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607.

На основу члана 4. Закона о јавним службама ("Службени гла-
сник РС", број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. зако-
на и 83/05 - испр. др. закона), члана 23. Закона о култури ("Служ-
бени гласник РС", број 72/09) и члана 34. став 1. алинеје 2. и 17. 
Статута Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", 
број: 17/09), Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на сед-
ници одржаној 25.новембра 2010. године,  д о н е л a  је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ВОЈВОЂАНСКОГ СИМФОНИЈСКОГ 

ОРКЕСТРА

Члан 1.

Оснива се Војвођански симфонијски оркестар (у даљем тексту: 
Симфонијски оркестар).

Циљ оснивања Симфонијског оркестра је обављање културне 
делатности, путем неговања музичке културне баштине, продук-
ције, организовања и извођења концерата и свих сродних видова 
културно уметничких манифестација, неговање и развијање ор-
кестарског музицирања, подстицање савременог стваралаштва у 
области музичке културе и сарадња са сродним музичким уста-
новама и оркестрима у земљи и иностранству.

Оснивач Симфонијског оркестра је Аутономна Покрајина 
Војводина.

Права и обавезе Оснивача врши Влада Аутономне Покрајине 
Војводине (у даљем тексту: Покрајинска влада).

Средства за оснивање Симфонијског оркестра, обезбеђују се у 
буџету Аутономне Покрајине Војводине.

  
Члан 2.

Симфонијски оркестар има својство правног лица, са правима, 
обавезама и одговорностима утврђеним законом, овом Одлуком 
и Статутом.

Симфонијски оркестар послује као установа, у складу са про-
писима о јавним службама.

Члан 3.

Симфонијски оркестар послује под називом "Војвођански сим-
фонијски оркестар", Нови Сад.

Седиште Симфонијског оркестра је у Новом Саду, улица Нико-
ле Пашића број 6/III.

Члан 4.

Средства за рад Симфонијског оркестра, обезбеђују се из:
1.  буџета Аутономне Покрајине Војводине;
2.  фондова, фондација, донација, прилога и спонзорства до-

маћих и страних правних и физичких лица;
3.  прихода остварених из сопствених делатности и
4.  других извора, у складу са законом.

У случају престанка рада Симфонијског оркестра, преостала 
средства припадају oснивачу.

Члан 5.

Симфонијски оркестар обавља културно - уметничку делат-
ност од општег интереса уписаних у регистар делатности под 
шифрама:

90.01 – Извођачка уметност,
90.02 -  Друге уметничке делатности у оквиру извођачке умет-

ности,
90.04 - Рад уметничких установа,
58.19 – Остала издавачка делатност, 
59.20 – Снимање и издавање звучних записа и музике.
Поред делатности из става 1. овог члана, Симфонијски оркес-

тар може у складу са Статутом да обавља и друге делатности, 
које служе делатностима уписаним у регистар делатности, које се 
уобичајено обављају уз те делатности у мањем обиму и повреме-
но уз сагласност Покрајинске владе.

Члан 6.

Оснивач преко својих органа врши надзор и остварује права у 
погледу обављања делатности, ради којих је Симфонијски оркес-
тар основан, у складу са законом, актима Аутономне Покрајине 
Војводине и Статутом Симфонијског оркестра.

Члан 7.

Органи Симфонијског оркестра су: директор, управни одбор и 
надзорни одбор.

Директора, чланове Управног и Надзорног одбора, именује и 
разрешава Покрајинска влада.

Члан 8.

Симфонијским оркестром руководи директор. 
Директора именује и разрешава Покрајинска влада, на основу 

претходно спроведеног јавног конкурса, на период од четири го-
дине и може бити поново именован.

Директору може престати дужност и пре истека времена на 
које је именован, уколико буде разрешен дужности или поднесе 
оставку.

Услови за избор кандидата за директора утврђују се Статутом 
Симфонијског оркестра.

Члан 9.

Директор:
1.  организује и руководи радом Симфонијског оркестра;
2. заступа Симфонијски оркестар;
3.  доноси акт о организацији и систематизацији радних места 

и друга општа акта у складу са законом и Статутом Симфо-
нијског оркестра; 

4.  одговоран је за спровођење програма рада Симфонијског 
оркестра;

5.  одговоран је за материјално - финансијско пословање и зако-
нитост рада Симфонијског оркестра;



Страна 974 - Број 21 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 25. новембар 2010.

6.  извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њи-
хово спровођење;

7. стара се о законитости рада Симфонијског оркестра;
8.  врши друге послове утврђене законом и статутом Симфо-

нијског оркестра.

Члан 10.

Симфонијским оркестром управља Управни одбор. 
Чланове Управног одбора именује и разрешава Покрајинска 

влада, из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне 
делатности, на период од четири године и могу бити именовани 
највише два пута. 

Председника Управног одбора именује Покрајинска влада из 
реда чланова Управног одбора.

Управни одбор Симфонијског оркестра има пет чланова, који 
се именују у складу са Законом.  

Члан 11.

Управни одбор:
1.  доноси Статут Симфонијског оркестра; 
2.  доноси друге опште акте Симфонијског оркестра, предвиђе-

не законом и Статутом Симфонијског оркестра; 
3.  утврђује пословну и развојну политику; 
4.  одлучује о пословању Симфонијског оркестра; 
5.  доноси програме рада Симфонијског оркестра, на предлог 

директора; 
6.  доноси годишњи финансијски план; 
7.  усваја завршни рачун; 
8.  усваја годишњи извештај о раду и пословању; 
9.  даје предлог о статусним променама, у складу са законом; 
10.  даје предлог Покрајинској влади о кандидату за директора; 
11. закључује уговор о раду са директором; 
12.  одлучује о другим питањима утврђеним законом и Стату-

том Симфонијског оркестра.

Члан 12.

У Симфонијском оркестру се образује Надзорни одбор.
Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Симфонијског 

оркестра. 
Надзорни одбор има три члана. 
Чланове Надзорног одбора именује и разрешава Покрајинска 

влада у складу са Законом, на период од четири године и могу 
бити именовани највише два пута.

Председника Надзорног одбора именује Покрајинска влада из 
реда чланова Надзорног одбора.

Члан 13.

Надзорни одбор:
1.  врши надзор над законитошћу рада Симфонијског оркестра.
2.  прегледа завршни рачун и извештаје о пословању и утврђује 

да ли су сачињени у складу са прописима;
3.  доноси пословник о раду;
4.  обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Сим-

фонијског оркестра.
Надзорни одбор, најмање једанпут годишње, подноси извештај 

о свом раду Покрајинској влади.

Члан 14.

Општи акти Симфонијског оркестра су Статут, акт о организа-
цији и систематизацији радних места и други општи акти. 

Статутом Симфонијског оркестра се уређује: делатност, 
унутрашња организација, органи, њихов састав, услови за имено-
вање и разрешење директора, одговорност за обавезе у правном 
промету и друга питања од значаја за рад Симфониског оркес-
тра. 

Члан 15.

На Статут Симфонијског оркестра, програм рада, акт о орга-
низацији и систематизацији радних места, финансијски план и 

завршни рачун, сагласност даје Покрајинска влада, а на статусне 
промене сагласност даје Скупштина Аутономне Покрајине Војво-
дине. 

Симфонијски оркестар подноси извештај о пословању 
Покрајинској влади, најмање једанпут годишње.

Члан 16.

До именовања председника и чланова Управног одбора, посло-
ве и овлашћења овог органа, вршиће привремени Управни одбор 
Симфонијског оркестра, чије ће чланове именовати Покрајинска 
влада, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Покрајинске 
скупштинске одлуке.

Члан 17.

Привремени Управни одбор Симфонијског оркестра дужан је 
да, најкасније у року од 30 дана од дана именовања, донесе Ста-
тут и друга акта, неопходна за упис Симфонијског оркестра у на-
длежни регистар.

Привремени Управни одбор Симфонијског оркестра дужан 
је да, најкасније у року од 60 дана од дана именовања, спроведе 
поступак избора директора Симфонијског оркестра у складу са 
Законом.

Члан 18.

До именовања директора Симфонијског оркестра, послове и 
овлашћења директора обављаће вршилац дужности директора 
Берислав Скендеровић. 

Члан 19.

Ова Покрајинска скупштинска одлука, ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине", а примењује се од 01. јануара 2011. године.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

01 Број:022-14/10
Нови Сад, 25.новембар 2010.

Потпредседница
Скупштине АП Војводине,
мр Маја Седларевић,с.р.

608.
На основу члана 29. тачка 9.алинеја 7. и члана  34. алинеја 

2. Статута Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист 
АПВ»,број 17/09 ), Скупштина Аутономне Покрајине Војводи-
не, на седници одржаној 25. новембра  2010. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА 

МЛАДЕ У АП ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 2011-2014.ГОДИНЕ

Члан 1.

Доноси се Акциони план политике за младе у АП Војводини за 
период 2011-2014.године, који чини саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

Ова Покрајинска скупштинска одлука, без текста Акционог 
плана политике за младе у АП Војводини за период 2011-2014.
године, објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине 
Војводине“.

 
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 40-66/10
Нови Сад, 25.новембар 2010. године

Потпредседница
Скупштине  АП Војводине,

мр Маја Седларевић,с.р.
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609.

На основу члана 34. алинеја 2 и члана 46. став 1 Статута Ауто-
номне Покрајине Војводине  („Службени лист  АПВ“, бр. 17/09)  
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржа-
ној  25. новембра 2010.године донела је

 
ПОКРАЈИНСКУ  СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ 

О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ 
СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

У Покрајинској скупштинској одлуци о Скупштини Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист  АПВ“, бр. 5/2010 и 8/2010-
испр.) у  члану 1.  став 1 иза  речи: „међурегионална сарадња“ 
додају се речи : „финансирање Скупштине“.  

Члан 2.

После члана 57. додаје се ново поглавље  XIIa  и чланови 57а, 
57б, 57в,  57г и 57д  који гласе:

„XIIa   ФИНАНСИРАЊЕ СКУПШТИНЕ

Члан  57а.

Средства за остваривање надлежности Скупштине обезбеђују 
се у буџету АП Војводине.  

Члан  57б.

Скупштина самостално утврђује и располаже средствима за 
рад Скупштине (у даљем тексту: скупштински буџет).

Скупштински буџет је саставни део буџета Аутономне Покраји-
не Војводине .

Влада АП Војводине (у даљем тексту:Покрајинска влада) не 
може без сагласности председника Скупштине обуставити, одло-
жити или ограничити извршавање скупштинског буџета.

Секретар је налогодавац за коришћење средстава скупштин-
ског буџета.

Поступак за утврђивање скупштинског буџета уређује се овом 
одлуком .    

Члан  57в.

Секретар припрема предлог скупштинског буџета у складу са 
прописима  којима се уређује буџетски систем и подноси га на-
длежном одбору   Скупштине.

Надлежни одбор Скупштине утврђује предлог скупштинског 
буџета и доставља га покрајинском секретаријату надлежном за 
финансије на мишљење.

О предлогу из става 2. овог члана покрајински секретаријат  
надлежан за финансије доставља образложено мишљење надлеж-
ном одбору Скупштине и непосредно се изјашњава на седници 
надлежног одбора Скупштине, ради постизања сагласности.

У случају постизања сагласности из става 3. овог члана, на-
длежни одбор   Скупштине утврђује скупштински буџет, који 
покрајински секретаријат надлежан за финансије без измена 
укључује у нацрт буџета АП Војводине а  Покрајинска Влада  без 
измена у предлог  покрајинске скупштинске одлуке о буџету  АП 
Војводине.

Ако се не постигне сагласност између надлежног одбора 
Скупштине и     покрајинског секретаријата надлежног за финан-
сије,  покрајински секретаријат  надлежан за финансије предлог 
скупштинског буџета из става 2. овог члана без измена укључује 
у нацрт буџета АП Војводине, а Покрајинска Влада без измена у 
предлог одлуке  о буџету  АП Војводине. 

У случају из става 5. овог члана Покрајинска Влада у образло-
жењу предлога покрајинске скупштинске одлуке наводи разло-
ге због којих    покрајински секретаријат надлежан за финансије 
сматра да предлог скупштинског буџета није прихватљив.

Члан  57г.

Контрола извршења скупштинског буџета спроводи се по про-
писима о буџетској инспекцији и државној ревизији. 

Члан  57д.

Надлежном одбору Скупштине, секретар подноси троме-
сечни извештај о коришћењу и располагању средствима за рад  
Скупштине.

Надлежни одбор подноси  Скупштини годишњи извештај о ко-
ришћењу и располагању средствима за рад  Скупштине “.

Члан 3.

Члан 64. мења се и гласи: 
„  Одбор Скупштине  надлежан  за aдминистративна питања :
-  утврђује скупштински буџет, стара се о правилности ко-

ришћења средстава из скупштинског буџета о чему Скупш-
тини подноси годишњи извештај ;

-  доноси годишњи финансијски план прихода и расхода 
Скупштине и Службе ;

-  доноси решења о платама именованих лица и решење о пла-
тама скупштинских службеника на руководећим радним мес-
тима.“

  
Члан 4.

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

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

01Број  020-5/2010
Нови Сад, 25.новембар 2010.године 

Председник 
Скупштине АП Војводине,

Егереши Шандор,с.р.

610.

На основу члана 34. алинеја 2. Статута Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 17/09) и члана 2. став 4. 
и члана 17. Покрајинске скупштинске одлуке о Савету национал-
них заједница („Службени лист АПВ“, број 4/10), Скупштина Ау-
тономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 25. новембра 
2010. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА

Члан 1.

Савет националних заједница (у даљем тексту:Савет) је посеб-
но тело Скупштине Аутономне Покрајине Војводине  који има 30 
чланова.  

 
Члан 2.

Чланови Савета, припадници српске националне заједнице су:
1. Александар Грмуша  
2. Недељко Коњокрад 
3. Миливој Петровић 
4. Миливој Вребалов 
5. Светозар Буквић 
6. Предраг Мијић 
7. Горан Пауновић 
8. Тихомир Нежић 
9. Милан Ћук 
10. Рајко Мрђа  
11. Миленко Германац  
12. Марија Радојчић  
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13. Бранимир Митровић 
14. Проф.др.Ненад Вуњак 
15. Боре Кутић. 

Чланови Савета, припадници мањинских националних 
заједница су:

1. Тот Тивадар
2. Фехер Ласло
3. Егереши Шандор
4. Кермеци Ласло
5. Санто Роберт
6. Тобиаш Јожеф
7. Шандор Јожеф
8. Мартин Злох
9. Бохуш Јан
10. Адам Јон  
11. Леона Виславски  
12. Дујо Руње  
13. Душко Јовановић  
14. Александар Радоњић 
15. Драган Доневски. 

Члан 3.

Савет има председника и заменика председника које бира из 
свог састава. 

Мандат председника и заменика председника траје годину 
дана.

Члан 4.

Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

01 Број: 020-49/2010
Нови Сад, 25.новембар 2010. године

Председник
Скупштине АП Војводине,

Егереши Шандор,с.р.

611.

На основу члана 34. Статута Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 17/09 ) и члана 8. Одлуке о образо-
вању Покрајинског савета за безбедност („Службени лист АПВ“, 
број:4/05 и 2/09), Скупштина Аутономне Покрајине Војводи-
не, на седници одржаној 25. новембра  2010. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Члан 1.

У Одлуци о именовању чланова Покрајинског савета за без-
бедност („Службени лист АПВ“, број: 02/09, 16/09, 4/10 и 18/10) у 
члану 1. став 2. алинеја мења се и гласи:

- Мушкиња Хајнрих Анико, Покрајински омбудсман.

Члан 2.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

01 Број: 020-4/09
Нови Сад, 25.новембар 2010. године    

Потпредседница
Скупштине  АП Војводине,

мр Маја Седларевић,с.р.

612.

На основу члана 34. став 1. алинеја 2. Статута Аутономне 
Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ" број 17/09 )   и  чла-
на 2. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке о правима посланика 
у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број бр. 7/05, 18/09-промена назива акта  и  5/10 -др.одлука), 
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржа-
ној 25.новембра 2010. године,  донела је

О Д Л У К У
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА 
СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

У Одлуци о посланицима на сталном раду у Скупштини Ауто-
номне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 20/2008, 
21/2008  5/2009,  9/2009 и 4/2010 ) у тачки I додају се алинеје:

„-  Синиша Којић, председник Одбора за организацију управе и 
локалну самоуправу,

- Ана Новковић - Посланичка група „Г17 ПЛУС“,
-  Благоје Крајиновић - Посланичка група Демократска странка 

Србије – Нова Србија. „

II

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине".

