„Службени лист АПВ“ излази по
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490.
На основу чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о Влади Aутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ",
број 04/10), a у вези са Акционим планом политике за младе у
АП Војводини за период 2011 – 2014 (Службени лист АПВ", број
21/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 12. октобра 2011. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАН
ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГЕ
У АП ВОЈВОДИНИ ДО 2014. ГОДИНЕ
Члан 1
Доноси се Акциони план за борбу против дроге у АП Војводини до 2014. године, који је саставни део ове одлуке.
Члан 2
Ова одлука објавиће се у "Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине".
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 9-10/2011
Нови Сад, 12. октобар 2011. године

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

АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГЕ
У АП ВОЈВОДИНИ ДО 2014. ГОДИНЕ
У В О Д
У Републици Србији је усвојена Стратегија за борбу против
дрога у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године ("Сл.
гласник РС", бр. 16/09) и кроз њу су регулисана основна правила
сарадње и рада различитих сектора у друштву. У свом медицинском делу, она, сем препорука о различитим моделима лечења по
станардима Европске уније, дефинише и мрежу медицинских институција у Србији. У борби против дрога јасно је да мора да се
организује цела друштвена заједница у свим својим сегментима,
на чијем челу треба да се налазе највише државне институције
уз интерсекторску сарадњу. Стратегију прати и Акциони план
којим су конкретизоване активности, ради реализације Националне стратетегије.
Током 2009. године, Покрајински секретаријат за спорт и омладину је у сарадњи са Филозофским факултетом, Одсек за психологију Универзитета у Новом Саду, спровео истраживање на
тему „Квалитет живота младих – извори стреса и начин њиховог
превазилажења“. Према овом истраживању испоставило се у оквиру фокус група да чак 98% младих зна како да набави дрогу,
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уколико би то желело. Ово је био алармантан податак због којег
је Влада АП Војводине, дана 23. септембра 2009. године, својим
Закључком обавезала Покрајински секретаријат за спорт и омладину да формира привремено тело при Влади АП Војводине, које
ће се бавити сузбијањем наркоманије.
Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт
Скупштине АП Војводине је такође, усвајајући информацију на
тему „Квалитет живота младих – извори стреса и начин њиховог превазилажења“, 19. фебруара 2010. године, донео Закључак
којим је предложено Покрајинском секретаријату за спорт и омладину да, у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за здравство, на основу Стратегије за борбу против дрога у Републици
Србији за период од 2009. до 2013. године, сачини Акциони план
за борбу против дроге у АП Војводини. Такође, овим Закључком
је предложено да Покрајински секретаријат за спорт и омладину у
сарадњи са Покрајинским секретаријатом за локалну самоуправу
и међуопштинску сарадњу иницира образовање одбора или савета за борбу против наркоманије при локалним самоуправама.
У складу са наведеним, а у циљу сузбијања наркоманије, Влада
АП Војводине је, дана 10. фебруара 2010. год., донела Одлуку о
образовању Покрајинског савета за борбу против дроге.
Овом Одлуком, дефинисани су следећи циљеви:
· Реализација активности у складу са Стратегијом за борбу против дрога у Републици Србији за период од 2009.
до 2013. године
· Праћење стања и проблема везаних за проблем наркоманије
· Координирање рада општинских одбора за превенцију
наркоманије и рад установа, организација и удружења,
које се у оквиру своје делатности баве борбом против
наркоманије
· деловања на превенцији, лечењу, третману и рехабилитацији зависника/ца од дрога
· Предлагање мера и активности у превенцији, лечењу,
третману и рехабилитацији зависника/ца од дроге
· Иницирање доношења програма превентивних активности на отклањању штетних последица злоупотребе
дроге и праћење реализације донетих програма.
Чланове/нице Покрајинског савета за борбу против дроге чине:
представници/це Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, Покрајинског секретаријата за здравство, Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице, Управа
за заједничке послове покрајинских органа, Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, представници/це криминалистичке полиције, педагози, психијатри и
психолози који се баве проблематиком наркоманије и имају дугогодишње искуство у раду са зависницима/цама, те представници/
це медија (РТ Војводина, лист Дневеник).
Покрајински савет за борбу против дроге током свог рада
укључиће и представнике/це верских заједница са територија АП
Војводине, које се баве проблемом борбе против дроге у оквиру
комуна.
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СтратегијА за борбу против дрога у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године
Стратегија за борбу против дрога у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године (у даљем тексту: Национална стратегија), донета је са циљем унапређења и очувања здравља становништва, смањењем коришћења дрога и штетних последица
проузрокованих злоупотребом дрога.
Према Националној стратегији, основни фактор ризика је
чињеница да је Србија током деведесетих година била изложена ратовима у окружењу и НАТО бомбардовању. То је иницирало
долазак 400.000 избеглица и интерно расељених лица. У тим условима, у условима транзиције, социјално-економске кризе, злоупотреба дрога је постала све заступљенија. Такође, геостратешки
положај Србије, а то је раскрсница исток-запад (тзв. „Балканска
рута“) доприноси да велика количина дроге долази и задржава
се у Србији.
Националном стратегијом је наведено да су економски губици
огромни због трговине дрогама, илегалних токова новца, великих трошкова лечења, социјалне заштите, правосуђа...
Водећи принципи Националне стратегије су:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Поштовање уставности и законитости
Јачање институционалних могућности
Заштита грађана Републике Србије
Заштита друштвене заједнице
Заштита људских права
Право на информацију
Мултидисциплинарност
Свеобухватан и контуиниран рад и приступ проблему
Доступност служби – служби за помоћ зависницима
Децентрализација
Етика и професионализам
Десигматизација

