у висини
од 181,89 динара/1.000 м3;
- за обвезнике накнаде који немају мерне уређаје, у висини
од 307,86 динара/ха;
Уколико водопривредни објекти из става 1. овог члана, захватају воду из Хс ДТД, обвезник плаћа додатну накнаду за коришћење објеката Хс ДТД према члану 2. ове одлуке.
Члан 12.
Годишња накнада за коришћење водопривредних објеката за
наводњавање путем мобилних агрегата плаћа се:
- 7.488,00 динара/ха за наводњавање земљишта под високим ратарским културама;
- 6.032,00 динара/ха за наводњавање земљишта под ниским ратарским културама;
- 8.320,00 динара/ха за наводњавање земљишта под повратарским културама;
- 9.152,00 динара/ха за наводњавање земљишта под воћњацима и другим вишегодишњим засадима.
Накнада за коришћење објеката за снабдевање водом индустрије и рибњака
Члан 13.
Годишња накнада за коришћење водопривредних објеката из
члана 11. ове одлуке за снабдевање водом индустрије и рибњака
плаћа се за:
1. Резервисани капацитет обвезника накнаде у висини од:
- 475,80 динара месечно, за сваки литар у секунди резервисаног капацитета у индустрији,
- 14.413,95 динара/ха за пројектовану површину рибњака
и акумулације за рекреацију.
- 7.206,97 динара/ха за обвезнике накнаде чији рибњаци
нису у функцији.
2. Ангажовани капацитет (преузета количина воде), за обвезнике накнаде који имају мерне уређаје, у висини од:
- 983,51 динара/1.000 м3 за индустрију,
- 503,78 динара/1.000 м3 за рибњаке и акумулације за рекреацију.
3. Ангажовани капацитет (преузета количина воде), за обвезнике накнаде који немају мерне уређаје, у висини од:
- 983,51 динара/ 1.000 м3 за индустрију,
- 5.037,88 динара/ха за рибњаке и акумулације за рекреацију.
Ангажовани капацитет (преузета количина воде), за обвезнике накнаде у индустрији који немају мерне уређаје, утврђује се
према максималној годишњој количини воде коју могу захватити
својим инсталисаним капацитетом.
Уколико водопривредни објекти из става 1. овог члана захватају
воду из Хс ДТД, обвезник плаћа додатну накнаду за коришћење
објеката Хс ДТД према члану 3. ове одлуке.
Члан 14.
Годишња накнада за коришћење акумулација и канала за узгој
риба плаћа се у висини од:
- 10.356,67 дин/ха површине водног огледала при нормалном нивоу воде у акумулацији
- 1.136,91 дин/м2 за кавезни узгој риба

30. јун 2010.

Ближи услови коришћења акумулација и канала за узгој риба
регулишу се уговором.
IV НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ
ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
Члан 15.
Годишња накнада за коришћење водопривредних објеката за
одвођење отпадних вода плаћа се:
1. За инсталисани капацитет обвезника накнаде у висини од
1,66 дин/м3;
2. За ангажовани капацитет (испуштена количина воде) у висини од:
- 0,55 дин/м3 за објекте Хс ДТД
- 1,14 дин/м3 за хидромелиорационе објекте;
3. За уклањање седимената у висини од 184,37 дин/м3 за ХМО;
4. За уклањање седимената у висини од 343,13 дин/м3 за Хс
ДТД;
5. За уклањање и депоновање токсичних седимената у висини
од 1.184,30 дин/м3;
6. За разблаживање нетоксичних материја у отпадној води до
концентрација које ће обезбедити примену воде низводно од испуста у висини од:
- 0,26 дин/м3 за објекте Хс ДТД
- 2,56 дин/м3 за хидромелиорационе објекте
7. За негативан утицај непречишћених вода изражених преко
органских материја и укупног азота и фосфора у висини од:
Јединичне цене за негативан утицај
Количина
ТПС-сек.третман
отпадних вода - утицај органских ТПТН-тер.третман ТПТО-тер.третман
- утицај азота
- утицај фосфора
м3/дан
материја
дин/гН
дин/гП
дин/гБПК
1000