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

01 Број: 020-33/08
Нови Сад,  25. новембар  2010. године  

Потпредседница
Скупштине АП Војводине, 
мр Маја Седларевић,с.р.

613.

На основу члана 34. алинеја 2. Статута Аутономне Покрајине 
Војводине («Службени лист АПВ»,број 17/09 ) и члана 21. став 1. 
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса («Службени гласник РС»,број: 25/00,25/02,107/05, 108/05 
и 123/07) Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седни-
ци одржаној 25. новембра  2010. године, донела је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ 

ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ 
ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2009.ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити ЈП „Војво-
динашуме“ Петроварадин за 2009.годину, коју је донео Управни 
одбор ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, на седници одржаној 
27.09.2010.године.

II

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

01 Број: 023-19/10
Нови Сад, 25.новембар 2010. године

Потпредседница
Скупштине  АП Војводине,

мр Маја Седларевић,с.р.
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614.

На основу члана 34. Статута Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 17/09 ) и члана 27. Покрајинске 
скупштинске одлуке о оснивању јавног предузећа за газдовање 
водама на територији АП Војводине („Службени лист АПВ“, 
број:7/02 и 2/10) Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 25. новембра  2010. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ 

ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД

Члан 1.

У Одлуци о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови 
Сад („Службени лист АПВ“, број: 08/09) у члану 1. став 2. мења 
се и гласи:

„ПРЕДСЕДНИК:
- Мирослав Шпановић, војни пензионер из Новог Сада.“

Члан 2.

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

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

01 Број: 023-16/09
Нови Сад, 25.новембар 2010. године

Потпредседница
Скупштине  АП Војводине,

мр Маја Седларевић,с.р.

615.

На основу члана 83. став 1. Закона о  шумама ("Службени гла-
сник РС», број 30/10), члана 64. став 1. Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС“, број: 54/09 и 73/10), члана 30. тачка 5. 
и члана 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ау-
тономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10),  
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 24. 
новембра 2010. године,  д о н е л а   је      

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ

 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

Образује се Буџетски фонд за шуме Аутономне Покрајине 
Војводине (у даљем тексту: Буџетски покрајински фонд), као 
евиденциони конто у оквиру главне књиге трезора и то као инди-
ректни корисник буџетских средстава.

Члан 2.

Буџетски покрајински фонд образује се за финансирање очу-
вања, заштите и унапређивања стања постојећих и подизања но-
вих шума, као и за израду планова и програма газдовања шумама 
на територији Аутономне Покрајине Војводине. 

Члан 3.

Средства за функционисање Буџетског покрајинског фонда 
обезбеђују  се из: 

1.  дела накнаде за коришћење шума и шумског земљишта који 
се остварује на територији Аутономне Покрајине Војводине;

2.  накнада за заштиту, коршћење и унапређивање општекорис-
них функција шума, која се остварује на територији Ауто-
номне Покрајине Војводине; 

3.  буџета Аутономне Покрајине Војводине; 
4.  фондова намењених руралном развоју, заштити животне 

средине, заштити вода, регионалном развоју и других фон-
дова Аутономне Покрајине Војводине; 

5.  других извора, у складу са законом. 

Члан 4.

Средства Буџетског покрајинског фонда користе се за спро-
вођење мера утврђених Програмом развоја шумарства на тери-
торији Аутономне Покрајине Војводине, као и годишњим про-
грамом коришћења средстава, који доноси Влада Аутономне 
Покрајине Војводине.   

Члан 5.

Средства Буџетског покрајинског фонда се одвојено евиденти-
рају у оквиру главне књиге трезора. 

Члан 6.

Буџетски покрајински фонд оснива се на неограничено време.

Члан 7.

Буџетским покрајинским фондом управља Покрајински секре-
таријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

Члан 8.

Плаћање на терет Буџетског покрајинског фонда, врши се до 
нивоа средстава расположивих у Буџетском покрајинком фонду, 
а обавезе се преузимају у оквиру реално планираних прихода 
Буџетског покрајинског фонда. 

Члан 9.

Стручне и административно-техничке послове за буџетски 
фонд, обавља Покрајински секретаријат за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство. 

Члан 10.

О реализацији ове Одлуке, стараће се Покрајински секретари-
јат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у ''Службеном листу Аутномне Покрајине Војводине''. 

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-74/2010 Потпредседница
Нови Сад, 24. новембар 2010. године

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

616.

На основу чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске од-
луке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 16. став 4. Статута Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 17/09) и чла-
на 3. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине 
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Војводине („Службени гласник РС“, број 99/09),Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 24. новембра 2010. го-
дине,  д о н е л а   је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ, ОТВАРАЊЕ 

И ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДСТАВНИШТВА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У БРИСЕЛУ

I

Овлашћује се Предраг Новиков, директор Фонда „Европски 
послови“ Аутономне Покрајине Војводине, да у име Владе Ауто-
номне Покрајине Војводине, врши све правне и друге послове у 
вези са регистрацијом, отварањем и пословањем Представништва 
Аутономне Покрајине Војводине у Бриселу.

II

За обављање стручних и административно – техничких посло-
ва ради спровођења ове одлуке, задужује се Фонд „Европски по-
слови“ Аутономне Покрајине Војводине.

III

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Аутономне Покрајне Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 031-294/2010
Нови Сад, 24. новембар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

617.

На основу члана 25. став 2. и 3. и члана 35. став 1. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“ број 4/10), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 24. новембра 2010. године,  д о 
н е л а   је

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ МОДЕЛА 
ФИНАНСИЈСКОГ МЕХАНИЗМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

СОПСТВЕНОГ УЧЕШЋА И ПРЕДФИНАНСИРАЊА 
ПРОЈЕКАТА КОЈЕ СУФИНАНСИРА ЕВРОПСКА УНИЈА

Члан 1.

Образује се Радна група за израду модела финансијског меха-
низма за обезбеђивање сопственог учешћа и предфинансирања 
пројеката које суфинансира Европска унија, (у даљем тексту: Рад-
на група), као повремено радно тело Владе Аутономне Покрајине 
Војводине.

Члан 2.

Задаци радне групе су:
-  да разматра питања и проблеме са којима се сусрећу органи, 

организације и институције са територије АП Војводине и 
координира активности покрајинских органа, на реализацији 
пројеката које суфинансира Европска унија;

-  да изради модел финансијског механизма за обезбеђивање 
сопственог учешћа и предфинансирања пројеката које суфи-
нансира Европска унија;

-  да сачињава листу приоритета пројеката када су апликан-
ти покрајински органи и обавештава Владу АП Војводине о 
предлозима за аплицирање на програмима које суфинансира 
Европска унија;

-  да анализира услове као и уочене проблеме у спровођењу 

програма и предлаже Влади АП Војводине, усвајање одлука о 
питањима која су од значаја за предфинансирање и суфинан-
сирање пројеката које суфинансира Европска унија.

Члан 3.

Радна група има председника, заменика председника и пет 
чланова.

Члан 4.

У радну групу се именују:

Председник
-  Борис Барјактаровић, потпредседник Владе АП Војводине и 

покрајински секретар за међурегионалну сарадњу
Заменик председника
-  мр  Јовица Ђукић, покрајински секретар за финансије
Чланови:
1.  проф. др Драгослав Петровић, покрајински секретар за нау-

ку и технолошки развој
2.  Иштван Пастор, потпредседник Владе АП Војводине и 

покрајински секретар за привреду
3.  др Томислав Стантић, покрајински секретар за локалну са-

моуправу и међуопштинску сарадњу
 4.  Даниел Петровић, покрајински секретар за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство
5.   др Слободан Пузовић, покрајински секретар за заштиту жи-

вотне средине и одрживи развој.

Члан 5.

На рад Радне групе сходно се примењују одредбе Пословни-
ка Извршног већа АП Војводине о начину рада сталних радних 
тела.

Члан 6.

Стручне и административно-техничке послове за потребе Рад-
не групе, обавља Покрајински секретаријат за међурегионалну 
сарадњу, у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за финан-
сије. 

Члан 7.

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-93/2010 Потпредседница
Нови Сад, 24. новембар 2010. године

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

618.

На основу члана 25. став 2. и чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број: 04/2010), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 17. новембра 2010. године,  д 
о н е л а   је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 
ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Члан 1.

У Одлуци о образовању Покрајинског савета националних 
заједница („Службени лист АПВ“, број 11/06), у члану 1. речи: 
“Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине (у даљем 
тексту: Извршно веће)“ замењују се речима: „Владе Аутономне 
Покрајине Војводине (у даљем тексту: Покрајинска влада)“.
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Члан 2.

У члану 2. Одлуке, тачка 1. се брише.
У члану 2. Одлуке, у тачки 4. реч: „општина“, замењује се речи-

ма: „јединица локалне самоуправе са територије Покрајине“.
У члану 2. Одлуке, у тачки 5. речи: „Саветом за националне 

мањине Републике Србије“, замењују се речима: „Министар-
ством за људска и мањинска права Републике Србије“.

Члан 3.

Члан 3. Одлуке, мења се и гласи:

„Члан 3.

Покрајински савет има 20 чланова. 
Чланови Покрајинског савета су:
- Председник Покрајинске владе-председник;
-  покрајински секретар надлежан за област националних 

заједница-заменик председника;
-  покрајински секретар надлежан за област културе-члан:
- покрајински секретар надлежан за област образовања-члан;
-  покрајински секретар надлежан за област информисања-

члан;
-  покрајински секретар надлежан за област локалне самоупра-

ве и међуопштинске сарадње-члан;
-  покрајински секретар надлежан за област међурегионалне 

сарадње-члан;
-  председници националних савета националних мањина са се-

диштем на територији АП Војводине-чланови;
-  директор Канцеларије за инклузију Рома-члан.
Председника, заменика председника и чланове Покрајинског 

савета, именује Покрајинска влада посебним решењем.»

Члан 4.

Члан 5. Одлуке се брише.

Члан 5.

У члану 6. Одлуке, реч: «обављаће», замењује се речју: «оба-
вља», а речи: «Секретаријат Извршног већа», замењују се речи-
ма: «Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне 
заједнице».

Члан 6. 

Члан 7. Одлуке, мења се и гласи:

«Члан 7.

На рад Покрајинског савета, сходно се примењују одредбе по-
словника о раду Покрајинске владе.»

Члан 7.

Задужује се Покрајински секретаријат за прописе, управу и на-
ционалне заједнице да сачини прешишћен текст Одлуке.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
«Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине». 

Владa Аутономне Покрајине Војводине

Број: 021-66/2010 
Нови Сад, 17. новембар 2010. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Борис Барјактаровић,с.р. 

619.

На основу члана 25. став 2. и 35. став 1. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (''Службени 
лист АПВ'', број 4/10),Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 24. новембра 2010. године,  д о н е л а   је 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА

ИЗБЕГЛА, ПРОГНАНА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

Члан 1. 

У Одлуци о образовању Савета за избегла, прогнана и расеље-
на лица (''Службени лист АПВ'', број 10/06), у члану 1. 3. и 7. речи: 
''Извршно већe Аутономне Покрајине Војводине'', у одговарајућем 
падежу, замењују се речима: ''Влада Аутономне Покрајине Војво-
дине'', у одговарајућем падежу.

Члан 2.

Члан 4. мења се и гласи:
„У Савет се именују:
-  за председника: др Јанко Веселиновић,  доктор правних на-

ука из Новог Сада;
-  за заменика председника: Мухарем Халиловић, помоћник 

покрајинског секретара за социјалну политику и демогра-
фију;

- за чланове:
1.  Мирослав Васин, покрајински секретар за рад, запошља-

вање и равноправност полова;
2.  Ненад Боровић, дипл. инжењер пољопривреде из Руме;
3.  Радован Вучуревић, начелник Одељења МУП-а Нови Сад 

за путне исправе и странце;
4.  Раденко Попић, председник Регионалног одбора за помоћ 

избеглицама у АП Војводини;
5.  Маријана Пујин, виши саветник у Покрајинском секрета-

ријату за  социјалну политику и демографију; 
6.  Драган Прелевић, председник Савеза удружења расеље-

них и прогнаних лица са Косова и Метохије у Војводини 
''Опстанак''; 

7.  Миодраг Окљеша, повереник за избеглице за општину Те-
мерин.''

Члан 3.

У члану 5. и 8. речи: ''Покрајински секретаријат за здравство 
и социјалну политику'', замењују се речима: ''Покрајински орган 
управе надлежан за послове социјалне политике''. 

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
''Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 021-67/2010
Нови Сад, 24. новембар 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

620.

 На основу члана 30. став 1. тачка 10. чл. 33. и 35. став 1. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), у вези са чланом 48. 
став 2. тачка 3. Закона о здравственој заштити („Службени гла-
сник РС“, број: 107/05 и 72/09-други закон) и са чланом 12. Закона 
о јавним службама („Службени гласник РС“, број: 42/91, 71/94 и 
79/05-други закон), а у складу са Уредбом о Плану мреже здрав-
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ствених установа („Службени гласник РС“, број: 42/06, 119/07, 
84/08, 71/09, 85/09 и 24/10), Владa Аутономне Покрајине Војводи-
не, на седници одржаној 17. новембра 2010. године,  д о н е л а   је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ 
ВРБАС, ВРБАС УСЛЕД ПОДЕЛЕ ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА 

“ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“ ВРБАС  

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Опште болнице Врбас, Врбас услед по-
деле Здравственог центра „Вељко Влаховић“ Врбас („Службени 
лист АПВ“, број 19/07),  у члану 1. став 2. мења се и гласи:

„Оснивач Опште болнице је Влада Аутономне Покрајине Војво-
дине, са седиштем у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 16.“

Члан 2.

Члан 4. мења се и гласи:
„Општа болница обавља:
86.10 делатност болнице која обухвата дијагностичке ак-

тивности, краткотрајно или дуготрајно лечење у болници које 
укључује услуге медицинског и немедицинског особља; услуге 
лабораторија и техничке услуге, укључујући радиолошке и анес-
тезиолошке услуге и др.; услуге хитне помоћи; услуге болничке 
апотеке, услуге исхране и друге болничке услуге; услуге меди-
цинског третмана као што је стерилизација или прекид трудноће, 
са смештајем и активности у склопу дневних болница;

86.22 специјалистичку медицинску праксу која обухвата кон-
султације и лечење у области специјалистичких грана медицине 
од стране доктора медицине специјалиста;

86.90 осталу здравствену заштиту која обухвата и активности 
медицинских лабораторија за анализу крви, медицинску, односно 
клиничку биохемију, патохистологију; санитетски превоз пације-
ната, из интерне медицине, пнеумофтизиологије, инфективних 
болести, неурологије, урологије, хирургије (општа, пластична и 
реконструктивна, дечија, максиофацијална), офталмологије, ото-
риноларингологије, гинекологије и акушерства, педијатрије, пси-
хијатрије, дерматовенерологије, ортопедије са трауматологијом 
и из других грана медицине у складу са Законом о здравственој 
заштити и Уредбом о Плану мреже здравствених установа.

У складу са својом делатношћу, Општа болница обавља и па-
лијативно збрињавање оболелих у терминалној фази болести, ле-
чење оболелих у току дневног рада и продужену болничку негу.“  

Члан 3.

Управни одбор ускладиће Статут Опште болнице Врбас, Вр-
бас са овом одлуком и доставити га Влади Аутономне Покрајине 
Војводине на сагласност, у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 4.

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

Владa Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-771/2010
Нови Сад, 17. новембар 2010. године

Потпредседник
 Владе АП Војводине

Борис Барјактаровић,с.р.

621.