Акциони план донет је у циљу реализације Националне стратегије, дефинисањем конкретних мера.
Он представља посебан облик плана којим се конкретизују
циљеви и мере Националне стратегије, као најважнијег документа на подручју борбе против дрога, за надлежне органе државне
управе, јединице локалне самоуправе и удружења.
Циљеви Акционог плана су:
o Ефикасна и координисана борба против дрога
o Ефикаснија примена мера којим се постиже смањење
здравствених и социјалних последица злоупотребе дрога
у друштву и смањењења конзумирања дрога у друштву,
нарочито међу децом и младима
o Унапређење мера заштите породице
o Укључивање свих сегмената друштва у активностима везаним за борбу против дрога
ПРИМАРНА

ПРЕВЕНЦИЈА

Зависност од дрога је примарно социопатолошка појава, а секундарно здравствени проблем. За решавање проблема са дрогама неопходна је интерсекторска сарадња или мултидисциплинарни приступ.1
Примарна превенција има за циљ промовисање живота без
дрога и спречавање коришћења дрога, нарочито код младих.
Примарна превенција подразумева: промовисање здравих стилова живота без употребе дрога, подизање нивоа свести појединца и друштва о ризицима од дрога, смањење броја нових корисника/ца дрога и мобилисање заједнице у борби против дрога.
Примарна превенција може бити општа, селективна и индикована, зависно од тога да ли је усмерена на целокупну заједницу,
одређене популационе групе (у предшколским установама, шко1 „Дрога и друштво“, Никола Вучковић
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лама, породици, радној околини и сл.) и појединце или групе под
повећаним ризиком (возачи, пилоти, здравствени радници/це,
војници, деца у домовима без родитељског старања, деца улице,
затвореници/це и др.).
Акценат примарне превенције овог Савета биће усмерен пре
свега на едукацију, породицу, образовне установе, активно укључивање грађана/ки, локалне самоуправе, здравствене установе,
информисање, квалитетно коришћење слободног времена младих, медије и заједницу у целини.
Што се тиче породице ова превенција подразумева:
· едукацију родитеља и старатеља која је врло важан сегмент на пољу примарне превенције;
· Осим основне едукације родитеља о штетним последицама дрога, неопходно је оспособљавање родитеља за
добру комуникацију са децом и јачање способности породице за решавање кризних момената.
Породица треба да пружи услове за здраво одрастање деце, њихово информисање и доношење одговарајућих одлука.
Уз програме едукације о успешном родитељству, програме за
развој социјалних вештина младих, као и програме за јачање породице у друштву, неопходно је и оснивање породичних саветовалишта или центара који би имали саветодавно - информативну
улогу.
Специфични циљ је подизање нивоа знања родитеља и старатеља о штетном утицају дрога.
Активности и мере:
- едукација родитеља и старатеља о штетном утицају дрога и превентивним мерама кроз рад стручних сарадника/
ца у школама и здравственим установама
- развијање способности родитеља за решавање проблема
и кризних ситуација у породици
- унапређење саветодавног рада у установама социјалне и
здравствене заштите и мотивисање социјалних и здравствених радника/ца за рад са родитељима и старатељима
- развијање успешне комуникације родитеља са децом.
Образовне установе
Основни принцип, када су образовне установе у питању, јесте
њихово укључивање као целине, односно заједничко учешће васпитача/чица, наставника/ца, и педагога из ових установа и ван
њих, родитеља и деце, у програме превенције који треба да су
информативног и едукативног карактера. Програми морају бити
прилагођени узрасту деце – вршњачка едукација прихватљиви и
разумљиви, а такође их је нужно усмерити и на рано препознавање ризичних група деце за које би требало развити заштитне
превентивне програме.
Специфични циљеви:
1) усвајање одговорног понашања у вези са здрављем деце
у циљу побољшања здравственог стања
2) промовисање здравих стилова живота младих
3) подизање нивоа знања и свести код деце и школске деце
о штетном утицају дрога
4) повећање нивоа знања васпитача/чица, наставника/ца,
педагога и психолога о штетним утицајима дрога на телесно, социјално и ментално здравље деце.
Активности и мере:
- развијање специфичних програма промоције здравих
стилова живота и програма превенције злоупотребе дрога
- јачање спровођења постојећих програма промоције и
превенције кроз разне облике едукативних активности,
укључујући и вршњачку едукацију
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- подржавање иницијатива младих за спровођење акција
које имају за циљ афирмацију здравих стилова живота
- развијање социјалних вештина
- информисање младих и родитеља о ризицима конзумирања дрога кроз школске наставне програме и радионице у школама
- идентификација и смањење фактора ризика у школском
окружењу
- едукација наставног кадра (едукација едукатора/ки) о
најефикаснијим начинима информисања и мотивисања
младих за правилне изборе и одупирање притисцима у
изазовима савременог друштва.
Локална самоуправа
Како би се постигли прави системски ефекти, неопходна је сарадња и директно учешће локалних самоуправа. Активности и
мере укључивања локалних самоуправа у преветнивне програме:
- Иницирање формирања одбора за борбу против дроге
при локалним самоуправама
- Унапређење сарадње организација у локалној самоуправу у вези са превенцијом употребе дрога
- Одржавање периодичних координативних састанака
представника/ца локалних одбора за борбу против дроге
Здравствене институције
Активности и мере које се односе на здравствене институције:
- Иницирање формирања Саветовалишта при Домовима
здравља, а уколико су она већ формирана – проширивање њихове делатности на рад са зависницима/цама
- Укључивање болница у АП Војводини и праћење статистика везаних за кориснике/це
- Успостављање ефикасне сарадње здравствених инистуција за третман зависника/ца од дроге и алкохола
Едукације
Активности и мере у овој области Акционог плана:
- Организовање научних едукација у области опојних дрога
- Израда водича добре праксе за превенцију коришћења
дрога
- Едукација за запослене у здравству, образовању и другим секторима укљученим у превентивне активности о
методама превенције.
Информисање
Предвиђене активности и мере су следеће:
- Иницирање информативних центара за младе
- Израда и дистрибуција едукативног и промотивног материјала
- Информисанје – лифлети, огласи о важним телефонима
и адресама мреже установа са СОС или друге информације о могућностима лечења
Квалитетно коришћење слободног времена младих
Квалитетно коришћење слободног времена младих подразумева подризање свести младих у свим друштвеним областима,
па и када је у питању здравље, односно здрави стилови живота.
Ово један такође један од видова превентивног деловања када је у
питању борба против дроге.
Активности и мере:
- Успостваљање садржаја за квалитетно провођење слободног времена младих предвиђених Акционим планом
политике за младе у АП Војводини за период 2011-2014
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Медији