0.17

0.34

0.29

1000-5000

0.13

0.27

0.23

5000-25000

0.11

0.22

0.19

25000-50000

0.07

0.19

0.15

>50000

0.05

0.17

0.14

за биодоступност, ТБД - 0.05 дин/м3
У циљу стимулисања изградње постројења за пречишћавање
отпадних вода у одређеном временском периоду, примениће се
«фактор временског периода» који се за 2010.годину изражава коефицијентом 0,25.
Члан 16.
Обвезници накнаде дужни су да поставе уређај за мерење, да
мере и региструју количине отпадних вода и да податке о томе
доставе Јавном водопривредном предузећу.
У случају да обвезник накнаде не врши мерење количина испуштених отпадних вода, накнада ће бити обрачуната према измереним количинама захваћене воде.
Уколико обвезник накнаде нема уграђен мерни уређај, количина отпадних вода утврђује се на основу максималних инсталисаних водозахватних капацитета.
Обвезник накнаде дужан је да испитује квалитет испуштене
отпадне воде у роковима и на начин предвиђен законом и подзаконским актима и да извештаје о томе доставља Јавном водопривредном предузећу.
Члан 17.
Накнада за одвођење отпадних вода обрачунава се на основу
података о инсталисаном и ангажованом капацитету обвезника
накнаде, извештаја о утврђеном квалитету испуштених отпадних
вода и квалитету воде и муља у реципијенту, а према Методологији обрачуна накнаде за коришћење водопривредних објеката за
одвођење отпадних вода („Службени лист АПВ“ бр.3/2005).

30. јун 2010.
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Члан 18.

Члан 20.

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

Годишња накнада за коришћење водног земљишта за боравак
и привез: сплавова, бродова-ресторана, пловних направа и других пловних објеката која се користе у угоститељско-туристичке
сврхе, плаћа се према категорији водотока, а по м2 акваторије и
обале и то:
Локација
I

V НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА
Врста
Река Дунав
в о д н о г з е м од км 1075 до км
љишта
1180 и

Члан 19.

од км 1250 до км
1260

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

2

Канал Хс ДТД,
Канал Хс ДТД
Нови Садна подручју
Савино Село
Сомбора,
од км 0+000
Оџака,
до км 12+000
Зрењанина и
и Реке Дунав,
Вршца
Тиса, Сава

Складишта
опасних материја
(нафте, нафтних
2.
деривата,
хемијских
сировина или
производа и сл. )

449,44

3.

Отворена
складишта песка

306,74

275,28

220,22

4.

Отворена
складишта
шљунка и камена

205,61

183,14

146,06

Отворена
складишта
других
5. грађавинских
материјала,
грађе и готових
производа

168,54

140,45

112,36

Уређаји за
сепарацију,
фабрике бетона,
асфалтне базе,
6.
претоварни
платои, кранске
стазе, силазне
рампе и сл.

370,78

280,90

224,72

7.

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

280,90

252,81

196,63

8.

Остале сврхе

89,88

89,88

89,88

9.