На основу члана 30. став 1. тачка 10. чл. 33. и 35. став 1. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не („Службени лист АПВ“, број 4/10), у вези са чланом 48. став 2. 
тачка 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, 
број: 107/05 и 72/09-други закон) и са чланом 12. Закона о јавним 

службама („Службени гласник РС“, број: 42/91, 71/94 и 79/05-дру-
ги закон), а у складу са Уредбом о Плану мреже здравствених ус-
танова („Службени гласник РС“, број: 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 
85/09 и 24/10), Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 17. новембра 2010. године,  д о н е л а   је

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

„ДР РАДИВОЈ СИМОНОВИЋ“ СОМБОР, СОМБОР, 
УСЛЕД ПОДЕЛЕ ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА „ДР РАДИВОЈ 

СИМОНОВИЋ“ СОМБОР 

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Опште болнице „Др Радивој Симоно-
вић“ Сомбор, Сомбор, услед поделе Здравственог центра „Др Ра-
дивој Симоновић“ Сомбор  („Службени лист АПВ“, број  1/09), у 
члану 1. став 2. мења се и гласи:

„Оснивач Опште болнице је Влада Аутономне Покрајине Војво-
дине, са седиштем у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 16.“

Члан 2.

Члан 4. мења се и гласи:
„Општа болница обавља:
86.10 делатност болнице која обухвата дијагностичке ак-

тивности, краткотрајно или дуготрајно лечење у болници које 
укључује услуге медицинског и немедицинског особља; услуге 
лабораторија и техничке услуге, укључујући радиолошке и анес-
тезиолошке услуге и др.; услуге хитне помоћи; услуге болничке 
апотеке, услуге исхране и друге болничке услуге; услуге меди-
цинског третмана као што је стерилизација или прекид трудноће, 
са смештајем и активности у склопу дневних болница;

86.22 специјалистичку медицинску праксу која обухвата кон-
султације и лечење у области специјалистичких грана медицине 
од стране доктора медицине специјалиста;

86.90 осталу здравствену заштиту која обухвата и активности 
медицинских лабораторија за анализу крви, медицинску, односно 
клиничку биохемију, патохистологију; санитетски превоз пације-
ната, из интерне медицине, пнеумофтизиологије, инфектологије, 
неурологије, дерматовенерологије, хирургије (општа, васкуларна, 
максиофацијална, орална, пластична, дечија), урологије, ортопе-
дије са трауматологијом, оториноларингологије, офталмологије, 
гинекологије и акушерства, педијатрије, психијатрије и из дру-
гих грана медицине у складу са Законом о здравственој заштити 
и Уредбом о Плану мреже здравствених установа.

У складу са својом делатношћу, Општа болница обавља и па-
лијативно збрињавање оболелих у терминалној фази болести и 
лечење оболелих у току дневног рада.“  

Члан 3.

Управни одбор ускладиће Статут Опште болнице „Др Ради-
вој Симоновић“ Сомбор, Сомбор са овом одлуком и доставити га 
Влади Аутономне Покрајине Војводине на сагласност, у року од 
30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 4.

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

Владa Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-770/2010
Нови Сад, 17. новембар 2010. године

Потпредседник
 Владе АП Војводине

Борис Барјактаровић,с.р.

622.
На основу члана 30. став 1. тачка 10. чл. 33. и 35. став 1. Покрајин-

ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
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не („Службени лист АПВ“, број 4/10), у вези са чланом 48. став 2. 
тачка 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, 
број: 107/05 и 72/09-други закон) и са чланом 12. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС“, број: 42/91, 71/94 и 79/05-дру-
ги закон), а у складу са Уредбом о Плану мреже здравствених ус-
танова („Службени гласник РС“, број: 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 
85/09 и 24/10), Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 17. новембра 2010. године,  д о н е л а   је

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

“ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ“ ЗРЕЊАНИН УСЛЕД ПОДЕЛЕ 
ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИН  

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ 
Зрењанин услед поделе Здравственог центра Зрењанин („Служ-
бени лист АПВ“, број 21/07), у члану 1. став 2. мења се и гласи:

„Оснивач Опште болнице је Влада Аутономне Покрајине Војво-
дине, са седиштем у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 16.“

Члан 2.

Члан 4. мења се и гласи:
„Општа болница обавља:
86.10 делатност болнице која обухвата дијагностичке ак-

тивности, краткотрајно или дуготрајно лечење у болници које 
укључује услуге медицинског и немедицинског особља; услуге 
лабораторија и техничке услуге, укључујући радиолошке и анес-
тезиолошке услуге и др.; услуге хитне помоћи; услуге болничке 
апотеке, услуге исхране и друге болничке услуге; услуге меди-
цинског третмана као што је стерилизација или прекид трудноће, 
са смештајем и активности у склопу дневних болница;

86.22 специјалистичку медицинску праксу која обухвата кон-
султације и лечење у области специјалистичких грана медицине 
од стране доктора медицине специјалиста;

86.90 осталу здравствену заштиту која обухвата и активности 
медицинских лабораторија за анализу крви, медицинску, односно 
клиничку биохемију, патохистологију; санитетски превоз пације-
ната, из интерне медицине, педијатрије, гинекологије и акушер-
ства, хирургије, психијатрије, дерматовенерологије, оторинола-
рингологије, офталмологије, инфективних болести, неурологије, 
ортопедије са трауматологијом, урологије и из других грана ме-
дицине у складу са Законом о здравственој заштити и Уредбом о 
Плану мреже здравствених установа.

У складу са својом делатношћу, Општа болница обавља и па-
лијативно збрињавање оболелих у терминалној фази болести, ле-
чење оболелих у току дневног рада и продужену болничку негу.“  

Члан 3.

Управни одбор ускладиће Статут Опште болнице „Ђорђе Јо-
ановић“ Зрењанин са овом одлуком и доставити га Влади Ауто-
номне Покрајине Војводине на сагласност, у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 4.

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

Владa Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-769/2010
Нови Сад, 17. новембар 2010. године

Потпредседник
 Владе АП Војводине

Борис Барјактаровић, с.р.

623.
На основу члана 30. став 1. тачка 10. чл. 33. и 35. став 1. Покрајин-

ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-

не („Службени лист АПВ“, број 4/10), у вези са чланом 48. став 2. 
тачка 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, 
број: 107/05 и 72/09-други закон) и са чланом 12. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС“, број: 42/91, 71/94 и 79/05-дру-
ги закон), а у складу са Уредбом о Плану мреже здравствених ус-
танова („Службени гласник РС“, број: 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 
85/09 и 24/10), Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 17. новембра 2010. године,  д о н е л а   је

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

ПАНЧЕВО, ПАНЧЕВО УСЛЕД ПОДЕЛЕ ЗДРАВСТВЕНОГ 
ЦЕНТРА“ЈУЖНИ БАНАТ“, ПАНЧЕВО 

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Опште болнице Панчево, Панчево услед 
поделе Здравственог центра „Јужни Банат“, Панчево („Службени 
лист АПВ“, број 3/09), у члану 1. став 2. мења се и гласи:

„Оснивач Опште болнице је Влада Аутономне Покрајине Војво-
дине, са седиштем у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 16.“

Члан 2.

Члан 4. мења се и гласи:
„Општа болница обавља:
86.10 делатност болнице која обухвата дијагностичке ак-

тивности, краткотрајно или дуготрајно лечење у болници које 
укључује услуге медицинског и немедицинског особља; услуге 
лабораторија и техничке услуге, укључујући радиолошке и анес-
тезиолошке услуге и др.; услуге хитне помоћи; услуге болничке 
апотеке, услуге исхране и друге болничке услуге; услуге меди-
цинског третмана као што је стерилизација или прекид трудноће, 
са смештајем и активности у склопу дневних болница;

86.22 специјалистичку медицинску праксу која обухвата кон-
султације и лечење у области специјалистичких грана медицине 
од стране доктора медицине специјалиста;

86.90 осталу здравствену заштиту која обухвата и активности 
медицинских лабораторија за анализу крви, медицинску, односно 
клиничку биохемију, патохистологију; санитетски превоз па-
цијената, из интерне медицине, пнеумофтизиологије, инфектив-
них болести, дерматовенерологије, неурологије, психијатрије, 
опште хирургије са пластичном и реконструктивном хирургијом, 
оралне хирургије, ортопедије и трауматологије, урологије, ото-
риноларингологије, офталмологије, гинекологије и акушерства, 
педијатрије и из других грана медицине, у складу са Законом о 
здравственој заштити и Уредбом о Плану мреже здравствених 
установа.

У складу са својом делатношћу, Општа болница обавља и 
продужену болничку негу, палијативно збрињавање оболелих у 
терминалној фази болести као и лечење оболелих у току дневног 
рада.“  

Члан 3.

Управни одбор ускладиће Статут Опште болнице Панче-
во, Панчево са овом одлуком и доставити га Влади Аутономне 
Покрајине Војводине на сагласност, у року од 30 дана од дана сту-
пања на снагу ове одлуке.

Члан 4.

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

Владa Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-768/2010
Нови Сад, 17. новембар 2010. године

Потпредседник
 Владе АП Војводине

Борис Барјактаровић,с.р.
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624.

На основу члана 30. став 1. тачка 10. чл. 33. и 35. став 1. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не („Службени лист АПВ“, број 4/10), у вези са чланом 48. став 2. 
тачка 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, 
број: 107/05 и 72/09-други закон) и са чланом 12. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС“, број: 42/91, 71/94 и 79/05-дру-
ги закон), а у складу са Уредбом о Плану мреже здравствених ус-
танова („Службени гласник РС“, број: 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 
85/09 и 24/10), Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 17. новембра 2010. године,  д о н е л а   је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ СПЕЦИЈАЛНЕ 

БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ЈУНАКОВИЋ“ 
АПАТИН, АПАТИН, ОДВАЈАЊЕМ ОД ДОМА ЗДРАВЉА 

АПАТИН  

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Специјалне болнице за рехабилитацују 
„Јунаковић“ Апатин, Апатин, одвајањем од Дома здравља Апа-
тин („Службени лист АПВ“, број 5/09), у члану 1.став 2. мења се 
и гласи:

„Оснивач Специјалне болнице је Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, са седиштем у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 
16.“

Члан 2.

Члан 4. мења се и гласи:
„Специјална болница обавља:
86.10 делатност болнице која обухвата дијагностичке ак-

тивности, краткотрајно или дуготрајно лечење у болници које 
укључује услуге медицинског и немедицинског особља; услуге 
лабораторија и техничке услуге, услуге хитне помоћи; услуге 
болничке апотеке, услуге исхране и друге болничке услуге; 

86.21 општу медицинску праксу која обухвата саветовање и 
лечење у области опште медицине које обављају доктори опште 
медицине;

86.22 специјалистичку медицинску праксу која обухвата кон-
султације и лечење у области специјалистичких грана медицине 
од стране доктора медицине специјалиста;

86.90 осталу здравствену заштиту која обухвата и санитетски 
превоз пацијената, из области физикалне медицине и рехабили-
тације, опште и интерне медицине, здравствене неге, балнеокли-
матологије, лабараторијске и друге дијагностике и фармацеутске 
делатности. 

Специјална болница у складу са прописима који уређују об-
ласт туризма, може пружати и услуге из области туризма.“

 
Члан 3.

Управни одбор ускладиће Статут Специјалне болнице са овом 
одлуком и доставити га Влади Аутономне Покрајине Војводине 
на сагласност, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке.

Члан 4.

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

Владa Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-767/2010
Нови Сад, 17. новембар 2010. године

Потпредседник
 Владе АП Војводине

Борис Барјактаровић,с.р.

625.

На основу члана 30. став 1. тачка 10. чл. 33. и 35. став 1. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не („Службени лист АПВ“, број 4/10), у вези са чланом 48. став 2. 
тачка 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, 
број: 107/05 и 72/09-други закон) и са чланом 12. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС“, број: 42/91, 71/94 и 79/05-дру-
ги закон), а у складу са Уредбом о Плану мреже здравствених ус-
танова („Службени гласник РС“, број: 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 
85/09 и 24/10), Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 17. новембра 2010. године,  д о н е л а   је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ОПШТЕ 

БОЛНИЦЕ  СУБОТИЦА, СУБОТИЦА, УСЛЕД  ПОДЕЛЕ  
ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА СУБОТИЦА 

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Опште болнице Суботица, Суботица 
услед поделе Здравственог центра Суботица („Службени лист 
АПВ“, број 17/07), у члану 1. став 2. мења се и гласи:

„Оснивач Опште болнице је Влада Аутономне Покрајине Војво-
дине, са седиштем у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 16.“

Члан 2.

Члан 4. мења се и гласи:
„Општа болница обавља:
86.10 делатност болнице која обухвата дијагностичке ак-

тивности, краткотрајно или дуготрајно лечење у болници које 
укључује услуге медицинског и немедицинског особља; услуге 
лабораторија и техничке услуге, укључујући радиолошке и анес-
тезиолошке услуге и др.; услуге хитне помоћи; услуге болничке 
апотеке, услуге исхране и друге болничке услуге; услуге меди-
цинског третмана као што је стерилизација или прекид трудноће, 
са смештајем и активности у склопу дневних болница;

86.22 специјалистичку медицинску праксу која обухвата кон-
султације и лечење у области специјалистичких грана медицине 
од стране доктора медицине  специјалиста;

86.90 осталу здравствену заштиту која обухвата и активности 
медицинских лабораторија за анализу крви, медицинску, односно 
клиничку биохемију, патохистологију; санитетски превоз пације-
ната, из интерне медицине, пнеумофтизиологије, неурологије, 
инфектологије, дерматовенерологије, хирургије(општа, дечија, 
васкуларна, пластична и реконструктивна, максилофацијална, 
неурохирургија), ортопедије и трауматологије, урологије, оф-
талмологије, оториноларингологије, педијатрије, гинекологије и 
акушерства, психијатрије и из других грана медицине у складу са 
Законом о здравственој заштити и Уредбом о Плану мреже здрав-
ствених установа.

У складу са својом делатношћу, Општа болница обавља и па-
лијативно збрињавање оболелих у терминалној фази болести, ле-
чење оболелих у току дневног рада и продужену болничку негу.“ 

Члан 3.

Управни одбор ускладиће Статут Опште болнице Суботица, 
Суботица са овом одлуком и доставити га Влади Аутономне 
Покрајине Војводине на сагласност, у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 4.

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

Владa Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-766/2010
Нови Сад, 17. новембар 2010. године

Потпредседник
 Владе АП Војводине

Борис Барјактаровић,с.р.
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626.
На основу члана 30. став 1. тачка 10. чл. 33. и 35. став 1. Покрајин-

ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не („Службени лист АПВ“, број 4/10), у вези са чланом 48. став 2. 
тачка 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, 
број: 107/05 и 72/09-други закон) и са чланом 12. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС“, број: 42/91, 71/94 и 79/05-дру-
ги закон), а у складу са Уредбом о Плану мреже здравствених ус-
танова („Службени гласник РС“, број: 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 
85/09 и 24/10), Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 17. новембра 2010. године,  д о н е л а   је

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

СРЕМСКА МИТРОВИЦА,СРЕМСКА МИТРОВИЦА, 
УСЛЕД ПОДЕЛЕ ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Опште болнице Сремска Митровица, 
Сремска Митровица, услед поделе Здравственог центра Сремска 
Митровица („Службени лист АПВ“, број 1/08), у члану 1. став 2. 
мења се и гласи:

„Оснивач Опште болнице је Влада Аутономне Покрајине Војво-
дине, са седиштем у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 16.“

Члан 2.

Члан 4. мења се и гласи:
„Општа болница обавља:
86.10 делатност болнице која обухвата дијагностичке ак-

тивности, краткотрајно или дуготрајно лечење у болници које 
укључује услуге медицинског и немедицинског особља; услуге 
лабораторија и техничке услуге, укључујући радиолошке и анес-
тезиолошке услуге и др.; услуге хитне помоћи; услуге болничке 
апотеке, услуге исхране и друге болничке услуге; услуге меди-
цинског третмана као што је стерилизација или прекид трудноће, 
са смештајем и активности у склопу дневних болница;

86.22 специјалистичку медицинску праксу која обухвата кон-
султације и лечење у области специјалистичких грана медицине 
од стране доктора медицине специјалиста;

86.90 осталу здравствену заштиту која обухвата и активности 
медицинских лабораторија за анализу крви, медицинску, од-
носно клиничку биохемију, патохистологију; санитетски превоз 
пацијената, из интерне медицине, педијатрије, гинекологије и 
акушерства, хирургије (општа, дечија, максиофацијална), уро-
логије, ортопедије и трауматологије, оториноларингологије, оф-
талмологије, неурологије, психијатрије, дерматовенерологије и 
инфективних болести и из других грана медицине у складу са 
Законом о здравственој заштити и Уредбом о Плану мреже здрав-
ствених установа.