У превенцији и борби против дроге неопходно је директно
учешће и сарадња електронских, писаних и свих других медија.
У том смислу, предвиђене активности и мере су следеће:
- Интензивирање активности јавних гласила и других
средстава јавног информисања усмерених на правовремено и објективно информисање о штетности дрога
- Континуирани радио и ТВ програми о здрављу младих и
здравим стиловима живота
- Континуирана сарадња са јавним гласилима и другим
средствима јавног информисања и њихово укључивање
у превентивне активности
- Допринос јавних гласила и других средстава јавног информисања у превентивним активностима
- Информисање јавности путем јавних гласила и других
средстава јавног информисања – образовне емисије на
ТВ, радију, трибине…
Заједница
Интервенције у заједници односе се на мобилизацију и активно учешће свих грађана/ки и цивилног сектора (невладине
организације), као и одговарајућих установа у области унутрашњих послова, судства, здравствене и социјалне заштите у спровођењу програма превенције злоупотребе дрога. Промовисање
волонтерства у примарној превенцији је такође један од задатака
заједнице. Врло је важан утицај медија и медијског промовисања
здравих стилова живота, али при томе избећи било какву врсту
сензационализма која је до сада била карактеристична за овај вид
извештавања.
Специфични циљ је јачање укључивања локалне самоуправе и
цивилног сектора у превентивне програме.
Активности:
- едукативни програми за различите групе, нарочито младе;
- промотивне кампање о здравим стиловима живота;
- информисање грађана/ки путем медија о штетном утицају дрога;
- обележавање светског дана борбе против дрога и сл;
- програми за младе кроз теренски рад (оутреацх програми).
Друге институције
Друге институције као што су домови за децу без родитељског
старања, сигурне куће, заводи за васпитање деце и омладине, васпитне установе, васпитно-поправни домови и заводи за извршење
казне и др. захтевају посебне програме превенције злоупотребе
дрога.
Деца и млади смештени у установе социјалне заштите суочавају се са бројним факторима ризика што их чини посебно осетљивом популацијом.
Специфични циљ је подизање нивоа знања и свести о штетном
утицају дрога код деце и особа које бораве у институцијама.
Активности:
- развијање специфичних програма превенције злоупотребе дрога за кориснике/це у овим институцијама
- посебни едукативни програми за децу у домовима без
родитељског старања
- спровођење посебних едукативних програма у другим
институцијама
- спровођење разних облика едукативне активности на
тему промоције здравих стилова живота у овим институцијама.
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НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

1. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
1.1. Иницирање
формирања одбора
-Формирани локални
за борбу против
одбори за борбу
наркоманије при локалним против наркоманије
самоуправама

-Покрајински савет за борбу
против дроге
-ПС за локалну самоуправу
међуопштинску сарадњу
-локална самоуправа

-Локална самоуправа

континуирано

1.2. Унапређење сарадње
-Успостављена и
организација у локалној
унапређена сарадња
самоуправи у вези са
организација у
превенцијом употребе
локалној самоуправи
дрога

-Покрајински савет за борбу
против дроге
-ПС за локалну самоуправу и
међуопштинску сарадњу