Манипулативни
простор

28,09

28,09

28,09

1.736,50

421,35

1.736,50

393,26

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

Остала места

дин/м2

дин/м2

дин/м2

1

324,72

196,06

125,84

2

Обала

161,79

97,19

62,92

Остала
Места

1.736,50

III

Аквато
-рија

3

Привремени
објекти за
обављање
1.
привредне (осим
пољопривредне)
делатности

II

Члан 21.
Годишња накнада за коришћење водног земљишта за друге намене плаћа се:
1. 54,91 дин/м2 за експлоатацију угља;
2. 4.747,39 дин/ха за манипулативни простор за експлоатацију
угља;
3. за експлоатацију речног наноса (песка, шљунка и другог материјала)
- 7,50 дин/м2 за I категорију корисника – К<1;
- 15,00 дин/м2 за за II категорију корисника – 1<К<2;
- 22,50 дин/м2 за за III категорију корисника –2< К<3;
- 30,00 дин/м2 за за IV категорију корисника –К<3.
(К - однос површине експлоатационог поља (м2) и количине
материјала за експлоатацију (м3) према издатој водопривредној
сагласности на техничку документацију за локацију на којој је
предвиђена експлоатација.);
4. за обављање пољопривредне делатности:
- 3.917,25 дин/ха за обрадиво пољопривредно земљиште
- 656,24 дин/ха за ливаде и пашњаке;
5. 28.677,28 дин/ха за коришћење и изградњу рибњака;
6. за постављање и експлоатацију инсталација пречника (ширине) до 0,1 метар (телекомуникационих водова, водовода, канализације, електричних инсталација и сл.):
- 29,77 дин./по дужном метру за постављање инсталација,
- 10,60 дин./по дужном метру у периоду експлоатације инсталација.
За инсталације пречника (ширине) већех од 0,1 метар накнада
из прве и друге алинеје се увећава сразмерно повећању ниховог
пречника (ширине).
8.172,69 дин/м2 за обављање других делатности.
Члан 22.
Годишњи износ накнаде за коришћење водног земљишта за
рекреационе сврхе (одмор и излетнички туризам) угоститељство
и вршење других услуга плаћа се у висини од:
Намена
1

дин/м2

Постављање камп приколица

12,35

2

Викенд кућа са окућницом

15,39

3

Туристичко-угоститељских, покретних трговинских и
спортско-рекреативних објеката

70,56

4

Окућница туристичког објекта

24,71
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Члан 23.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Додела локација на водном земљишту врши се по редоследу
поднетих захтева.
Директор ЈВП ‘’Воде Војводине’’ може да пропише посебне услове за коришћење водног земљишта као и услове које правна и
физичка лица, односно предузетници морају да испуне за доделу
локација на водном земљишту за одређене намене.
Водно земљиште се даје на коришћење на одређено
време, на период до 10 година, са могућношћу његовог продужавања.
Ближи услови коришћења водног земљишта регулишу се уговором у складу са овом одлуком и законом.

Члан 26.

Члан 24.
Накнада за коришћење водног земљишта плаћа се од дана назначеног у уговору из члана 23. став 4. ове одлуке.
Накнада за коришћење водног земљишта за намене за које је
потребно прибавити водопривредна акта, плаћа се од дана достављања решења о издавању водопривредних услова, односно
мишљења у поступку издавања водопривредних услова.
Од дана достављања решења, односно мишљења из става 2.
овог члана, до достављања решења о водопривредној сагласности, а најдуже годину дана, плаћа се умањена накнада за:
- намене из члана 19. и 20. ове одлуке у висини од 28,09
дин/м2,
- за намене из члана 21. тачка 2., 5. и 7. ове одлуке у висини од 20% од прописаног износа накнада.
VI УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТА НАКНАДА

Ова одлука, по добијању сагласности покрајинског органа управе надлежнoг за водопривреду, ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу АП Војводине”.
Јавно водопривредно предузеће “Воде Војводине”
У Новом Саду
Дана: 23.04.2010.године
Број:V-72/40
Председник
Управног одбора
Имре Халгато дипл. инж.
ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЛАДЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
(„Службени лист АПВ“, бр.11/2010)
У делу I Одлуке о избору члана Владе АПВ на страни 646, после
речи „локалну“ додаје се реч „самоуправу“.
02 Број: 020-16/08
Нови Сад, 28. јун 2010. године

Члан 25.
Обрачун, задужење и наплату накнада утврђених овом одлуком врши Јавно водопривредно предузеће “Воде Војводине” Нови
Сад, у складу са Законом о водама.

НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА
Оглашавају се неважећим изгубљена
документа, и то:
Лозјанин Марио, Светог Саве 17., Моровић, диплома средње Саобраћајне школе
издата у Новом Саду. 5488
Љубичић Даница, Војводе Бојовића 7.,
Ветерник, сведочанство I, II, III и IV разреда средње Саобраћајне школе издата у
Новом Саду. 5489
Круљ Владимир, Златне Греде 10., Нови
Сад, радња књижица издата у Зрењанину.
5490
Маријановић Луак, М. Блок 001Л, Кикинда, индекс бр. 15396 издат у Новом
Саду.5491
Васић Саво, Трњац бб., Брчко, БиХ,
уверење о положеном В. степену средње
Саобраћајне школе издато у Новом
Саду.5492
Токић Теодора, Драгише Брашована 12.,
Нови Сад, радна књижица издата у Новом
Саду. 5493
Ристић Жарко, Патријарха Рајачића 43.,
Петроварадин, дозвола за управљане чамцем, бр. 837, издата у Новом Саду.5494
Томић Родољуб, Горњи Врбаљани 37.,
диплома средње Грађевинске школе издата у Новом Саду.5495

Миладиновић Драгана, Лазе Костића
15., Нови Сад, радна књижица издата у
Новом Саду. 5496
Протић Јасмина, Б. Бухе 10/б., Нови Сад,
сведочанства I и II године СШ „Јован Вукановић” издата у Новом Саду.5497
Карвак Драгана, Вука Караџића 21., Будисава, сведочанство ОШ „Иво Андрић”
издато у Будисави.5498
Ергелашев Стеван, Шајкашка 15., Нови
Сад, радна књижица издата у Новом Саду.
5499
Ангеловска Цуцић Маријана, Сима Шолаје 22., Бачки Јарак, диплома СШ „Јован
Вукановић” издата у Новом Саду. 5500
Реџепов Садија, Стевана Петровића 60.,
Нови Сад, радна књижица издата у Новом
Саду. 5501
Марковић Иван, Меше Селимовића
10/7., Бјељина БиХ, индекс бр. 7608/07 издат у Новом Саду.5502
Тегелтија Ана, Транџаменска 14.,
Петроварадин, сведочанство I и II године СШ „Богдан Шупут” издата у Новом
Саду.5503
Тушуп Љубица, Врбаски пут 9., Фекетић, сведочанство ИВ. разреда средње
техничке школе издата у Новом Саду.
5504
Суљић Ранко, Јовице Павлице 16., Ковиљ, сведочанство ОШ „Лаза Костић” издато у Ковиљу.5505