У складу са својом делатношћу, Општа болница обавља и па-
лијативно збрињавање оболелих у терминалној фази болести, 
продужену болничку негу и лечење оболелих у току дневног 
рада.“  

Члан 3.

Управни одбор ускладиће Статут Опште болнице Сремска 
Митровица, Сремска Митровица са овом одлуком и доставити га 
Влади Аутономне Покрајине Војводине на сагласност, у року од 
30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 4.

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

Владa Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-765/2010
Нови Сад, 17. новембар 2010. године

Потпредседник
 Владе АП Војводине

Борис Барјактаровић,с.р.

627.

На основу члана 30. став 1. тачка 10. чл. 33. и 35. став 1. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не („Службени лист АПВ“, број 4/10), у вези са чланом 48. став 2. 
тачка 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, 
број: 107/05 и 72/09-други закон) и са чланом 12. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС“, број: 42/91, 71/94 и 79/05-дру-
ги закон), а у складу са Уредбом о Плану мреже здравствених ус-
танова („Службени гласник РС“, број: 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 
85/09 и 24/10), Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 17. новембра 2010. године,  д о н е л а   је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ 
СЕНТА, СЕНТА, УСЛЕД ПОДЕЛЕ ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА 

“ДР ГЕРЕ ИШТВАН“ СЕНТА

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Опште болнице Сента, Сента, услед по-
деле Здравственог центра „Др Гере Иштван“ Сента („Службени 
лист АПВ“, број: 2/08 и 8/08), у члану 1. став 2. мења се и гласи:

„Оснивач Опште болнице је Влада Аутономне Покрајине Војво-
дине, са седиштем у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 16.“

Члан 2.

Члан 4. мења се и гласи:
„Општа болница обавља:
86.10 делатност болнице која обухвата дијагностичке ак-

тивности, краткотрајно или дуготрајно лечење у болници које 
укључује услуге медицинског и немедицинског особља; услуге 
лабораторија и техничке услуге, укључујући радиолошке и анес-
тезиолошке услуге и др.; услуге хитне помоћи; услуге болничке 
апотеке, услуге исхране и друге болничке услуге; услуге меди-
цинског третмана као што је стерилизација или прекид трудноће, 
са смештајем и активности у склопу дневних болница;

86.22 специјалистичку медицинску праксу која обухвата кон-
султације и лечење у области специјалистичких грана медицине 
од стране доктора медицине специјалиста;

86.90 осталу здравствену заштиту која обухвата и активности 
медицинских лабораторија за анализу крви, медицинску, од-
носно клиничку биохемију, патохистологију; санитетски превоз 
пацијената, из интерне медицине, педијатрије, гинекологије и 
акушерства, опште хирургије, пнеумофтизиологије, неурологије, 
ортопедије са трауматологијом, урологије, оторалингологије, оф-
талмологије, психијатрије и из других грана медицине у складу 
са Законом о здравственој заштити и Уредбом о Плану мреже 
здравствених установа.

У складу са својом делатношћу, Општа болница обавља и па-
лијативно збрињавање оболелих у терминалној фази болести, ле-
чење оболелих у току дневног рада и продужену болничку негу.“  

Члан 3.

Управни одбор ускладиће Статут Опште болнице Сента, Сен-
та са овом одлуком и доставити га Влади Аутономне Покрајине 
Војводине на сагласност, у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 4.

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

Владa Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-764/2010
Нови Сад, 17. новембар 2010. године

Потпредседник
 Владе АП Војводине

Борис Барјактаровић,с.р.
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628.
На основу члана 30. став 1. тачка 10. чл. 33. и 35. став 1. Покрајин-

ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не („Службени лист АПВ“, број 4/10), у вези са чланом 48. став 2. 
тачка 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, 
број: 107/05 и 72/09-други закон) и са чланом 12. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС“, број: 42/91, 71/94 и 79/05-дру-
ги закон), а у складу са Уредбом о Плану мреже здравствених ус-
танова („Службени гласник РС“, број: 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 
85/09 и 24/10), Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 17. новембра 2010. године,  д о н е л а   је

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

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

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Опште болнице Кикинда, Кикинда, ус-
лед поделе Здравственог центра „Коста Средојев Шљука“ („Служ-
бени лист АПВ“, број:  2/08 и 8/08), у члану 1. став 2. мења се и 
гласи:

„Оснивач Опште болнице је Влада Аутономне Покрајине Војво-
дине, са седиштем у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 16.“

Члан 2.

Члан 4. мења се и гласи:
„Општа болница обавља:
86.10 делатност болнице која обухвата дијагностичке ак-

тивности, краткотрајно или дуготрајно лечење у болници које 
укључује услуге медицинског и немедицинског особља; услуге 
лабораторија и техничке услуге, укључујући радиолошке и анес-
тезиолошке услуге и др.; услуге хитне помоћи; услуге болничке 
апотеке, услуге исхране и друге болничке услуге; услуге меди-
цинског третмана као што је стерилизација или прекид трудноће, 
са смештајем и активности у склопу дневних болница;

86.22 специјалистичку медицинску праксу која обухвата кон-
султације и лечење у области специјалистичких грана медицине 
од стране доктора медицине специјалиста;

86.90 осталу здравствену заштиту која обухвата и активности 
медицинских лабораторија за анализу крви, медицинску, од-
носно клиничку биохемију, патохистологију; санитетски превоз 
пацијената, из интерне медицине, педијатрије, гинекологије и 
акушерства, хирургије(општа, васкуларна), инфективних боле-
сти, неурологије, дерматовенерологије, пнеумофтизиологије, 
урологије, ортопедије и трауматологије, оториноларингологије, 
офталмологије, психијатрије и из других гране медицине, у скла-
ду са Законом о здравственој заштити и Уредбом о Плану мреже 
здравствених установа.

У складу са својом делатношћу, Општа болница обавља и па-
лијативно збрињавање оболелих у терминалној фази болести, 
продужену болничку негу и лечење оболелих у току дневног 
рада.“  

Члан 3.

Управни одбор ускладиће Статут Опште болнице Кикин-
да, Кикинда са овом одлуком и доставити га Влади Аутономне 
Покрајине Војводине на сагласност, у року од 30 дана од дана сту-
пања на снагу ове одлуке.

Члан 4.

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

Владa Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-763/2010
Нови Сад, 17. новембар 2010. године

Потпредседник
 Владе АП Војводине

Борис Барјактаровић,с.р.

629.

 На основу члана 30. став 1. тачка 10. чл. 33. и 35. став 1. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист AПВ“, број 4/10), у вези са чланом 48. 
став 2. тачка 3. Закона о здравственој заштити („Службени гла-
сник РС“, број: 107/05 и 72/09-други закон) и са чланом 12. Закона 
о јавним службама („Службени гласник РС“, број: 42/91, 71/94 и 
79/05-други закон), а у складу са Уредбом о Плану мреже здрав-
ствених установа („Службени гласник РС“, број: 42/06, 119/07, 
84/08, 71/09, 85/09 и 24/10), Владa Аутономне Покрајине Војводи-
не, на седници одржаној 17. новембра 2010. године,  д о н е л а   је

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

ВРШАЦ, ВРШАЦ УСЛЕД ПОДЕЛЕ ЗДРАВСТВЕНОГ 
ЦЕНТРА “ВРШАЦ“, ВРШАЦ 

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Опште болнице Вршац, Вршац услед 
поделе Здравственог центра „Вршац“, Вршац („Службени лист 
АПВ“, број 1/09), у члану 1. став 2. мења се и гласи:

„Оснивач Опште болнице је Влада Аутономне Покрајине Војво-
дине, са седиштем у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 16.“

Члан 2.

Члан 4. мења се и гласи:
„Општа болница обавља:
86.10 делатност болнице која обухвата дијагностичке ак-

тивности, краткотрајно или дуготрајно лечење у болници које 
укључује услуге медицинског и немедицинског особља; услуге 
лабораторија и техничке услуге, укључујући радиолошке и анес-
тезиолошке услуге и др.; услуге хитне помоћи; услуге болничке 
апотеке, услуге исхране и друге болничке услуге; услуге меди-
цинског третмана као што је стерилизација или прекид трудноће, 
са смештајем и активности у склопу дневних болница;

86.22 специјалистичку медицинску праксу која обухвата кон-
султације и лечење у области специјалистичких грана медицине 
од стране доктора медицине специјалиста;

86.90 осталу здравствену заштиту која обухвата и активности 
медицинских лабораторија за анализу крви, медицинску, односно 
клиничку биохемију, патохистологију; санитетски превоз пације-
ната, из интерне медицине, педијатрије, гинекологије и акушер-
ства, хирургије, ортопедије са трауматологијом, урологије, ото-
риноларингологије, офталмологије, инфектологије, неурологије 
и из других грана медицине у складу, са Законом о здравственој 
заштити и Уредбом о Плану мреже здравствених установа.

У складу са својом делатношћу, Општа болница обавља и па-
лијативно збрињавање оболелих у терминалној фази болести, 
продужену болничку негу и лечење оболелих у току дневног 
рада.“  

Члан 3.

Управни одбор ускладиће Статут Опште болнице Вршац, Вр-
шац са овом одлуком и доставити га Влади Аутономне Покрајине 
Војводине на сагласност, у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 4.

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

Владa Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-762/2010
Нови Сад, 17. новембар 2010. године

Потпредседник
 Владе АП Војводине

Борис Барјактаровић,с.р.
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630.

На основу члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чл. 9. и 11. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне Покрајине 
Војводине за 2010. годину („Службени лист АПВ“, број: 20/09 и 
18/10-Ребаланс буџета), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 17. новембра 2010. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим Решењем утврђују се Измене и допуне Програма 
руралног развоја Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину 
(„Службени лист АПВ“, број 12/10), обим средстава за спровођење 
овог програма и начин њиховог распоређивања и коришћења.

II

Измене и допуне програма из тачке I овог решења, чине његов 
саставни део.

III

Ово решење објавиће се у "Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине".

Владa Аутономне Покрајине Војводине

Број: 320-00012/2010
Нови Сад, 17. новембар 2010. године

Потпредседник
 Владе АП Војводине

Борис Барјактаровић,с.р.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ЗА 2010. ГОДИНУ

I

У Програму руралног развоја АП Војводине за 2010. годину 
(„Службени лист АПВ“ број 12/10) у Одељку III тачка 10. мења 
се и гласи:

„10. Пројекат: Пољопривредни музеј у Зрењанину 
Идеја о оснивању Пољопривредног музеја као депаданса 

Зрењанинског Народног Музеја појавила се непосредно из окру-
жења, 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 са-
чувају од нестајања и пропадања материјални докази наше бога-
те 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 манифес-
тације. 

Носилац Пројекта је Народни музеј из Зрењанина.
За реализацију Пројекта „Пољопривредни музеј у Зрењани-

ну“, у делу који се односи на: израду пројекта за реконструкцију 
и адаптацију објекта за музејску поставку; извођење радова на 
реконструкцији и адаптацији објекта и куповину музејских екс-
поната биће издвојено 10.000.000,00 динара из буџета АП Војво-
дине. “ 

II

У осталом делу Програм остаје непромењен.

631.

На основу члана 30. тачка 7. и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
("Службени лист АПВ", број 04/10) и члана 11. а у вези члана 9. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. 
годину ("Службени лист АПВ", број: 20/09 и 18/10-ребаланс), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 17. 
новембра 2010. године,  д о н е л о  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим Решењем утврђује се Програм распореда и коришћења 
средстава за реализацију Пројекта "Коришћење сопствене биома-
се у енергетске сврхе у пољопривредним школама на територији 
АП Војводине, које за подручје рада имају само пољопривреду, 
производњу и прераду хране“ (у даљем тексту: Програм), као и 
обим средстава за спровођење овог програма и начин њиховог 
распоређивања и коришћења.

II

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

III

Ово решење објавиће се у "Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине".

Владa Аутономне Покрајине Војводине

Број: 401-2329/2010
Нови Сад, 17. новембар 2010. године

Потпредседник
 Владе АП Војводине

Борис Барјактаровић,с.р.

ПРОГРАМ
 РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА "КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНЕ 
БИОМАСЕ У ЕНЕРГЕТСКЕ СВРХЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ 

ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ КОЈЕ 
ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА ИМАЈУ САМО ПОЉОПРИВРЕДУ, 

ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ХРАНЕ“

I

Средства за овај Програм планирана су Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводи-
не за 2010. годину ("Службени лист АП Војводине", број 20/09, 
18/10-ребаланс) у члану 9., раздео 17-Покрајински секретаријат 
за енергетику и минералне сировине, 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, на 
позицији 514, економска класификација 463-Трансфери осталим 
нивоима власти, 4632- Капитални трансфери осталим нивоима 
власти, у износу од 10.000.000,00 динара. 

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сирови-
не 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 про-
моцију Обновљивих извора енергије на територији АП Војводине. 
Средства планирана за ове потребе пласирала би се за буџетске 
кориснике, тј. јавни сектор.

II

Средства из тачке I овог Програма користиће се за реализацију 
пројекта: 
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Пројекат-"КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНЕ БИОМАСЕ У 
ЕНЕРГЕТСКЕ СВРХЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ШКОЛАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ КОЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА 
ИМАЈУ САМО ПОЉОПРИВРЕДУ, ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ 

ХРАНЕ“

Пољопривредне школе које за подручје рада имају само 
пољопривреду, производњу и прераду хране су циљна група у 
којима би овакви пројекти показали своју пуну оправданост. На-
име, у великом проценту преко 90% ових школа, које располажу 
биомасом се греју на фосилна горива (нпр. првенствено земни 
гас, али исто тако и лако лож уље и мазут), док се биомаса расипа, 
заорава у непотребном проценту тј. не користи се на економски и 
еколошки одржив начин. 

У ту сврху троше се значајна материјална средства за 
енергетнте  која се крећу од 1.500.000-2.500.000 динара или око 
(10.000-25.000 Евра годишње), у зависности од величине и старо-
сти објекта, броја часова коришћења, метеоролошке године итд... 
Ако би се удруженим средствима Покрајинског секретаријата за 
енергетику и минералне сировине и надлежних локалних само-
управа одвојило 20.000-40.000 евра за изградњу котловског по-
стројења на отпадну биомасу, дотична инсталација би се отпла-
тила најкасније за 2 године, у зависности од величине постројења 
и степена аутоматизованости процеса. После две године сваки 
кWh произведене топлотне енергије из биомасе био би  2-3 пута 
јефтинији од кWh добијеног из фосилниг горива. Поред тога овим 
системом штити се животна средина, због знатно мањих емисија 
гасова са ефектом стаклене баште (нпр. у односу , а исто тако се 
постиже и енергетска независност од увозних фосилних горива, 
јер се користе домаћи обновљиви извори енергије-биомаса. Исто 
тако је важан и едукативни моменат, јер се оваква постројења уве-
лико користе управо на оваквим местима (нпр. Аустрија итд..). 

Даљи кораци би ишли у правцу, комплетних примена мера 
енергетске ефиканости (замена прозора и врата, изолација омота-
ча зграда, уградња термостатских вентила на радијаторима, при-
мена пумпи са фреквентним регулаторима, евентуална уградња 
соларних колектора за припрему ТПВ тамо где је појачана пот-
рошња (нпр, ученички домови) и друге мере које би допринеле 
енергетској самосталности односно „одрживости“ објекта. Прак-
тично у коначној фази, ово би била „пилот-демонстрациона по-
стројења“ у сектору образовања. Пољопривредне школе, које за 
подручје рада имају само пољопривреду, производњу и прераду 
хране, би у овом случају могле да буду и едукативни центри за 
цео регион и шире, по угледу на позитивну праксу у ЕУ или на-
шем окружењу. С обзиром на специфичну врсту делатности која 
се односи не само на образовање него и на праксу, ово би уједно 
био и свеобухватан концепт одрживе производње (органске) како 
на отвореном тако и у заштићеним просторима (стакленици и 
пластеници).