-Влада АП Војводине
-Локална самоуправа

континуирано

-Покрајински савет за борбу
против дроге

-Влада АП Војводине
-Локална самоуправа

континуирано

-Покрајински савет за борбу
против дроге
-ПС за здравство и соц.
политику и демографију

-Влада АП Војводине,
-локална самоуправа
-ПС за здравство и соц. политику и
демографију

континуирано

2.2. Подршка
функционисању удружења
-Број удружења
зависника/ца који се лече зависника/ца и њихов
и/или родитеља зависника/
период трајања
ца

-Покрајински савет за борбу
против дроге
-ПС за здравство и соц.
политику и демографију

-Влада АП Војводине
-Локална самоуправа
-ПС за здравство и соц. политику и
демографију
-ПС за спорт и омладину

континуирано

2.3 Континуирана
сарадња са удружењима - Број превентивних
и њихово укључивање у активности и обухват
превентивне активности у укључених удружења
вези са дрогама

-Покрајински савет за борбу
против дроге
-ПС за здравство и соц.
политику и демографију
-ПС за спорт и омладину
-удружења грађана

-Влада АП Војводине
-ПС за здравство и соц. политику и
демографију
-ПС за спорт и омладину

континуирано

1.3. Одржавање
периодичних
координативних састанака
представника/ца локалних
одбора за борбу против
дроге

-Број одржаних
састанака

2. АКТИВНА УКЉУЧЕНОСТ ГРАЂАНА
2.1. Иницирање
формирања удружења
зависника/ца који се лече/
или родитеља зависника/
ца

-Број
новоформираних
удружења

3. ЗДРАВСТВЕНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
3.1. Иницирање
формирања
Саветовалишта при
Домовима здравља/
уколико су формирана
- проширивање њихове
делатности на рад са
зависницима/
цама

-Број саветовалишта
за борбу против
дроге при Домовима
здравља
- Број саветовалишта
у којима је
проширена
делатоност

-Покрајински савет за борбу
против дроге
-Институт за јавно здравље
Војводине
-Домови здравља

-Локална самоуправа

3.2 Укључивање болница у
-Број прикупљених
АП Војводини и праћење
упитника односно
статистика везаних за
прикупљени подаци
кориснике/це

-Институт за јавно здравље
Војводине

-Влада АП Војводине
-ПС за здравство и соц. политику и
демографију

3.3. Успостављање
ефикасне сарадње
-Мрежа здравствених
здравствених институција
институција
за третман зависника/ца од
дроге и алкохола

-Покрајински савет за борбу
против дроге
-Институт за јавно здравље
Војводине

-Инситут за јавно здравље
Војводине

континуирано

-ПС за спорт и омладину
-ПС за здравство и соц.
политику и демографију,
-Удружења грађања

-Покрајински савет за борбу против
дроге
-ПС за здравство и соц. политику и
демографију
-ПС за спорт и омладину

континуирано

-ПС за здравство и соц.
политику и демографију,
-ПС за спорт и омладину
-Удружења грађана

-Покрајински савет за борбу против
дроге
-ПС за спорт и омладину

континуирано

континуирано

4. ЕДУКАЦИЈА
4.1. Организовање научне
едукације у области
опојних дрога

-Број едукација

-Израђени и
4.2. Израда водича добре
дистрибуирани
праксе за превенцију
водичи добре праксе
коришћења дрога
за превенцију
коришћења дроге

15. октобар 2011.
АКТИВНОСТИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
ИНДИКАТОРИ

4.3. Едукација за запослене -Број одржаних
у здравству, образовању
едукација
и другим секторима
-Број обухваћених
укљученим у превентивне
здравствених
активности о методама
образованих и др.
превенције
радника/ца
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-ПС за здравство и соц.
политику и демографију
-Удружења грађана

-Влада АП Војводине
-локална самоуправа

континуирано

континуирано

4.5. Едукација родитеља

-Број едукација
-Број обухваћених
родитеља

-Образовне установе
-Удружења грађана

-Влада АП Војводине
-ПС за здравство и соц. политику
и демографију и соц. политику и
демографију
-ПС за образовање, управу и нац.
зајед,
-ПС за спорт и омладину

4.6. Вршњачке едукације

-Број едукација
-Број учесника/ца

-Образовне установе
-Удружења грађана

-Влада АП Војводине
-ПС за образовање, управу и нац.
зајед
-ПС за спорт и омладину

континуирано

4.7. Едукације едукатора/
ки

-Број едукација
-Број учесника/ца

-Образовне установе
-Удружења грађана

-Влада АП Војводине
-ПС за образовање, управу и нац.
зајед
-ПС за спорт и омладину

континуирано

-Број трибина и
4.8. Едукације циљних
округлих столова
група о мерама превенције -број обухваћених
учесника/ца

-Удружења грађана

-Влада АП Војводине
-ПС за ПС за здравство и соц.
политику и демографију
-ПС за спорт и омладину

континуирано

-Број едукативних
4.4 Спровођење програма
радионица
промоције здравих стилова
-Број обухваћених
живота
учесника/ца

-ПС за здравство и соц.
политику и демографију
-ПС за спорт и омладину
-Локална самоуправа
-Институт за јавно здравље
-Удружење грађана