Заменик секретара
Скупштине АП Војводине,
Мила Радисављевић.с.р.
Божовић Војислава, И. Л. Рибара 7.,
Бачка Паланка, сведочанства I и II године СШ „Павле Савић” издата у Новом
Саду.5506
Гунић Софија, С. Родића 54., Ср. Каменица, сведочанство VI разреда ОШ „Ј. Ј.
Змај” издато у Сремској Каменици.5507
Анђелковић Јелена, Ада 37., Ковиљ, радна књижица издата у Новом Саду. 5508
Ненадовић Миљана, Бул. Ослобођења
67., Нови Сад, индекс бр. 35607 издат у Новом Саду.5509
Чомбор Смиља, Лењинова 23., Крушчић, девизна штедна књижица Југобанке
издата у Кули.5510
Пенезић Душанка, Браће Јовандић 11., Нови Сад, цекови Банке Интезе бр. 9000003993192, 9000004115562,
90000038158952 издати у Новом Саду.5511
Вукас Оливера, Петра Прерадовића 28.,
Сремска Митровица, индекс бр. СФ37/08
издат у Новом Саду.5512
Перге Драган, Јегричка 10/а., Нови Сад,
сведочанство ИИ. разреда средње саобраћајне школе издат у Новом Саду.5513
Мрилов Младен, Дожа Ђређа 11., Нови
Сад, сведочанство ОШ „Милан Петровић”
издато у Новом Саду.5514
Тијана Калц, Булевар Кнеза Милоша 2.,
Нови Сад, радна књижица издата у Новом
Саду. 5515
Вукша Лела, Јеврејска 28., Нови Сад,
радна књижица издата у Новом Саду.5516
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Јаношевић Радица, Барањска 16/а.,
Зрењанин, индекс бр. 16058 издат у Новом
Саду.5517
Колић Ненад, Јаношкова 18/а., Нови Сад,
сведочанства I и II разреда средње машинске школе издата у Новом Саду.5518
Козомора Урош, Симе Шолаје 16., Б.
Јарак, радна књижица издата у Темерину.
5519
Лукач Габријела, Ражког 11., Петроварадин, сведочанство ОШ „Јован Дучић”
издатао у Новом Саду.5520
Лукач Верица, Ражког 11., Петроварадин, диплома средње техничке школе издата у Новом Саду.5521
Марковић Сандра, Железничка 21., Орловат, индекс бр. 126/09 издат у Новом
Саду.5522
Сеп Етел, Али Беговац 126., Петроварадин, радна књижица издата у Бечеју.5523
Владисављевић Милица, Бул. Цара
Лазара 37., Нови Сад, диплома средње
саобраћајне школе издата у Новом
Саду.5524
Дабчевић Јасмина, Др. Ђорђа Јоановића
1., Нови Сад, сведочанства I, II, III и IV
разреда Саобраћајне школе, издата у Новом Саду.5525
Наташа Јаконић, Нови Сад, Гогољева 6.,
радна књижица издата у Кикинди.5526
Зарупски Милован, Нови Сад, Партизанских база 21., радна књижица издата у
Б. Паланци.5527
Тркуља Бојан, Светозара Милетића
103., Ириг, индекс бр. Ф1230 издат у Новом
Саду.5528
Слађана Јанчић, Нови Сад, Милеве Марић 34., радна књижица издата у Бујановцу.5529
Ракић Вукашин, Б. Кесића 132., годишња аутобуска показна карта издата у
Новом Саду.5530
Дакић Ненад, Бул. Ослобођења 107.,
Нови Сад, радна књижица издата у Новом
Саду.5531
Бајић Драгана, Шакспирова 24., Нови
Сад, индекс бр. Ф897 издат у Новом
Саду.5532
Предраг Тополић, Футог, Славка Родића
64., радна књижица издата у Новом Саду.
5533
Барна Ана, Сомборска 53., Нови Сад,
сведочанство ОШ „Јожеф Атиле” издата у
Новом Саду.5534
Човић Милан, Мичуринова 12., Нови
Сад, индекс бр. 763/08 издат у Новом
Саду.5535
Васић Горан, Омладинска 67., Каћ, радна књижица издата у Новом Саду. 5536
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Живковић Никола, В. Путника 58., Руменка, диплома средње машинске школе
издата у Новом Саду.5537
Драган Ајдиновић, Бешка, Књаза Милоша 17., диплома средње саобраћајне
школе, издата у Новом Саду.5538
Зец Владимир, Пионирска 18., Футог,
диплома средње пољопривредне школе,
издата у Футогу.5539
Бојан Зорић, Ј. Ј. Змај 9., Руменка, сведочанство I разреда срење машинске школе
издато у Новом Саду.5540
Веђелек Катица, Перцел Мор 43., Темерин, диплома средње грађевинске школе
издата у Новом Саду.5541