Циљ доделе бесповратних подстицајних средстава за реализа-
цију овог пројекта је коришћење сопствене биомасе (пољопри-
вредне и остале биомасе) у енергетске сврхе у пољопривредним 
школама  на територији АП Војводине које за подручје рада имају 
само пољопривреду, производњу и прераду хране, а које би били 
пилот пројекти и добар пример за све сличне пројекте као што су: 
остали објекти јавне потрошње (општинске и остале зграде др-
жавне администрације, домови културе, спортско-рекреативни 
центри, основне и средње школе и предшколске  или мањи децен-
трализовани комунални системи централног грејања у градови-
ма/селима), а ради смањења енергетских трошкова за  коришћење 
увозних фосилних горива, повећања енергетске самосталности и 
смањењу емисија гасова стаклене баште  итд...

Средства по овом Пројекту додељивала би се за суфинанси-
рање следећих оправданих трошкова:

-  набавке и монтаже нових постројења за сагоревање отпад-
не биомасе–котлови, са пратећим инсталацијама (димњаци, 
систем за аутоматизовано или полуатоматизовано ложење, 
цевоводи, арматура, бојлери, акумулатори топлоте, циркула-
ционе пумпе, експанзиони судови и остала пратећа машинска 
и електро–опрема) и

 
-  адаптација/санација постојећег система за грејање  (који  

производи топлотну енергију из фосилног горива-земни гас, 
мазут, лако уље, електрична енергија, угаљ, дрво или сл.) сис-

темом за примарно коришћење биомасе из пољопривреде и 
остале биомасе у енергетске сврхе. У цену улазе и неопходни 
пратећи  електро радови за аутоматизован или полуатомати-
зован  рад котловског поостројења, како би се омогућио ком-
биновани рад у случају потребе (недостатак горива, квар на 
уређајима итд..).

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине 
ће учесницима конкурса доделити средства за суфинансирање ко-
ришћења  сопствене биомасе у енергетске сврхе у пољопривред-
ним школама на територији АП Војводине до 80% оправданих 
трошкова, ради смањења енергетских трошкова при коришћењу 
увозних фосилних горива, повећање енергетске самосталности и 
смањење емисије стаклене баште итд. Ефекти улагања ће се ис-
казати у периоду до две године. Оправдани трошкови се израчу-
навају као нето разлика између користи и трошкова пословања 
везаних за додатне улагања за уштеду енергије.   

Садржај потребних активности:
-  Разматрање захтева и доношење одлуке од стране стручне ко-

мисије Секретаријата  према постављеним критеријумима и 
достављеном пројектно-техничком  документацијом;

- Склапање уговора са изабраним  корисницима;
- Спровођење контроле додељених средстава.
- Мониторинг и евалуација
Планирана средства за овај Пројекат износе 10.000.000,00 ди-

нара.
Средства ће се додељивати путем јавног конкурса, неповратно, 

од стране Покрајинског секретаријата за енергетику и минерал-
не сировине у складу са усвојеним критеријумима, достављене 
пројектно техничке документације и осталом општом доку-
ментацијом дефинисаном конкурсом. Партнери на пројекту су 
корисници средстава-школе, а посредни корисници општинске 
локалне самоуправе.

Чланом 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ауто-
номне Покрајине Војводине за 2010. годину ("Службени лист АП 
Војводине", број 20/09, 18/10-ребаланс), у разделу 17, активност 
02-Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије, 
функционална класификација 430-Гориво и енергија, извор фи-
нансирања  14 00- Неутрошена средства од приватизације из 
претходних година, економска класификација 463-Трансфери 
осталим нивоима власти планирана су средства у висини од 
10.000.000,00. 

632.

На основу члана 13а. став 1. Одлуке о оснивању Завода за 
културу Војводине («Службени лист АПВ», број: 10/03 и 8/06), 
члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу осни-
вачких права над установама културе које је основала Аутоном-
на Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војво-
дине («Службени лист АПВ», број 18/10) и чл. 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 24. новембра 2010. го-
дине,   д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се   с а г л а с н о с т   на  Измене и допуне Статута Завода за 
културу Војводине, које је донео Управни одбор Завода за култу-
ру Војводине, на седници одржаној 4. новембра 2010. године.  

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-754/2010
Нови Сад, 24. новембар 2010. године

Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.
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633.
На основу чланa 11. став 2. Одлуке о оснивању Завода за култу-

ру војвођанских Русина ("Службени лист АПВ", број: 7/08), члана 
41. став 3. и 4. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 
72/09) и члана 30. тачка 11, 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени 
лист АПВ», број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 24. новембра 2010. године,  д о н е л а   је

                  
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ 

ВОЈВОЂАНСКИХ РУСИНА

I
   
Разрешава се, на лични захтев, дужности у Управном одбору 

Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу вой-
водянских Руснацох, на коју је именована Решењем Извршног 
већа Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00221/2008 од 
29.04.2008.године («Службени лист АПВ», број 10/08) и број: 022-
00575/2008 од 10.12.2008. године («Службени лист АПВ», број 
25/08):

Љубица Отић, кустос-саветник у Музеју Војводине, из Ђурђе-
ва, члан и председник Управног одбора.

II
 
За председника Управног одбора Завода за културу војвођан-

ских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох, именује 
се досадашњи члан Управног одбора:

Мирослав Цирба, дипломирани правник, из Шида, запослен у 
Основном суду Сремска Митровица.

III

За члана Управног одбора Завода за културу војвођанских Ру-
сина – Завод за културу войводянских Руснацох, именујe се:

Никола Н. Цап, професор југословенске и опште књижевности, 
из Куцуре, запослен у Новинско-издавачкој установи „Руске сло-
во“ у Новом Саду. 

IV

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-799/2010
Нови Сад, 24. новембар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

634.
На основу члана 30. став 1. тачка 11. Покрајинске скупштин-

ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (''Службени 
лист АПВ'', број: 4/2010), а у вези са чланом 36. став 1. тачка 11. За-
кона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 
(''Службени гласник РС'', број: 99/09), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 24. новембра 2010. године,   д 
о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ВРШЦУ

I

СНЕЖАНА КОСТИЋ, дипломирани правник из Вршца, раз-
решава се дужности председника Управног одбора Дома ученика 
средњих школа у Вршцу.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-795/2010
Нови Сад, 24. новембар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

635.

На основу члана 30. став 1. тачка 11. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (''Службени 
лист АПВ'', број: 4/2010), а у вези са чланом 36. став 1. тачка 11. За-
кона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 
(''Службени гласник РС'', број: 99/09),Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 24. новембра 2010. године,   д 
о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ВРШЦУ

I

ДРАГАН КОСТАДИНОВСКИ, дипломирани правник из Вр-
шца, управник Царинарнице у Вршцу, именује се за председника 
Управног одбора Дома ученика средњих школа у Вршцу.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-796/2010
Нови Сад, 24. новембар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

636.

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама ("Служ-
бени гласник РС", број: 42/91, 71/94 и 79/05) а у вези са тачком 1. 
Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом 
социјалне заштите за смештај корисника Дом за децу и омла-
дину ометену у развоју Ветерник ("Службени лист АПВ", број 
7/02), чланом 30. став 1. тачка 11. и чланом 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
("Службени лист АПВ", број 4/10) у поступку разрешења врши-
оца дужности директора установе социјалне заштите за смештај 
корисника Дом за децу и омладину ометену у развоју Ветерник, 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 24. 
новембра 2010. године,   д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДР ДРАГАН МИЛОШЕВИЋ, лекар из Новог Сада,  р а з р е 
ш а в а  се дужности вршиоца дужности директора установе со-
цијалне заштите за смештај корисника Дом за децу и омладину 
ометену у развоју Ветерник, на коју је именован Решењем Владе 
Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00108/2010 од 2. марта 
2010. године.
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II

Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-789/2010
Нови Сад, 24. новембар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

637.

На основу члана 69б. став 2. Закона о социјалној заштити и 
обезбеђивању социјалне сигурности грађана ("Службени гла-
сник 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) а у вези са тачком 1. Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Дом за децу и омладину ометену у развоју 
Ветерник ("Службени лист АПВ", број 7/02), чланом 30. став 1. 
тачка 11. 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 Дом за децу и омладину ометену 
у развоју Ветерник, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 24. новембра 2010. године,   д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДР ДРАГАН МИЛОШЕВИЋ, лекар из Новог Сада, и м е н у ј е  
се за директора установе социјалне заштите за смештај корисни-
ка Дом за децу и омладину ометену у развоју Ветерник, на време 
од четири године.

II

Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-790/2010
Нови Сад, 24. новембар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

638.

На основу члана 14. став 4. Закона о пољопривредном земљишту 
(''Службени гласник РС'', број: 62/06, 65/08 и 41/09), члана 30. та-
чка 7. чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Вла-
ди Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 
4/10), а у вези са чланом 9. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину („Служ-
бени лист АПВ“, број: 20/09 и 18/10-Ребаланс буџета), Влада Ау-
тономне Покрајине Војводине на седници одржаној 24. новембра 
2010.године,  д о н е л а   је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим решењем утврђују се Измене и допуне Програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 
Аутономне Покрајине Војводине у 2010. години („Службени лист 
АПВ“, број: 12/10), обим средстава за спровођење овог програма, 
као и начин њиховог распоређивања и коришћења.

II

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

III

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономнe 
Покрајине  Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 464-65/2010
Нови Сад, 24. новембар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2010. ГОДИНИ

I

У Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2010. 
години („Службени лист АП Војводине“, број 12/10), тачка I став 
2. мeња се и гласи:

„Овим Програмом утврђује се распоред средстава у укупном 
износу 1.362.000.000,00 динара и то из:

-  сопствених прихода буџетских корисника у износу од 
1.014.569.225,14 динара, и

-  нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна 
средства у износу од 347.430.774,86 динара.“   

II

У тачки III у табеларном прегледу редни број 13. и коначни 
збир на крају табеле мења се и гласе:

13

Средства намењена као 
подстицај за издавање 
пољопривредног 
земљишта регистрованих 
пољопривредних 
газдинстава чији су носиоци 
старији од 65 година

70.000.000,00 100 0

Укупно за коришћење 
пољопривредног земљишта 295.000.000,00

У К У П Н О 1.287.800.000,00

Став 8. мења се и гласи:
“У циљу побољшања квалитета пашњака реализује се актив-

ност из тачке III подтачка 7. преко 12 пољопривредних стручних 
служби са територије АП Војводине, сразмерно учешћу површи-
на пашњака на подручју које покрива свака од 12 пољопривред-
них стручних служби. Пољопривредна стручна служба врши на-
бавку 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 та-
чке III подтачка 7. финансираће се у целости из буџета Аутономне 
Покрајине Војводине у износу од 10.200,00 динара по третираном 
пашњаку са урачунатим порезом на додату вредност.”

Став 16. мења се и гласи:
“Корисници средстава из тачке III подтачка 15. су пољопри-

вредне стручне службе са територије Аутономне Покрајине Војво-
дине и Пољопривредни факултет из Новог Сада, који приступају 
постављању огледа интезивног гајења пољопривредних култура. 
Активност из тачке III подтачка 15. реализоваће се из буџета Ау-
тономне Покрајине Војводине до 100%.”

III

У осталом делу Програм остаје непромењен.
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639.

На основу члана 13а. став 2. Одлуке о оснивању Завода за 
културу Војводине («Службени лист АПВ», број: 10/03 и 8/06), 
члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивач-
ких права над установама културе које је основала Аутономна 
Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 18/10) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не («Службени лист АПВ», број 4/10), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 24. новембра 2010. године,   д 
о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана и 
Програма рада Завода за културу Војводине за 2010. годину, које 
је усвојио Управни одбор Завода за културу Војводине, на седни-
ци одржаној 4. новембра 2010. године. 

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 451-00021/2010
Нови Сад, 24. новембар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

640.

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама ("Служ-
бени гласник РС", број: 42/91, 71/94 и 79/05) а у вези са тачком 1. 
Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом 
социјалне заштите за смештај корисника Дом за децу и омладину 
"Вера Радивојевић" у Белој Цркви ("Службени лист АПВ", број 
7/02), чланом 30. став 1. тачка 11. и чланом 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
("Службени лист АПВ", број 4/10) у поступку разрешења дирек-
тора установе социјалне заштите за смештај корисника Дом за 
децу и омладину "Вера Радивојевић" у Белој Цркви, Влада Ауто-
номне Покрајине Војводине, на седници одржаној 24. новембра 
2010. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ГОРИЦА МАКСИМОВИЋ, дипломирани андрагог из Беле 
Цркве, р а з р е ш а в а  с е  дужности директора установе социјалне 
заштите за смештај корисника Дом за децу и омладину "Вера Ра-
дивојевић" у Белој Цркви, на коју је именована Решењем Изврш-
ног већа Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00892/2006 
од 19. октобра 2006. године.

II

Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-787/2010
Нови Сад, 24. новембар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

641.
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) а у вези са тачком 1. Одлуке о преузимању 
права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за 
смештај корисника Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић" у 
Белој Цркви ("Службени лист АПВ", број 7/02), чланом 30. став 1. 
тачка 11. 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 Дом за децу и омладину "Вера Ра-
дивојевић" у Белој Цркви, Влада Аутономне Покрајине Војводи-
не, на седници одржаној 24. новембра 2010. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ГОРИЦА МАКСИМОВИЋ,   дипломирани   андрагог   из   Беле  
Цркве и м е н у ј е  се за директора установе социјалне заштите за 
смештај корисника Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић" у 
Белој Цркви, на време од четири године.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-788/2010
Нови Сад, 24. новембар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

642.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама ("Служ-

бени гласник РС", број: 42/91, 71/94 и 79/05) а у вези са тачком 1. 
Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом 
социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар 
"Сомбор" у Сомбору ("Службени лист АПВ", број 7/02), чланом 
30. став 1. тачка 11. и чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист 
АПВ", број 4/2010) у поступку разрешења вршиоца дужности ди-
ректора установе социјалне заштите за смештај корисника Герон-
толошки центар "Сомбор" у Сомбору, Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 24. новембра 2010. године,  д 
о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ЉУБОМИР ЛИЛИЋ, дипломирани правник из Сомбора, р а з 
р е ш а в а  се дужности вршиоца дужности директора установе 
социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар 
"Сомбор" у Сомбору, на коју је именован Решењем Извршног већа 
Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00600/2009 од 28. ок-
тобра 2009. године.

II

Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-791/2010
Нови Сад, 24. новембар 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.
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643.

На основу члана 69б. став 2. Закона о социјалној заштити и 
обезбеђивању социјалне сигурности грађана ("Службени гла-
сник 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) а у вези са тачком 1. Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Геронтолошки центар "Сомбор" у Сомбору 
("Службени лист АПВ", број 7/02), чланом 30. став 1. тачка 11. 
и чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади 
Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 
4/2010) у поступку именовања директора установе социјалне 
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар "Сомбор" 
у Сомбору, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 24. новембра 2010. године,   д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ЉУБОМИР ЛИЛИЋ, дипломирани правник из Сомбора, и м е 
н у ј е  се   за директора установе социјалне заштите за смештај 
корисника Геронтолошки центар "Сомбор" у Сомбору, на време 
од четири године.

II

Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-792/2010
Нови Сад, 24. новембар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

644.

На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 2. тачка 1. Закона 
о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 107/05 и 
72/09), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању Опште 
болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица услед поделе 
здравственог центра Сремска Митровица ("Службени лист АПВ“, 
број 1/08) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", 
број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 24. новембра 2010. године,   д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Прим. др МИРОСЛАВ КЕНДРИШИЋ, доктор медицине, спе-
цијалиста оториноларингологије, разрешава се дужности заме-
ника директора Опште болнице Сремска Митровица, Сремска 
Митровица, на коју је именован Решењем Извршног већа Ауто-
номне Покрајине Војводине, број: 022-00315/2009 од 3. јуна 2009. 
године, на лични захтев са 30. новембром 2010. године.

II

Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-780/2010
Нови Сад, 24. новембар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

645.

На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 2. тачка 1. Закона 
о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 107/05 и 
72/09), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању Опште 
болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица услед поделе 
здравственог центра Сремска Митровица ("Службени лист АПВ“, 
број 1/08) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", 
број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 24. новембра 2010. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др ГОРАН ИВИЋ, доктор медицине, специјалиста опште 
хирургије, разрешава се дужности директора Опште болнице 
Сремска Митровица, Сремска Митровица, на коју је именован 
Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, број: 
022-00314/2009 од 3. јуна 2009. године, на лични захтев, са 30. но-
вембром 2010. године.

II

Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-793/2010
Нови Сад, 24. новембар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

646.