-Влада АП Војводине
-ПС за здравство и соц. политику и
демографију
-ПС за образовање, управу и нац.
зајед
-ПС за спорт и омладину

континуирано

4.5. Едукација зависника/
-Број едукација
ца, родитеља и сарадника/ -Број обухваћених
ца у лечењу о штетним
зависника/ца
последицама, предозирању
родитеља
и самопомоћи
сарадника/ца

-ПС за здравство и соц.
политику и демографију
-Удружења грађана

-Влада АП Војводине
-ПС за здравство и соц. политику и
демографију
-ПС за спорт и омладину

континуирано

-Покрајински савет за борбу
против дроге
-ПС за здравство и соц.
политику и демографију
-ПС за спорт и омладину

-Влада АП Војводине
-ПС за здравство и соц. политику и
демографију
-ПС за спорт и омладину

континуирано

-Покрајински савет за борбу
против дроге
-ПС за здравство и соц.
политику и демографију
-ПС за спорт и омладину

-Влада АП Војводине

континуирано

-Покрајински савет за борбу
против дроге
-ПС за спорт и омладину

-Покрајински савет за борбу против
дроге

континуирано

-Покрајински савет за борбу
против дроге
-РТ Војводина
-писани медији
-радио емисије
-Удружења грађана

-Покрајински савет за борбу против
дроге

континуирано

4.6 Подршка научним и
студентским програмима
за унапређење здравља

-Број научних
и студентских
програма

5. ИНФОРМИСАЊЕ
5.1. Иницирање
-Број информативних
информативних центара
центара
за младе
5.2. Израда и дистрибуција
едукативног и
промотивног материјала

-Едукативни
и промотивни
материјал

5.3. Информисање/
лифлети, огласи о важним
телефонима и адресама -Израђени лифлети
мреже установа са СОС -Објављени огласи
или друге информације о
могућностима лечења

6. СЛОБОДНО ВРЕМЕ МЛАДИХ
-Извештаји са
бројем програма
6.1. Успостављање
и активностима
садржаја за квалитетно
за квалитетно
провођење времена
провођење слободног
младих
времена са обухватом
младих

-ПС за спорт и омладину
-ПС за образовање, управу и
нац. зајед

-Влада АП Војводине,
-ПС за спорт и омладину,
-ПС за образовање, управу и нац.
зајед

7. МЕДИЈИ

континуирано
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7.1. Интензивирање
активности јавних гласила
- Број емисија у
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информисања усмерених
- Број објављених
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штетности дрога
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-писани медији
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-Покрајински савет за борбу против
дроге

континуирано

7.2. Континуирани
-Радио и ТВ
радио и ТВ програми о програми о здрављу
здрављу младих и здравим младих и здравим
стиловима живота
стиловима живота

-Покрајински савет за борбу
против дроге
-РТ Војводина
-писани медији
-радио емисије

-Покрајински савет за борбу против
дроге

континуирано

7.3. Континуирана сарадња
са јавним гласилима и
другим средствима јавног
информисања и њихово
укључивање у превентивне
активности

-Покрајински савет за борбу
против дроге
-РТ Војводина
-писани медији
-радио емисије

-Покрајински савет за борбу против
дроге

континуирано

7.4. Допринос јавних
гласила и других средстава
-Остварен допринос
јавног информисања
јавних гласила
у превентивним
активностима

-Покрајински савет за борбу
против дроге
-РТ Војводина
-писани медији
-радио емисије
-Удружења грађана

-Покрајински савет за борбу против
дроге

континуирано

7.5. Информисање
јавности путем јавних
гласила и других средстава
- Број кампања
јавног информисања
- врсте и број емисија
(образовне емисије на ТВ,
радију, трибине…)

-Покрајински савет за борбу
против дроге
-РТ Војводина
-писани медији
-радио емисије
-Удружења грађана

-Покрајински савет за борбу против
дроге

континуирано

-Успостављена
сарадња

491.

У Радну групу се именују:

На основу члана 25. став 2. и 3. и члана 35. став 1. Покрајинскe
скупштинскe одлукe o Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ”, број 4/10), а у вези члана 2. став 1. алинеја 9.
Одлуке о образовању Комисије за управљање Стратегијом еУправе
покрајинских органа („Службени лист АПВ”, број: 8/10 и 15/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 12.
октобра 2011. године, д о н е л a је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ
еУПРАВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Члан 1.
Образује се Радна група за израду Стратегије еУправе
покрајинских органа (у даљем тексту: Радна група), као повремено
радно тело Владе Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту:
Покрајинска Влада).
Члан 2.
Задатак Радне групе је да изврши ревизију постојећег и
припреми нови интегрални текст документа „Стратегија еУправе
покрајинских органа” (у даљем тексту: Стратегија), као и акциони
план Стратегије.
Рок за израду документа из става 1. овог члана је 6 месеци од
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 3.
Радна група има пет чланова.