Вујиновић Милан, Крајишка 9., Ветерник, сведочанство II разреда средње Машинске школе издато у Новом Саду.5542
Дуљај Бајрам, Младих Горана 4., Беочин, ђачка књижица 1085/5-4/12 издата у
Беочину.2243
Терзић Никола, С. Момчиловића 2., Нови
Сад, сведочанство I разреда средње машинске школе издато у Новом Саду.5544
Финџановић Срђан, Народног фронта 34., Темерин, сведочанство I разреда
средње машинске школе, издата у Новом
Саду.5545
Латиновић Милован, Грмечка 86., Футог, сведочанство Iразреда средње машинске школе издато у Новом Саду.5546
Перић Горан, Д. Обрадовића 60., С. Карловци, полвидбена дозвола 30889/07 издата у Новом Саду.5547
Ива Стојиљковић, Нови Сад, Раваничка
11., сведочанства ОШ I-IV Разреда ОШ „Јован Поповић” издата у Новом Саду.5548
Плавшић Андрија, Ј. Ј. Змај 63., Ковиљ,
возачка дозвола издата у Новом Саду.5549
Плавашић Андрија, Ј. Ј. Змај 63., Ковиљ,
здравствена књижица издата у Новом
Саду.5550
Ковач Вања, Гајдобра, Сутјеска 60., диплома гимназије „С. Марковић” издата у
Новом Саду.5551
Брајовић Жељко, Корнелија Станковића
33., Нови Сад, радна књижица издата у Новом Саду.5552
Снежана Стојковић, Нови Сад, Јована
Косовца 8., диплома школе за дизај „Богдан Шупут” издата у Новом Саду.5553
Лукић Маја, Манастирска 172., Беочин,
сведочанство I разреда средње машинске
школе издата у Новом Саду.5554
Стојиљковић Александра, Вожда Карађорђа 4/12., Ниш, индеx бр. Н134/08 издата у Новом Саду.5555
Футошки Лазар, М. Димитријевића 2/б.,
Нови Сад, диплома средње грађевинске
школе издата у Новом Саду.5556
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Милица Матијевић, Змајево, Војвођанска 6., диплома саобраћајне школе, издата
у Новом Саду.5557
Стојачић Исидора, Нови Сад, Каће Дејанова 14., сведочанство II разреда гимназије
„И. Секулић” издата у Новом Саду.5558
Клози Лаура, Матејевачки пут 5., Ниш,
сведочанство V разреда ОШ „Соња Маринковић” издата у Новом Саду.5559
Јокић Здравко, Јернеја Копитара 45.,
Нови Сад, радна књижица издата у Книну.5560
Петровић Весна, Нови Сад, Пролетерска 26., радна књижица издата у Новом
Саду.5561
Даниел Тоадер, Нови Сад, Балзакова 55.,
сведочанство I разреда средње машинске
школе издата у Новом Саду.5562
Јована Голуб, Деспотово, С. Милетића
80., сведочанство ОШ „Браћа Новаков”
издата у Деспотову.5563
Бранко Ћулум, Нови Сад, Балзакова 34.,
радна књижица издата у Новом Саду.5564
Дивнић Ивана, Бул. Краља Петра И.
27., Нови Сад, сведочанство II разреда
гимназије „Исидора Секулић” издата у
Новом Саду.5565
Павле Јовановић, Нови Сад, Дожа
Ђерђа 13., радна књижица издата у Новом
Саду.5566
Атанасијадис Кристифор, Балзакова
6/332., Нови Сад, диплома средње машинске
школе издата у Новом Саду.5567
Дасаковски Игор, Алеја маршала Тит
19/29., Суботица, индекс бр. 12189/09,
издата у Новом Саду.5568
Мирчетић Ивона, Мише Димитријевића
4/а., Нови Сад, радна књижица издата у
Новом Саду.5569
Вираг Оливера, С. Марковића 128.,
Врбас, сведочанство I, II. и III разреда
средње техничке школе издата у Новом
Саду.5570
Новаковић Тијана, Грује Перића 40.,
Сомбор, чек за студентску стипендију бе.
016047397 издата у Београду.5571
Пајић Саша, Бул. Цара Лазара 94., Нови
Сад, радна књижица издата у Новом
Саду.5572
Лазић
Александар,
Максима
Горког 51., Нови Сад, диплома средње
електротехничке школе, издата у Новом
Саду.5573
Комненов Иван, Пастерова 8., Нови Сад,
радна књижица издата у Новом Саду.5574
Војислав Стојаковић, Нови Сад,
Фочанска 31., радна књижица издата у
Новом Саду.5575
Јована Лазић, Нови Сад, Бул. Цара
Лазара 7., сведочанствa II и III разреда
техничке школе издата у Новом Саду.5576
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна Редни број
402.