На основу члана 130. став 3. и члана 134. Закона о здравственој 
заштити ("Службени гласник РС", број 107/05), а у вези са чла-
ном 1. став 2. Одлуке о оснивању Опште болнице Сремска Мит-
ровица, Сремска Митровица услед поделе здравственог центра 
Сремска Митровица ("Службени лист АПВ“, број 1/08) и члана 
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне 
Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 4/2010), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 24. новем-
бра 2010. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Прим. др МИРОСЛАВ КЕНДРИШИЋ, доктор медицине, спе-
цијалиста оториноларингологије, именује се за вршиоца дуж-
ности директора Опште болнице Сремска Митровица, Сремска 
Митровица, на период од шест месеци.

II

Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-794/2010
Нови Сад, 24. новембар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

647.

На основу члана 53. Покрајинскe скупштинскe одлукe о 
покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 4/2010), а у вези 
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са чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне 
покрајине Војводине ("Сл.гласник РС", број 99/2009) и Правилни-
ком о сталним судским тумачима ("Сл.гласник РС", број 35/2010), 
покрајински секретар за прописе, управу и националне заједнице 
расписује 

ОГЛАС
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СТАЛНИХ СУДСКИХ ТУМАЧА 
ЗА ПОДРУЧЈЕ ВИШИХ СУДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

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

1. Вишег суда у Зрењанину, за:
-  енглески језик – 2; немачки језик – 2; словеначки језик – 3; 

италијански језик – 1; чешки језик – 1; шпански језик – 1; 
македонски језик – 2;  хрватски језик – 3; фински језик – 1; 
норвешки језик – 1; босански језик – 3; мађарски језик – 1; 
румунски језик – 1; ромски језик – 1.

2. Вишег суда у Новом Саду, за:
-  албански језик – 1; словеначки језик – 1;  турски језик – 1;  хо-

лансдки језик – 1;  хрватски језик – 1;  шпански језик – 1.
3. Вишег суда у Сомбору, за:
-  мађарски језик – 1;  немачки језик – 1;  албански језик – 1;  

италијански језик – 1; шпански језик – 1; енглески језик – 1; 
француски језик – 1; бугарски језик – 1; руски језик – 1; грчки 
језик – 1; гестовни говор – 1.

4. Вишег суда у Сремској Митровици, за:
-  албански језик – 1; бугарски језик – 1; италијански језик – 1; 

словеначки језик – 1; мађарски језик – 1; кинески језик – 1; 
турски језик – 1; грчки језик – 1; руски језик – 1; гестовни 
говор – 1.

5. Вишег суда у Суботици, за:
-  словеначки језик – 1; бугарски језик – 1; македонски језик – 1; 

румунски језик – 1; турски језик – 1; грчки језик – 1; ромски 
језик – 1; фламански језик – 1; албански језик – 1; гестовни 
говор - 2.

6. Вишег суда у Панчеву, за:
-  мађарски језик – 10; словачки језик – 2; русински језик – 3; 

кинески језик – 5; француски језик – 3; бугарски језик – 5; хр-
ватски језик – 3;  шпански језик – 3; јерменски језик – 5; грчки 
језик -2; македонски језик – 5; словеначки језик – 2; шведски 
језик – 2; албански језик – 3; ромски језик – 3; гестовни говор 
-4.

II

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

Општи услови:
1.  да је пунолетно лице (испуњавање услова доказује се на ос-

нову извода из матичне књиге рођених или личне карте);
2.  да је држављанин Републике Србије (испуњавање услова до-

казује се на основу уверења о држављанству);
3.  да има пребивалиште на територији АП Војводине (испуња-

вање услова доказује се на основу личне карте);
4.  да има најмање високо образовање (испуњавање услова до-

казује се на основу дипломе односно уверења о високом об-
разовању); 

5.  да му раније није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног односа (испуњавање 
услова доказује се на основу потписане изјаве кандидата да 
му/јој није престао радни однос у државном органу због из-
речене дисциплинске мере); 

6.  да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци 
(испуњавање услова доказује се на основу уверења да канди-
дат није под истрагом и да није осуђиван, које по службеној 
дужности пре постављања прибавља покрајински секрета-
ријат за прописе, управу и националне заједнице).

Посебни услови:
1.  да има одговарајуће високо образовање за одређени страни 

језик или да поседује потпуно знање језика са кога преводи и 
на који преводи усмени говор или писани текст (испуњавање 
услова доказује се на основу дипломе односно уверења о од-
говарајућем високом образовању за одређен страни језик или 
на основу провере знања језика коју спроводи комисија);

2.  да познаје правну терминологију која се користи у језику са 
кога се преводи или на који се преводи (испуњавање услова 
доказује се на основу провере знања правне терминологије 
коју спроводи комисија);

3.  да има најмање пет година искуства на преводилачким по-
словима (испуњавање услова доказује се на основу сертифи-
ката, потврда или других одговарајућих доказа о искуству на 
преводилачким пословима). 

III

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

IV

Комисија коју образује покрајински секретар за прописе, упра-
ву и националне заједнице, разматра пријаве кандидата и доказе 
поднете уз пријаве на оглас, те ради доказивања испуњености по-
себних услова спроводи проверу знања језика и правне термино-
логије, а трошкове провере сноси кандидат.

V

Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова из тачке II 
овог огласа достављају се у року од 30 дана од дана објављивања 
огласа у „Службеном листу АПВ“, број 21 и у листу „Дневник“ 
(од 25.11.2010. год), на адресу: Покрајински секретаријат за про-
писе, управу и националне заједнице, Булевар Михајла Пупина 
број 16, 21000 Нови Сад.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 
неће бити узете у разматрање.

Провера знања језика спроводи се у року од 30 дана од по-
следњег дана рока за подношење пријава.

VI

За подношење пријаве на оглас, кандидат уплаћује покрајинску 
административну таксу у износу од 200,00 динара на рачун Буџе-
та Аутономне Покрајине Војводине, бр. 840-1572845-61, позив 
на број 97 12-09427-74223100 (тарифни број 1. на основу Тарифе 
покрајинских административних такси у складу са Покрајин-
ском скупштинском одлуком о покрајинским административним 
таксама ("Сл.лист АПВ", број 20/09).

Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне 
заједнице

Број:101-74-54/2010-02
Дана: 25.11.2010. 

Покрајински секретар
Мgr. Deli Andor,s.r.

(мр Андор Дели)

648.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник 
Републике Србије", број 99/09), чланова 21. и 56. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист Ау-
тономне Покрајине Војводине", број 4/10) а у вези члана 69б. став 
3. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигур-
ности 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 директора 
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Центра за социјални рад општине Суботица Покрајински секре-
тар за социјалну политику и демографију  д о н о с и

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање Милутина Блажића, 
дипломираног социјалног радника из Суботице, на дужност ди-
ректора Центра за социјални рад општине Суботица.

II

Ово решење  објавиће се у "Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине".

Покрајински секретар за социјалну политику и демографију

Број: 022-739/2010
Нови Сад, 8. новембар 2010. године

Покрајински секретар
Новка Мојић,с.р.

649.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-

длежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник 
Републике Србије", број 99/09), чланова 21. и 56. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист Ау-
тономне Покрајине Војводине", број 4/10) а у вези члана 69б. став 
3. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигур-
ности 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 директора 
Центра за социјални рад општине Сечањ, Покрајински секретар 
за социјалну политику и демографију  д о н о с и

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање НАДЕ СИКИМИЋ, 
дипломираног економисте из Јаше Томић на дужност директора 
Центра за социјални рад општине Сечањ.

II

Ово решење  објавиће се у "Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине".

Покрајински секретар за социјалну политику и демографију

Број: 022-782/2010
Нови Сад, 25. новембар 2010. године

Покрајински секретар
Новка Мојић,с.р. 

650.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-

длежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник 
Републике Србије", број 99/09), чланова 21. и 56. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист Ау-
тономне Покрајине Војводине", број 4/10) а у вези члана 69б. став 
3. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигур-
ности 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 директора 
Центра за социјални рад за општине Рума и Ириг,  Покрајински 
секретар за социјалну политику и демографију  д о н о с и

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ДАНИЦЕ ЈЕРЕМИЋ, 
дипломираног социјалног радника из Руме на дужност директо-
ра Центра за социјални рад за општине Рума и Ириг.

II

Ово решење  објавиће се у "Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине".

Покрајински секретар за социјалну политику и демографију

Број: 022-781/2010
Нови Сад, 25. новембар 2010. године

Покрајински секретар
Новка Мојић ,с.р. 

651.

На основу члана 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину («Сл.лист 
АПВ», брoj 20/2009), члана 5. Покрајинске скупштинске одлуке 
о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2010. го-
дину («Сл.лист АПВ», брoj 18/2010) и члана 2. Одлуке о Стручној 
служби за реализацију програма привредног развоја Аутоном-
не Покрајине Војводине (Сл. лист АПВ број 31/2004, 20/2007 и 
4/2010), Стручна служба за реализацију програма привредног 
развоја Аутономне Покрајине Војводине, за Програм Фонд за 
промоцију извоза пољопривредних производа-АПФ, чији је носи-
лац Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство расписујe

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА УВОЂЕЊА И 

СЕРТИФИКАЦИЈЕ ДОБРЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРАКСЕ 
ПРЕМА ЗАХТЕВИМА GLOBALGAP-А, У 2010.ГОДИНИ

На основу члана 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину , са раздела 
23. Стручна служба за реализацију програма привредног развоја 
Аутономне Покрајине Војводине, активност 04. Фонд за промо-
цију извоза пољопривредних производа-АПФ, суфинансираће се 
трошкови увођења и сертификације добре пољопривредне праксе 
према захтевима GLOBALGAP-а у 2010. години, у укупном изно-
су до 5.000.000,00 динара.

Износ додељених подстицајних средстава за увођење и сер-
тификацију добре пољопривредне праксе према захтевима 
GLOBALGAP-а у области производње воћа и поврћа не може 
бити већи од 400.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају:
1.  Физичка лица – носилац породичног комерцијалног 

пољопривредног газдинстава;
2.  Земљорадничке задруге
3.  Привредна друштва 
4.  Предузетници
Физичка лица – носилац породичног комерцијалног пољопри-

вредног газдинстава имају право на коришћење подстицајних 
средстава ако су уписани у Регистар пољопривредних газдинста-
ва (у даљем тексту: Регистар) у складу са Правилником о начину 
и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдин-
става, обрасцима захтева за упис и обнову регистрације и при-
лога, документацији која се прилаже уз захтев, начину чувања 
података, као и о условима за пасивни статус пољопривредног 
газдинства („Службени гласник РС”, бр. 111/09 и 21/10 – у даљем 
тексту: Правилник) и да су измирили све порезе, доприносе и јав-
не дажбине.

Земљорадничке задруге, привредна друштва и предузетници 
имају право на коришћење подстицајних средстава ако су уписа-
ни у Регистар привредних субјеката за обављање пољопривредне 
делатности, односно производњу пољопривредних и прехрамбе-
них производа као претежне делатности и ако су уписани у Реги-
стар пољопривредних газдинстава. 

Учесници конкурса из тачака 1, 2, 3 и 4 морају да имају мини-
малну површину и то: за производњу воћа 2.5 ха, односно за про-
изводњу поврћа 0.5 ха на отвореном пољу или 0,2 ха у затвореном 
простору (стакленици и пластеници), које морају бити уписане у 
Регистар пољопривредног газдинства.
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Потребна документација:
1.  Пријава на конкурс
2.  Кратак опис корисника средстава (делатност, производи, 

пласман, кретање извоза);
3.  Фотокопија Потврде о пореском идентификационом броју; 
4.  Фотокопија Потврде о активном статусу у регистру 

пољопривредних газдинства и фотокопија Извода из регис-
тра пољопривредних газдинстава, коју издаје Министарство 
финансија-Управа за трезор;

5.  Фотокопија решења о регистрацији у Агенцији за привредне 
регистре за земљорадничке задруге, привредна друштва и 
предузетнике; 

6.  Потврду о бонитету Агенције за привредне регистре за при-
вредна друштва и земљорадничке задруге за период 01.01-
30.09.2010. године; 

7.  Уверење надлежног пореског органа да су измирени сви по-
рези, доприноси и друге јавне дажбине, не старије од 30 дана 
од датума објављивања конкурса;

8.  уговор са консултантском органзацијом који не сме бити ста-
рији од шест месеци;

9.  За консултантску организацију решење о упису у регис-
тар привредних субјеката за обављање одговарајуће делат-
ности, као и биографију консултанта који ће бити задужен 
за увођење добре пољопривредне праксе према захтевима 
GLOBALGAP;

10.  Уговор са сертификационом организацијом;
11.  За сертификациону организацију доказ о акредитацији у 

области сертификације производа према  ISO Упуству 65 
(EN 45011) и одобрење од Секретеријата за сертификацију 
GLOBALGAP –а (FoodPLUS-Келн-Немачка).

Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује 
комисија. Комисија ће дати предност захтевима код којих:

·  Произвођачи који већ извозе воће, односно поврће;
·  Пројекти омогућују раст производње и укрупњивање повр-
шина;

·  Пројекти омогућују повећавање конкурентности на домаћем 
и међународном тржишту;

·  Пројекти омогућују висок степен еколошке заштите  и побољ-
шање квалитета живота.

Рок за реализацију активности, за добијање и достављање сер-
тификата је 30.11.2011. године.

Права и обавезе између Корисника средстава, Покрајинског 
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и 
Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Ау-
тономне Покрајине Војводине, регулисаће се  уговором.

Конкурс се објављује у „Службеном листу АП Војводине“, 
дневном листу „Дневник“ и на интернет сајту Покрајинског се-
кретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство www.
psp.vojvodina.gov.rs.

Пријава за конкурс подноси се на обрасцу који се може пре-
узети у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство, I спрат канцеларија 43 или са сајта www.psp.
vojvodina.gov.rs 

Пријава на конкурс са припадајућом документацијом  доста-
вља се поштом или лично преко писарнице покрајинских органа 
у затвореној коверти, закључно са 27.11.2010. године,  на адресу: 
Стручна служба за реализацију програма привредног развоја 
Аутономне Покрајине Војводине, Нови Сад, Булевар Михајла 
Пупина бр.16 са назнаком за програм "Фонд за промоцију изво-
за пољопривредних производа – АПФ", не отварај. На полеђини 
коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона и факса 
подносиоца пријаве, као и име особе за контакт.

Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које нису 
оверене печатом и потписом овлашћеног лица и које нису у скла-
ду са конкурсном документацијом, неће се разматрати. Конкурс-
на документација се не враћа.

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Покрајин-
ском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
на телефон: 021/487-4416.

ЗАХТЕВ
 ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

УВОЂЕЊA И СЕРТИФИКАЦИЈE GLOBALGAP-а за 2010.годину 

1 Назив организације(корисник 
средстава)

2 Одговорна особа

3 Облик организовања
Физичко лице         □ Предузетник                  □ 

Зем. задруга            □ Привредно друштвo     □ 

4 Порески идент. Број (ПИБ)

5 Матични број

6 Број пољопривредног 
газдинстава (БПГ)

7 Адреса:

Улица

Пошт. број и град

Телефон

Е-маил

8
Локација Укупне површине под воћем и/или поврћем 

(ха)
Површине под воћем и/поврћем које се 

желе сертификовати (ха)

9 Извоз
Количине

Земља
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10 Консултанска кућа

11 Сертификациона кућа

12 Врста сертификације Индивидуална           □ Групна            □ 

13 Вредност консултантских услуга

14 Вредност сертификације

15 Укупна вредност

16 Предвиђени датум 
сертификације

17 Подаци о пословној банци
Назив банке

Текући рачун корисника

652.

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
АП Војводине за 2010. годину (''Службени лист АПВ'' број 20/09 
и 18/10-ребаланс буџета) и Програма распореда и коришћења 
средстава за вишенаменско коришћење и заштиту вода за 2010. 
годину (''Службени лист АПВ'' број 03/10 и 13/10) ПОКРАЈИН-
СКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ 
И ШУМАРСТВО Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад Расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА  

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ:
I ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА 

ВОДОСНАБДЕВАЊА У УКУПНОМ ИЗНОСУ ДО 
40.000.000,00 ДИНАРА, 

II ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ОТПАДНИХ 
И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА У УКУПНОМ ИЗНОСУ ДО 

63.183.000,00 ДИНАРА; 

Средства за реализацију наведених активности обезбеђују се 
из буџета АП Војводине до 100% вредности пројекта.