- Мато Грозница, помоћник покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице - за руководиoцa–координаторa Радне групе;
- Мр Милан Парошки, помоћник директора Управе за
заједничке послове покрајинских органа - за заменикa
руководиoцa –координаторa Радне групе;
- Павел Лабатх, саветник-начелник Одељења у Покрајинском секретаријату за финансије - за члана Радне групе;
- Проф. др Душан Сурла, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду - за члана Радне групе;
- Проф. др Зора Коњовић, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду - за члана Радне групе.
Члан 4.
У раду Радне групе, примењују се одредбе Пословника Владе
АП Војводине о сталним радним телима Владе АП Војводине.
Члан 5.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Радне
групе, обавља Управа за заједничке послове покрајинских органа.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-128/2011
Нови Сад, 12. октобар 2011. године

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

15. октобар 2011.
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492.

Члан 5.

На основу члана 25. став 2. и 3. и члана 35. став 1. Покрајинскe скупштинскe одлукe o Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ”, број 4/10), а у вези члана 2. став 1. алинеја
9. Одлуке о образовању Комисије за управљање Стратегијом еУправе покрајинских органа („Службени лист АПВ”, број: 8/10 и 15/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 12.
октобра 2011. године, д о н е л a је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ИНФОРМАЦИОНУ СИГУРНОСТ
Члан 1.
Образује се Комисија за информациону сигурност (у даљем
тексту: Комисија), као повремено радно тело Владе Аутономне
Покрајине Војводине (у даљем тексту: Покрајинска Влада).
Члан 2.
Задаци Комисије су:
- Креирање и подршка спровођењу глобалне политике сигурности информација у Покрајинској Влади и органима
покрајинске управе.
- Унапређивање свести о значају информационе сигурности и односа према питањима информационе сигурности
у Покрајинској Влади и органима покрајинске управе.
- Обезбеђење општих услова за постизање одговарајућег
нивоа поверљивости, интегритета и расположивости целокупне информационе имовине у Покрајинској Влади и
органима покрајинске управе.
- Обезбеђење одговарајућег нивоа управљачке и финансијске подршке за иницијативе и пројекте везане за
унапређење информационе сигурности у Покрајинској
Влади и органима покрајинске управе.

Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије, обавља Управа за заједничке послове покрајинских органа.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-127/2011
Нови Сад, 12. октобар 2011. године

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

493.
На основу члана 25. став 2. и 3. и члана 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(''Службени лист АПВ'', брoj 4/2010), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 12. октобра 2011. године, д о н е л
а је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРA ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
150 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА
СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
У НОВОМ САДУ
Члан 1.
У Одлуци о образовању Одборa за обележавање 150 година од
оснивања Српског народног позоришта у Новом Саду (''Службени
лист АПВ'', број 13/10 и 22/10), члан 2. мења се и гласи:

Члан 3.
Комисија има седам чланова.

„Председник Одбора за обележавање 150 година од оснивања
Српског народног позоришта у Новом Саду:
1. Председник Владе АП Војводине – др Бојан Пајтић,

У Комисију се именују:
- Марко Радосављевић, директор Управе за заједничке послове покрајинских органа - за председника Комисије;
- Мр Милан Парошки, помоћник директора Управе за
заједничке послове покрајинских органа - за заменика
председника Комисије и координатора;
- Др Раде Ћирић, заменик покрајинског секретара за науку
и технолошки развој - за члана Комисије;
- Мато Грозница, помоћник покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице - за члана Комисије;
- Проф. др Зора Коњовић, Факултат техничких наука Универзитета у Новом Саду - за члана Комисије;
- Ђорђе Смиљанић, виши саветник - начелник одељења у
Управи за заједничке послове покрајинских органа - за
члана Комисије;
- Бранислав Белић, саветник у Управи за заједничке послове покрајинских органа - за члана Комисије.
Члан 4.
У раду Комисије примењују се одредбе Пословника Владе АП
Војводине о сталним радним телима Владе АП Војводине.

Чланови Одбора:
2. Председник Српске академије наука и уметности – др
Никола Хајдин,
3. Председник Матице српске – Чедомир Попов,
4. Министар за културу Републике Србије – Предраг
Марковић,
5. Покрајински секретар за културу и јавно информисање – Милорад Ђурић,
6. Градоначелник Новог Сада – Игор Павличић,
7. Члан Градског већа Града Новог Сада задужен за културу–Андреј Бурсаћ,
8. Саветник председника Републике Србије – Војислав
Брајовић,
9. Директор РТВ – Радио телевизије Војводине – Синиша Исаков,
10. Управник Српског народног позоришта – Александар
Милосављевић,
11.Председник Управног одбора Српског народног позоришта – Ђорђе Рандељ,
12. Вршилац дужности директора Фонда за капитална
улагања Аутономне Покрајине Војводине – Небојша Маленковић,
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13. Директор Музеја позоришне уметности Србије – Ксенија Радуловић,
14. Директор Позоришног музеја Војводине – мр Зоран
Максимовић,
15. Управник Народног позоришта, Београд - Божидар
Ђуровић“.

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

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине''.

15. октобар 2011.