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
385.
386.
387.
388.
389.

390.
391.
392.

393.

394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.

Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајинске уредбе о платама постављених лица и покрајинских службеника на руководећим радним местима;
Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајинске уредбе о платама покрајинских службеника на извршилачким радним местима и намештеника;
Одлука о образовању Покрајинског савета за праћење
поступка израде и доношења Регионалног просторног
плана Аутономне Покрајине Војводине;
Решење о утврђивању Дугорочног програма мера
за спровођење одгајивачког програма у Аутономној
Покрајини Војводини за период 2010.-2014. година;
Решење о утврђивању Програма распореда и коришћења средстава за реализацију Пројекта „Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у домовима ученика на територији
АП Војводине“;
Решење о утврђивању Програма руралног развоја Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину;
Решење о утврђивању Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији
Аутономне Покрајине Војводине у 2010. години;
Решење о разрешењу председника и чланова привременог Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор и именовању председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор;
Решење о разрешењу председника и чланова привременог Надзорног одбора Завода за јавно здравље Сомбор и именовању председника и чланова Надзорног
одбора Завода за јавно здравље Сомбор;
Решење о разрешењу директора Дома ученика
средњих школа у Суботици;
Решење о именовању директора Дома ученика
средњих школа у Суботици;
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Опште болнице Панчево, Панчево;
Решење о именовању директора Опште болнице Панчево, Панчево;
Решење о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за подршку инвестицијама у Војводини „Vojvodina
Investment Promotion – VIP“ за 2009. годину;
Решење о додели годишњег признања у области равноправности полова у 2009. години;
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Специјалне болнице за психијатријске болести „Ковин“ у Ковину;
Решење о именовању директора Специјалне болнице
за психијатријске болести „Ковин“ у Ковину;

403.
685
686

404.
405.

687
688

406.
407.

690
691

408.
409.

699

410.
411.

699

700
700
700

Решење о разрешењу директора установе социјалне
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар
у Кањижи;
Решење о именовању директора установе социјалне
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у
Кањижи;
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији радних места у Српском народном позоришту Нови Сад;
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
Информативног центра за пословну стандардизацију
и сертификацију;
Решење о давању сагласности на Одлуку Скупштине
„Дневник“ Холдинг а.д. о продаји дела некретнине –
металног монтажног објекта штампарије;
Решење о разрешењу директора Средњошколског
дома у Новом Саду;
Решење о именовању директора Средњошколског
дома у Новом Саду;
Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar
Művelődési Intézet за 2009. годину.

701
701
701

702
702
702
702
703

Решење о давању сагласности на начин одређивања
стварних трошкова ЈВП „Воде Војводине“ у поступку
вршења јавних овлашћења;
Решење о давању сагласности на висину накнада за
коришћење водопривредних објеката и за вршење
других услуга у 2010. години.

703
703

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

699
700

Страна

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО

694

698

Предмет

412.
413.
414.

Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Житиште у Житишту. ЈВП ‘’Воде Војводине’’
Одлука о начину одређивања стварних трошкова ЈВП
‘’Воде Војводине’’ у поступку вршења јавних овлашћења
Одлука о висини накнада за коришћење водопривредних објеката и за вршење других услуга у 2010.години
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