Право и услови за учешће на конкурсу:
Право да конкуришу имају Општине, месне заједнице, јавна 

комунална предузећа и друга привредна друштва која врше по-
верене послове из области комуналне делатности  са територије 
АП Војводине.

Потребна документација:
1. Пријава на конкурс;
2. Фотокопија ПИБ oбразца; 
3. Фотокопија картона депонованих потписа;
4.  Одлука учесника конкурса о реализацији пројекта; понуда 

за израду пројекта; 
5.  Техничка документација (пројектни задатак) обавезно тре-

ба да садржи: технички опис, ситуациони план са трасама 
главних водова и изјаву о решеним правно-имовинским од-
носима и

6.  Сагласност Града/општине.
У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подно-

сиоца пријаве  затражи додатну документацију.
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује 

покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство.

Критеријуми за оцену пријава су: развијеност општине и ква-
литет поднете конкурсне документације. 

Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секре-
тар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и оба-
везе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се 
уговором.

Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средста-
ва у буџет АП Војводине.

Рок за завршетак активности по конкурсу је 9 (девет) месеци од 
дана дознаке средстава.

Начин подношења пријаве на конкурс:
Пријава на конкурс и текст сагласности Града/општине могу 

се преузети у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, I спрат, канцеларија 46А или са сајта 
Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs  

Пријава на конкурс са осталом потребном документацијом 
подноси се закључно са 03.12.2010. године, путем поште на ад-
ресу: 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство 

Бул. Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

са назнаком „за конкурс - Финансирање израде пројектне до-
кументације“ 

или лично на писарници покрајинских органа управе у згради 
Владе АПВ.

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпу-
ном документацијом, послате путем факса или електронске по-
ште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати

Додатне информације могу се добити на телефоне:021/487-44-
05 и 064/274-22-73 Особа за контакт: Вељко Комад

653.

На основу члана 55. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 4/2010) и члана 
20. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2010. годину („Сл.лист АПВ“, бр. 20/09 и 
18/10-ребаланс) Покрајински секретаријат за архитектуру, урба-
низам и градитељство расписује

Ј А В Н И    К О Н К У Р С
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ 

ДОКУМЕНАТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА 
ТЕРИТОРИЈЕ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У циљу подстицања планског уређења простора и стварања 
квалитетних предуслова за реализацију инвестиција у области 
грађевинарства, пољопривреде, индустрије и других привредних 
грана на територији Аутономне Покрајине Војводине, Покрајин-
ски секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство ће у 
складу са Финансијским планом прихода и примања и расхода и 
издатака за 2010. годину и ликвидним могућностима буџета су/
финансирати :

- просторне планове јединица локалне самоуправе
-  планове генералне регулације за насељена места до 30.000 

становника
Висина укупних средстава предвиђених за доделу по јавном 

конкурсу је 10.953.850,00 динара.
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Општи услови конкурса
На јавном конкурсу за су/финансирање израде планских доку-

мената могу да учествују јединице локалне самоуправе са тери-
торије Аутономне Покрајине Војводине.

Подносиоци пријаве на конкурс могу да конкуришу за сред-
ства само са једном пријавом.

Пројекти се подносе на обрасцу који се може добити на wеб 
сајту Секретаријата: www.arhiurb.vojvodina.gov.rs., и садржи:

1) назив јединице локалне самоуправе; 
2) назив планског документа
3) податке о планском основу за његову израду
4)  податке који указују на значај планског документа за развој 

јединице локалне самоуправе.
Пријава на јавни конкурс мора бити оверена и потписана од 

стране овлашћеног лица јединице локалне самоуправе.
Уз пријаву се подносе:
1.  Одлука о изради планског документа који је предмет конкур-

са донета од стране Скупштине јединице локалне самоупра-
ве, односно предлог одлуке о изради планског документа, 
који је предмет конкурса, утврђен од стране општинског, од-
носно градског већа јединице локалне самоуправе уколико 
до дана подношења пријаве није донета одлука о изради тог 
планског документа;

2.  документацију у складу са чланом 47. Закона о планирању и 
изградњи («Службени гласник РС», број 72/09 и 81/09), од-
носно уговор о изради планског документа који је предмет 
конкурса уколико је такав уговор закључен пре расписивања 
конкурса.

3.  фотокопија ПИБ обрасца
4.  фотокопија картона депонованих потписа.
У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подно-

сиоца пријаве затражи додатну документацију.
Пријаве које нису предмет конкурса, које су неблаговремене, 

непотпуне и које не испуњавају услове прописане овим јавним 
конкурсом неће се разматрати.

Рок за подношење пријава је 03. децембар 2010. године.
Разматрање, сачињавање листе приспелих пријава и предло-

га одлуке о расподели средстава по конкурсу вршиће комисија 
коју образује покрајинска секретарка за архитектуру, урбанизам 
и градитељство.

Приликом одлучивања о додели средстава примењиваће се 
следећи критеријуми:

-  број насељених места и површина обухвата плана,
-  степен развијености јединице локалне самоуправе према 

важећој  Покрајинској одлуци о утврђивању неразвијених 
и недовољно развијених општина у Аутономној Покрајини 
Војводини,

-  степен завршености-усаглашености планског документа по 
Закону о    планирању и изградњи,

-  висина средстава које је јединица локалне самоуправе опре-
делила на име сопственог учешћа у суфинансирању израде 
планског документа

Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајинска секре-
тарка за архитектуру, урбанизам и градитељство. 

Права и обавезе између Секретаријата и јединице локалне са-
моуправе којој буду додељена средства регулисаће се уговором.

Рок за објављивање резултата јавног конкурса је 13.12.2010. го-
дине и биће објављени на сајту Секретаријата.

Рок завршетка израде планских докумената је 31.08.2011. годи-
не.

Пријаве на јавни конкурс се подносе у затвореној коверти са 
назнаком «Пријава на јавни конкурс за су/финансирање израде 
планских докумената јединица локалне самоуправе са територије 
Аутономне Покрајине Војводине» Покрајинском секретаријату за 
архитектуру, урбанизам и градитељство на адресу Булевар Ми-
хајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, (телефон 021/487-4529).

Јединица локалне самоуправе којој буду додељена средства 
се обавезује да у року од 15 дана по завршетку израде планског 
документа, односно најкасније до       31.08.2011. године доста-
ви извештај о реализацији активности и финансијски извештај о 
коришћењу средстава са спецификацијом трошкова овереном од 
стране одговорног лица (комплетан поступак јавне набавке, уго-
вор, рачуне и изводе). 

654.

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту АП Војводине за 2010. годину (,,Службени лист АПВ'', број 
20/09, 18/10-ребаланс) и Решења Владе Аутономне Покрајине 
Војводине број: 402-2329/2010 од 17. новембра 2010. године којим 
је утврђен Програм распореда и коришћења средстава за реализа-
цију пројекта ,,Коришћење сопствене биомасе у енергетске сврхе 
у пољопривредним школама на територији АП Војводине, које за 
подручје рада имају само пољопривреду, производњу и прераду 
хране“ Покрајински секретаријат за енергетику и минералне си-
ровине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16, расписује

КОНКУРС
 ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ 
СРЕДСТАВА ЗА СУФИНСИРАЊЕ КОРИШЋЕЊА 

СОПСТВЕНЕ БИОМАСЕ У ЕНЕРГЕТСКЕ СВРХЕ У 
ПОЉОПРИВРЕДНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП 
ВОЈВОДИНЕ, КОЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА ИМАЈУ САМО 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ХРАНЕ

Средства за Програм распореда и коришћења средстава за 
реализацију наведеног пројекта планирана су Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводи-
не за 2010. годину (,,Службени лист АПВ'', број: 20/2009, 18/2010-
ребаланс), у укупном износу од 10.000.000,00 динара.

Циљ доделе средстава за реализацију овог пројекта је ко-
ришћење (пољопривредне и остале) биомасе у енергетске сврхе, 
у пољопривредним школама на територији АП Војводине које за 
подручје рада имају само пољопривреду, производњу и прера-
ду хране. Ове школе би биле пилот пројекти, и добар пример за 
све сличне пројекте као што су: остали објекти јавне потрошње 
(општинске и остале зграде државне администрације, домови 
културе, спортско-рекреативни центри, основне и средње шко-
ле и предшколске  или комунални системи централног грејања 
у мањим градовима/селима), а све у циљу  смањења енергетских 
трошкова при коришћењу увозних фосилних горива, повећања 
енергетске самосталности и смањења емисије гасова стаклене 
баште.

Средства по овом Конкурсу се додељују за суфинансирање:
-  набавке и монтаже нових постројења за сагоревање биома-

се–котлови, са пратећим инсталацијама (димњаци, систем за 
аутоматизовано или полуатоматизовано ложење, цевоводи, 
арматура, бојлери, акумулатори топлоте, циркулационе пум-
пе, експанзиони судови и остала пратећа машинска и електро-
опрема) 

-  адаптација/санација постојећег система за грејање (који про-
изводи топлотну енергију из фосилног горива-земни гас, ма-
зут, лако уље, електрична енергија, угаљ, дрво или сл.) и до-
давање новог котловског постројења за примарно коришћење 
биомасе из пољопривреде и остале биомасе у енергетске 
сврхе, које ће бити у могућности да ради као водећи или да 
у случају потребе ради паралелно са постојећим котловима, 
уколико исти задовољавају у техничком смислу. У цену улазе 
и неопходни пратећи електро радови за аутоматизован или 
полуатоматизован рад котловског поостројења, како би се 
омогућио аутономан или комбиновани рад у случају потребе 
(недостатак горива, квар на уређајима итд..).

УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Право учешћа на Конкурсу имају пољопривредне школе 
са територије АП Војводине које за подручје рада имају само 
пољопривреду, производњу и прераду хране и :

-  које планирају да користе сопствену пољопривредну и осталу 
биомасу у енергетске сврхе, за производњу топлотне енергије 
за потребе грејања боравишних-радних просторија као и за 
остале потребе (нпр. припрема ТПВ за потребе дома ученика, 
кухиње или сл.) као и за потребе грејања производних објека-
та (стаје, пластеници, стакленици итд..) у циљу смањења енер-
гетских трошкова, заштите животне средине и коришћења 
домаћих обновљивих енергетских ресурса. 

-  које располажу пољопривредним земљиштем (у власништву 
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или користе земљу по другом основу) са ратарским (или повр-
тарским, воћарским и виноградарским остацима или засади-
ма дрвета као и отпадном биомасом  било ког порекла-дрвни 
отпад од прераде дрвета итд..).  

2. Средства по овом Конкурсу додељиваће се бесповратно, до 
80% вредности инвестиције за наведену намену према приложеној 
пројектној документацији. Преостали износ вредности инвести-
ције за наведену намену обезбеђују сами учесници. Максимални 
износ за доделу средстава по учеснику Конкурса је 2.000.000,00 
динара (словима:двамилионадинара). Ако се на Конкурс пријави 
мањи број учесника који испуњавају услове Конкурса, наведени 
износ за доделу средстава ће се повећати. 

3. Пријаве на Конкурс са осталом потребном документацијом 
достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински се-
кретаријат за енергетику и минералне сировине, 21000 Нови Сад, 
улица Булевар Михајла Пупина број 16, са обавезном назнаком на 
лицу коверте: Не отварати-пријава на Конкурс за пројекат –''Ко-
ришћење сопствене биомасе за енергетске сврхе у пољопривред-
ним школама на територији АП Војводине'', поштом или лично 
преко писарнице покрајинских органа. На полеђини коверте оба-
везно навести назив, адресу и број телефона и факса подносиоца 
пријаве, као и име особе за контакт.

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима, уз 
које се прилаже и остала неопходна документација.

Наведени обрасци могу се добити у Покрајинском секретари-
јату за енергетику и минералне сировине (II спрат, канцеларија 
63, зграде Владе Аутономне Покрајине Војводине), улица Буле-
вар Михајла Пупина број 16, Нови Сад, или се могу скинути са 
сајта секретаријата, као и текст конкурса на адреси: www.psemr.
vojvodina.gov.rs

4. Уз пријаву на Конкурс са припадајућом документацијом оба-
везно се прилаже и пројекат за наведену намену. Учесници Кон-
курса (пољопривредне школе) могу да конкуришу искључиво са 
једним пројектом за наведену намену.

5. Пријава на конкурс са осталом потребном документацијом 
подноси се закључно са 07.12.2010. године.

6. Пријаве на Конкурс и приложена документација се подноси-
оцима не враћају.

7. Поступак за оцену и избор најпогоднијег пројекта ће се спро-
водити у складу са критеријумима који су саставни део конкурс-
не документације.

Корисник се обавезује да додељена средства употреби само за 
намене за које су додељена, а да неутрошена средства врати на 
рачун Буџетa АП Војводине, Покрајински секретаријат за енерге-
тику и минералне сировине.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сирови-
не задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затра-
жи додатну документацију и информације, односно да за доделу 
средстава одреди испуњење додатних услова.

Пријаве приспеле на Конкурс разматраће комисија коју об-
разује покрајински секретар за енергетику и минералне сирови-
не.

Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар, уз 
претходо прибављено мишљење комисије.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сирови-
не ће о резултатима Конкурса писмено обавестити подносиоце 
пријава.

Права и обавезе између Покрајинског секретаријата за енерге-
тику и минералне сировине и корисника средстава регулисаће се 
уговором.

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити у Покрајинском секрета-

ријату за енергетику и    минералне сировине на телефон 021/487-
47-93 или електронском поштом: katica.dragutinovic@vojvodina.
gov.rs као и на тел:021/487-47-93 или на телефон 021/487-46-92 као 
и путем електронске поште ljiljana.volic@vojvodina.gov.rs

655.

На основу чл. 9, 19. и 20. ст. 1. и 4, чл. 23. и 24. ст. 2. и 3. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводи-
не за 2010. годину („Службени лист АПВ“, бр. 20/09 и 18/10) и 
члана 48. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АПВ“, бр. 4/10), Покрајински секретаријат за 
образовање (у даљем тексту: Секретаријат), објављује

ИЗМЕНУ КОНКУРСА
ЗА НАКНАДУ ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ У ОБЛАСТИ 

ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ У 2010. 
ГОДИНИ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СЕ ШКОЛУЈУ ЗА 
ДЕФИЦИТАРНА НАСТАВНИЧКА ЗАНИМАЊА У 

ОСНОВНИМ ШКОЛАМА И ОПШТЕОБРАЗОВНИМ 
ПРЕДМЕТИМА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ВЕЗАНИМ ЗА 

ПРИРОДНЕ НАУКЕ, ОБЈАВЉЕНОГ У ДНЕВНОМ ЛИСТУ  
„ДНЕВНИКУ“, ОД 20. МАЈА 2010. ГОДИНЕ.

У тексту Конкурса, укупан износ намењен за спровођење Кон-
курса у висини од „3.327.000,00 динара“ замењује се износом од 
„2.816.928,50” динара, и то:

Код установа високог образовања:
1.  Једнократна накнада за факултете , износ од „1.867.000,00 ди-

нара“ замењује се износом од „1.808.000,00 динара“;
Код студената појединаца:
2.  Једнократна накнада студентима, износ од „1.460.000,00 ди-

нара“ замењује се   износом од „1.008.928,50 динара“.
Oстали текст Конкурса остаје непромењен.

Покрајински секретар
др Јегеш Золтан,с.р. 

656.

На основу чл. 9, 19. и 20. ст. 1. и 4, чл. 23. и 24. ст. 2. и 3. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводи-
не за 2010. годину („Службени лист АПВ“, бр. 20/09 и 18/10) и 
члана 48. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АПВ“, бр. 4/10), Покрајински секретаријат за 
образовање (у даљем тексту: Секретаријат), објављује 

ИЗМЕНУ 
КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА И 

ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У 
АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2010. ГОДИНУ, ОБЈАВЉЕНОГ У 
“СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ АПВ“, БР. 4/10 ОД 24.03.2010. 

ГОДИНЕ И 16/10 ОД 13.09.2010. ГОДИНЕ 

У тексту Конкурса, укупaн износ намењен за спровођење Кон-
курса у висини од „8.578.281,00 динара“ замењује се износом од 
„9.088.352,50 динара“.