Број: 022-421/2011
Нови Сад, 5. октобар 2011. године

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-502/2011
Нови Сад, 12. октобар 2011. године

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

496.
Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

494.
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 4/2010), а у вези са чланом 29. став
5. и чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број: 72/09 и 52/11), Влада
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 12. октобра
2011. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Одлуку о броју и просторном
распореду - мрежи основних школа са седиштем на територији
општине Врбас чији је оснивач држава, коју је донела Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 24. јуна 2011. године и на Одлуку о допунама Одлуке о броју и просторном распореду - мрежи
основних школа са седиштем на територији општине Врбас чији
је оснивач држава, коју је донела Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 10. септембра 2011. године.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09 - други закон, 88/10,
99/10 и 57/11), Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Панчево
(„Службени лист АПВ“, број 11/06) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АП Војводине“, број 4/2010), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 5. октобра 2011. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
ДРАГАНА НИКОЛИЋ-ВУЧКОВИЋ разрешава се дужности члана Управног одбора Завода за јавно здравље Панчево, на коју је
именованa Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине, број:
022-123/2011 од 23. фебруара 2011. године.
II
ДРАГОЉУБ ИВАНОВИЋ, текстилни инжењер, „Сфинга-Про“
Панчево из Панчева, именује се за члана Управног одбора Завода за
јавно здравље Панчево, као представник оснивача.

II

III

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-406/2011
Нови Сад, 12. октобар 2011. године

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

495.

Број: 022-493/2011
Нови Сад, 5. октобар 2011. године

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

497.

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 4/2010), а у вези са чл. 5. и 166. став
1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број: 72/09 и 52/11), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 5. октобра 2011. године, д о н е л а
је
РЕШЕЊЕ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Одлуку о мрежи основних школа
на територији општине Бачка Топола, коју је донела Скупштина
општине Бачка Топола, на седници одржаној 7. јула 2011. године.

На основу члана 20. Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора
«Парк Палић» Палић 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 5. октобра 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
ИГОР (ИВАН) ДУЛИЋ, ЈМБГ 1507979710217, разрешава се дужности члана Скупштине предузећа ДОО «Парк Палић» Палић.

15. октобар 2011.
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II

II

ВЕСНА САНТО, наставник разредне наставе, Суботица, Зоркина
66, именује се за члана Скупштине предузећа ДОО «Парк Палић»
Палић, на период од пет година.

И м е н у ј е се председник Управног одбора, Едукативног центра
за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад:
1. Синиша Надбантић.

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

III

Влада Аутономне Покрајине Војводине

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

Број: 023-48/2011
Нови Сад, 5. октобар 2011. године

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-367/2011
Нови Сад, 12. октобар 2011. године
Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

498.
На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског фонда за развој пољопривреде («Службени лист АПВ», број 03/01) и
чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 4/2010 и
4/2011), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 12. октобра 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене Финансијског плана Покрајинског
фонда за развој пољопривреде за 2011. годину, које је донео Савет
Фонда, на седници одржаној 26. августа 2011. године.
II
Ово решење ће се објавити у «Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 025-10/2011
Нови Сад, 12. октобар 2011. године

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

499.
На основу члана 30. став 1. тачка 11. и чл. 33 и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине
(''Службени лист АПВ'', број: 4/2010), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 12. октобра 2011. године, д о н е л
а је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У
ПРОФЕСИОНАЛНИМ
И РАДНИМ ВЕШТИНАМА, НОВИ САД
I
Р а з р е ш а в а се дужности председника Управног одбора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама,
Нови Сад:
1. др Ненад Иванишевић.

500.
На основу члана 30. став 1. тачка 11. и чл. 33 и 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине (''Службени лист АПВ'', број: 4/2010), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 12. октобра 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА, НОВИ САД
I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланова Управног одбора Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад:
1. Биљана Николић, члан;
2. Душан Јовановић, члан.
II
И м е н у ј у се чланови Управног одбора Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад:
1. Јелица Јованов, члан;
2. Нинослав Јовановић, члан.
III
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-483/2011
Нови Сад, 12. октобар 2011. године
Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

Страна 662 - Број 16

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

15. октобар 2011.

501.

503.

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама ("Службени 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 старе и пензионере
у Апатину ("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 директора Дома за старе и пензионере у Апатину, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 5. октобра 2011. године, д о н е л а је

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама ("Службени 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
"Мирослав Антић - Мика" 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 4/10) у поступку разрешења вршиоца
дужности директора Дома за децу и омладину "Мирослав Антић
- Мика" у Сомбору, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 12. октобра 2011. године, д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

I

I

ДРАГАН МАЈСТОРОВИЋ, дипломирани социјални радник из
Апатина, р а з р е ш а в а с е дужности директора Дома за старе
и пензионере у Апатину, на коју је именован Решењем Извршног
већа Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00587/2008 од 12.
новембра 2008. године.

НАДА CARIGIET СТАРЧЕВИЋ, професор разредне наставе из
Сомбора р а з р е ш а в а с е дужности вршиоца дужности директора Дома за децу и омладину "Мирослав Антић - Мика" у Сомбору,
на коју је именована Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00150/2010 од 24. марта 2010. године, на период до
годину дана.

II

II

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

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-491/2011
Нови Сад, 5. октобар 2011. године

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

Број: 022-503/2011
Нови Сад, 12. октобар 2011. године

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

502.

504.