У тексту Конкурса који се односи на расподелу средстава, под 
А) кoд установа високог образовања, после тачке 2. додаје се:

„3. За програме и пројекте установа високог образовања – 
510.071,50 динара, који износ је намењен за накнаде за социјалну 
заштиту из буџета“.

Остали текст Конкурса остаје непромењен.

Покрајински секретар
др Јегеш Золтан,с.р. 

657.

 На основу чл.26. ст.1. Статута Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ” број 101/2007), чл. 6.  чл. 8. ст.1. Тач. 1. 
Покрајинске скупштинске одлуке о употреби историјског зна-
мења Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ” 
број 10/2002, 18/2009) и чл.40. ст. 1. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинском омбудсману („Службени лист АПВ” број 
23/2002, 5/2004, 16/2005, 18/2009), Покрајински омбудсман доноси 
следећу

ОДЛУКУ

I

 Мења се чл.5. Пословника о раду Покрајинског омбудсмана 
број : ОМ -3/2004 од 13.04.2004. год. тако што гласи:
 „У службеној употреби су велики и мали печат Покрајинског 
омбудсмана.
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 Велики печат Покрајинског омбудсмана је округлог облика, 
пречника 60 мм, са текстом који се исписује од спољашњег према 
унутрашњем делу круга, у концентричним круговима око грба 
Републике Србије и грба Аутономне Покрајине Војводине који се 
налазе у средини печата.
 Мали печат Покрајинског омбудмана је округлог облика, преч-
ника 28 мм, са текстом који се исписује од  спољашњег према 
унутрашњем делу круга, у концентричним круговима око грба 
Републике Србије и грба Аутономне Покрајине Војводине који се 
налазе у средини печата.
 Велики и мали печат садже текст који се исписује од споља-
шњег према унутрашњем делу круга : Република Србија, испод 
у следећем кругу, Аутономна Покрајина Војводина , испод у 
следећем кругу, Покрајински омбудсман , испод у следећем кру-
гу Нови Сад, а између грба Републике Србије, грба Аутономне 
Покрајине Војводине и Новог Сада, великим римским бројевима, 
означава се број печата.
 Текстови : Република Србија, Аутономна Покрајина Војводи-
на , Покрајински омбудсман исписују се на српском језику- ћи-
риличном писму, мађарском, словачком, хрватском,румунском 
и русинском језику и њиховим писмима, а Нови Сад на српском 

језику-ћириличном писму, а на мађарском, словачком, хрватском, 
румунском и русинском језику и њиховим писмима , према њихо-
вом традиционалном називу насељеног места Новог Сада.”

II

 Велики и мали печат/и  Покрајинског омбудсмана могу се из-
радити након добијања сагласности на текст печата од надлежног 
покрајинског секретаријата.

III

 Ова Одлука ступа на снагу и примењује се од дана доношења.

Покрајински омбудсман

Бр. II-ОМ-01/2010
Дана:14.04.2010.god.

Покрајински омбудсман 
Др. Дејан Јанча,с.р.

Оглашавају се неважећим изгубљена 
документа , и то:

Шабановић Ружица, Отокара Кершова-
нија 17., Нови Сад, радна књижица издата 
у Новом Саду. 5867
 Туторов Сава, Нови Сад, Лулијана Му-
шицког 3., диплома металопрерађивач-
ке школе за КВ раднике, издата у Новом 
Саду. 5868
 Радојка Попов, Нови Сад, Ложионичка 
53, чек бр. 58131376 Банке Интезе издат у 
Новом Саду. 5869
 Вукајловић Илија, Карловац, радна 
књижица издата у Хрватској. 5870
 Станојевић Радоје, Зајечар, Црногорска 
59., сведочанство ученика у привреди из-
дато у Новом Саду. 5871
 Маја Милосављевић, Кула, Маршала 
Тита 246/ц., индекс бр. 439/08 издат у Но-
вом Саду. 5872
 Маријана Крајновић, Нови Сад, Цанка-
рева 20., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5873
 Ђорђевић Бранислав, Нови Сад, Руме-
начки пут 27., радна књижица издата у 
Новом Саду. 5874
 Јанко Грубовић, Нови Сад, Аркадија 
Варађанина 19., индекс бр. 3235 издат у 
Новом Саду. 5875
 Јожеф Шанта, Нови Сад, Футошка 42., 
радна књижица издата у Новом Саду. 
5876
 Бјанка Рац, Нови Сад, Јанка Чмелика 
94., радна књижица издата у Кули. 5877
 Станомир Бошковић, Лединци, Вука 
Караџића 37., радна књижица издата у 
Милићима. 5878
 Станаревић Јела, Нови Сад, Момчила 
Тапавице 18., радна књижица издата у Но-
вом Саду. 5879
 Калетић Милош, Нови Сад, индекс бр. 

1715/07 издат у Новом Саду. 5880
 Булатовић Маркок, Шекспирова 3., 
Нови Сад, здравствена књижица издата у 
Новом Саду. 5881
 Немања Арсенић, Бачко Градиште, 
Дожа Ђерђа 67., сведочанство I године 
средње саобраћајне школе издато у Новом 
Саду. 5882
 Зорка Рат, Ср. Карловци, Белило 1., рад-
на књижица издата у Сремским Карловци-
ма. 5883
 Агић Србослав, Нови Сад, Народног 
фронта 87., чекови бр. 0000001037381, 
0000001485937, 0000001485945, 
0000001485952 Банке НЛБ АД Београд. 
5884
 Ивановић Владимир, Крагујевац, Лепе-
нички булевар 3., абоненска картица бр. 
211105472 издата у Новом Саду. 5885
 Александар Швоња, Рума М. Стојано-
вића 67/а., индекс бр. 421/04 издат у Новом 
Саду. 5886
 Милић Марко, Цара Лазара 155/а., Футо, 
радна књижица издата у Футогу. 5887
 Дамјановић Горан, Угљевик Б и Х, ин-
декс бр. 46/09 издт у Новом Саду. 5888
 Рибић Радомир, Насеље Тивол 4., Рума, 
индекс бр. 2875 издат у Новом Саду. 5889
 Рибић Чедомир, Насеље Тивол 4., Рума, 
абоненска картица издата у Новом Саду. 
5890
 Сандра Јованов, Нови Сад, Косте Шо-
кице 28., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5891
 Јелена Трпинац, Ветерник, Ветерничка 
рамба XVII. 3., сведочанство ОШ „Д. Об-
радовић” издато у Новом Саду. 5892
 Шухајда Селвета, Кикинда, Ген. Драп-
шина 151., диплома текстилног техничара 
издата у Новом Саду.  5893
 Деспотовић Драган, Нови Сад, Ново На-
сеље 1. 26., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5894
 Швоља Душан, Степановићево, Војводе 
Степе 115., дозвола за управљање мотор-

ним чамцем бе. 3802/80 издата у Новом 
Саду. 5895
 Милан Поповић, Нови Сад, Футошка 
83., сведочанство средње машнске школе 
издато у Новом Саду. 5896
 Драган Зарубица, Нови Сад, Лазе Кос-
тића 8/17., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5897
 Дец Набојша, Нови Сад, Душана Дани-
ловића 34., диплома металопрерађивачке 
школе издата у Новом Саду. 5898
 Александра Јовановић, Нови Сад, Бра-
нислава Нушића 14., индекс бр. 1171/95 
издат у Новом Саду.5899
 Ђура Стојанов, Нови Сад, Антуна Урба-
на 8б/36., диплома пољопривредне школе 
са домом ученика, издата у Футогу. 5900
 Милан Крњетин, Нови Сад, Филипа 
Филиповића 10/б., диплома гимназије 
„Исидора Секулић” издата у Новом Саду.  
5901
 Симовић Дарко, Католичка порта 1., 
Нови Сад, дозвола зa управљање мотор-
ним чамцем бр. 5163/83 издата у Новом 
Саду. 5902
 Мирослав Крстић, Нови Сад, Клисан-
ски пут 57., радна књижица издата у Но-
вом Саду. 5903
 Милица Маријанац, Будисава, Парти-
занска 30., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5904
 Мрђан Дражимир, Нови Сад, Девет Ју-
говића, радна књижица издата у Новом 
Саду. 5905
 Ђура Стојанов, Нови Сад, Антуна Урба-
на 8б/36., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5906
 Кресовић Јелена, Цара Душана 5/б., Те-
мерин, сведочанства I, II, III и Iv разреда 
као и диплома гимназије „Исидора Секу-
лић” издати у Новом Саду. 5907
 Грба Биљана, Радничка 17., Нови Сад, 
сведочанство III и IV разреда као и дипло-
ма средње медицинске школе издати у Но-
вом Саду. 5908

НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА
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Редни број Предмет Страна Редни број Предмет Страна

С А Д Р Ж А Ј

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

607. Покрајинска скупштинска одлука о оснивању 
Војвођанског симфонијског оркестра;

608. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Акци-
оног плана политике за младе у АП Војводини за пе-
риод 2011-2014. године;

609. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допу-
нама Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини 
Аутономне Покрајине Војводине;

610. Одлука о избору чланова Савета националних 
заједница;

611. Одлука о измени и допуни Одлуке о именовању чла-
нова Покрајинског савета за безбедност;

612. Одлука о допунама Одлуке о посланицима на стал-
ном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војво-
дине;

613. Одлука о давању сагласности на Одлуку о расподели 
добити Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петрова-
радин за 2009. годину;

614. Одлука о измени и допуни Одлуке о именовању пред-
седника и чланова Надзорног одбора Јавног водопри-
вредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад. 

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

615. Одлука о образовању Буџетског фонда за шуме Ауто-
номне Покрајине Војводине;

616. Одлука о давању овлашћења за регистрацију, от-
варање и пословање Представништва Аутономне 
Покрајине Војводине у Бриселу;

617. Одлука о образовању Радне групе за израду модела 
финансијског механизма за обезбеђивање сопственог 
учешћа и предфинансирање пројеката које суфинан-

сира Европска унија;
618. Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању 

Покрајинског савета националних заједница; 
619. Одлука о изменама Одлуке о образовању Савета за 

избегла, прогнана и расељена лица;
620. Одлука о изменама Одлуке о оснивању Опште бол-

нице Врбас, Врбас услед поделе Здравственог центра 
„Вељко Влаховић“ Врбас;

621. Одлука о изменама Одлуке о оснивању Опште болнице 
„Др Радивој Симоновић“ Сомбор, услед поделе Здрав-
ственог центра „Др Радивој Симоновић“ Сомбор;

622. Одлука о изменама Одлуке о оснивању Опште болни-
це „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, услед поделе Здрав-
ственог центра Зрењанин;

623. Одлука о изменама Одлуке о оснивању Опште болни-
це Панчево, Панчево услед поделе Здравственог цен-
тра „Јужни Банат“ Панчево;

624. Одлука о изменама Одлуке о оснивању Специјалне 
болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апа-
тин, одвајањем од Дома здравља Апатин;

625. Одлука о изменама Одлуке о оснивању Опште бол-
нице Суботица, Суботица услед поделе Здравственог 
центра Суботица;

626. Одлука о изменама Одлуке о оснивању Опште бол-
нице Сремска Митровица, Сремска Митровица услед 
поделе Здравственог центра Сремска Митровица;

627. Одлука о изменама Одлуке о оснивању Опште бол-
нице Сента, Сента услед поделе Здравственог центра 
„Др Гере Иштван“ Сента;

628. Одлука о изменама Одлуке о оснивању Опште болни-
це Кикинда, Кикинда услед поделе Здравственог цен-
тра „Коста Средојев Шљука“ Кикинда;

629. Одлука о изменама Одлуке о оснивању Опште болни-
це Вршац, Вршац услед поделе Здравственог центра 
„Вршац“, Вршац;

973

974

975

975

976

976

976

977

977

977

978

978

979

979

980

980

981

982

982

983

983

984

984



Страна 1000 - Број 21 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 25. новембар 2010.

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

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

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

Служба претплате: 021 557 244 ,  Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

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

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

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

Служба претплате: 021 557 244 ,  Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

630. Решење о утврђивању измена и допуна Програма ру-
ралног развоја Аутономне Покрајине Војводине за 
2010. годину;

631. Решење о утврђивању Програма распореда и ко-
ришћења средстава за реализацију Пројекта „Ко-
ришћење сопствене биомасе у енергетске сврхе у 
пољопривредним школама на територији АП Војво-
дине које за подручје рада имају само пољопривреду, 
производњу и прераду хране“;  

632. Решење о давању сагласности на измене и допуне 
Статута Завода за културу Војводине;

633. Решење о разрешењу и именовању председника и 
члана Управног одбора Завода за културу војвођан-
ских Русина-Завод за културу войводянских Русна-
цох;

634. Решење о разрешењу председника Управног одбора 
Дома ученика средњих школа у Вршцу;

635. Решење о именовању председника Управног одбора 
Дома ученика средњих школа у Вршцу;

636. Решење о разрешењу вршиоца дужности директо-
ра установе социјалне заштите за смештај корисни-
ка Дома за децу и омладину ометену у развоју Ветер-
ник;

637. Решење о именовању директора установе социјалне 
заштите за смештај корисника Дома за децу и омла-
дину ометену у развоју Ветерник;

638. Решење о утврђивању измена и допуна Програ-
ма заштите, уређења и коришћења пољопривред-
ног земљишта на територији Аутономне Покрајине 
Војводине у 2010. години;

639. Решење о давању сагласности на измене и допуне 
Финансијског плана и Програма рада Завода за кул-
туру Војводине за 2010. годину;

640. Решење о разрешењу дужности директора установе 
социјалне заштите за смештај корисника Дом за децу 
и омладину „Вера Радивојевић“ у Белој Цркви;

641. Решење о именовању директора установе социјалне 
заштите за смештај корисника Дом за децу и омлади-
ну „Вера Радивојевић“ у Белој Цркви;

642. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора 
установе социјалне заштите за смештај корисника Ге-
ронтолошки центар „Сомбор“ у Сомбору;

643. Решење о именовању директора установе социјалне 
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар 
„Сомбор“ у Сомбору;

644. Решење о разрешењу заменика директора Опште бол-
нице Сремска Митровица, Сремска Митровица;

645. Решење о разрешењу директора Опште болнице 
Сремска Митровица, Сремска Митровица;

646. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Мит-
ровица.

ПОКРАЈИСНКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ

647. Оглас за постављење сталних судских тумача за 
подручје виших судова на територији Аутономне 
Покрајине Војводине.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

648. Решење о давању сагласности за именовање директо-
ра Центра за социјални рад општине Суботица;

649. Решење о давању  сагласности за именовање директо-
ра Центра за социјални рад општине Сечањ;

650. Решење о давању сагласности за именовање директо-
ра Центра за социјални рад за општине Рума и Ириг.

ПОКРАЈИНСКЕ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

651. Конкурс за доделу подстицајних средстава за су-
финансирање трошкова увођења и сертифика-
ције добре пољопривредне праксе према захтевима 
GLOBALGAP-a, у 2010. години;

652. Конкурс за доделу бесповратних средстава за реали-
зацију активности: Финансирање израде пројеката 
водоснадбевања и Финансирање израде пројеката от-
падних и атмосферских вода.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА АРХИТЕКТУРУ, УРБАНИЗАМ И 

ГРАДИТЕЉСТВО

653. Јавни конкурс за су/финансирање израде планских 
докумената јединица локалне самоуправе са терито-
рије Аутономне Покрајине Војводине.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

654.  Конкурс за доделу бесповратних подстицајних сред-
става за суфинансирање коришћења сопствене биома-
се у енергетске сврхе у пољопривредним школама на 
територији АП Војводине, које за подручје рада имају 
само пољопривреду, производњу и прераду хране.  

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ

655. Измена Конкурса за накнаду из буџета Аутономне 
Покрајине Војводине за социјалну заштиту у обла-
сти високог образовања у АП Војводини у 2010. го-
дини за студенте који се школују за дефицитарна нас-
тавничка занимања у основним школама и опште-
образовним предметима у средњим школама везаним 
за природне науке;

656. Измена Конкурса за суфинансирање програма и 
пројеката у области високог образовања у АП Војво-
дини за 2010. годину.

ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН

657.  Одлука о изменама и допунама Пословника о раду 
Покрајинског омбудсмана.
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