На основу чл. 125. и 133. став 4. Закона о социјалној заштити
("Службени гласник РС", број 24/2011) а у вези са тачком 1. Одлуке
о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне
заштите за смештај корисника Дом за старе и пензионере у Апатину ("Службени лист АПВ", број 7/2002), 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 вршиоца дужности директора Дома за старе
и пензионере у Апатину, Влада Аутономне Покрајине Војводине,
на седници одржаној 5. октобра 2011. године, д о н е л а је

На основу члана 133. Закона о социјалној заштити ("Службени
гласник РС", број 24/11) 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 "Мирослав Антић
- Мика" 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 4/10) у поступку именовања директора Дома за децу и
омладину "Мирослав Антић - Мика" у Сомбору, Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 12. октобра 2011. године, д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

I

I

СЛАЂАНА ЖИВКОВ, мастер социолог из Апатина, и м е н у ј
е с е за вршиоца дужности директора Дома за старе и пензионере
у Апатину, на време до годину дана.

НАДА CARIGIET СТАРЧЕВИЋ, професор разредне наставе из
Сомбора, и м е н у ј е се на дужност директора Дома за децу и
омладину "Мирослав Антић - Мика" у Сомбору, на време од четири
године.

II

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-492/2011
Нови Сад, 5. октобар 2011. године

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

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-504/2011
Нови Сад, 12. октобар 2011. године

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

15. октобар 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 16 - Страна 663

505.

507.

На основу члана 53. и члана 54. Закона о ученичком и студентском стандарду (''Службени гласник РС'', број: 18/2010), члана 30.
став 1. тачка 11. чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист
АПВ'', број: 4/2010), а у вези са чланом 36. став 1. тачка 12. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине
(''Службени гласник РС'', број: 99/09), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 12. октобра 2011. године, д о н е
ла је

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", број: 42/91, 71/94 и 79/05) а у вези са Одлуком
о оснивању Геронтолошког центра у Врбасу ("Службени лист
АПВ", број 14/03), 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 директора Геронтолошког центра у Врбасу, Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 12. октобра 2011. године, д о н е л а је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА ''АНГЕЛИНА КОЈИЋ - ГИНА''
У ЗРЕЊАНИНУ
I

Р Е Ш Е Њ Е
I

Мр ГОРАН ПЕТКОВИЋ, професор разредне наставе из Томашеваца, разрешава се дужности директора Дома ученика средњих
школа ''Ангелина Којић - Гина'' у Зрењанину.

РАДМИЛА МУСИЋ, дипломирани економиста из Врбаса, разрешава се дужности директора Геронтолошког центра у Врбасу, на
коју је именована Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине
Војводине, број: 022-00483/2007 од 3. октобра 2007. године.

II

II

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

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-509/2011
Нови Сад, 12. октобар 2011. године

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

506.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-507/2011
Нови Сад, 12. октобар 2011. године

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

508.

На основу члана 53. и члана 54. Закона о ученичком и студентском стандарду (''Службени гласник РС'', број: 18/10), члана 30.
став 1. тачка 11. 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 чланом 36. став 1. тачка 12. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине
(''Службени гласник РС'', број: 99/09), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 12. октобра 2011. године, д о н е
ла је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
''АНГЕЛИНА КОЈИЋ - ГИНА'' У ЗРЕЊАНИНУ
I
Мр ГОРАН ПЕТКОВИЋ, професор разредне наставе из Томашеваца, именује се за директора Дома ученика средњих школа ''Ангелина Којић - Гина'' у Зрењанину, на период од четири године.

Р Е Ш Е Њ Е
I
РАДМИЛА МУСИЋ, дипломирани економиста из Врбаса, и м е
н у ј е се за директора Геронтолошког центра у Врбасу, на време
од четири године.
II

II
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-510/2011
Нови Сад, 12. октобар 2011. године

На основу члана 133. Закона о социјалној заштити ("Службени
гласник РС", број 24/11) а у вези са Одлуком о оснивању Геронтолошког центра у Врбасу ("Службени лист АПВ", број 14/03), 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 Геронтолошког
центра у Врбасу, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 12. октобра 2011. године, д о н е л а је

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-508/2011
Нови Сад, 12. октобар 2011. године

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

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

Страна 664 - Број 16

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

15. октобар 2011.

509.

511.

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама ("Службени 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 душевно оболела
лица "Чуруг" у Чуругу ("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 вршиоца дужности
директора Дома за душевно оболела лица "Чуруг" у Чуругу, Влада
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 12. октобра
2011. године, д о н е л а је

На основу члана 23. а у вези члана 47. Покрајинске скупштинске
Одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ" број: 4/2010
и 4/2011), Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

I
МИРКО ЈАНКЕЛИЋ, дипломирани социјални радник из
Кикинде, р а з р е ш а в а с е дужности вршиоца дужности директора Дома за душевно оболела лица "Чуруг" у Чуругу, на коју је
именован Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине, број:
022-00527/2010 од 21. јула 2010. године, на период до годину дана.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА НАЧИН УТВРЂИВАЊА И ВИСИНИ ТРОШКОВА
ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"
У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ВОДНИХ АКАТА

Даје се сагласност на начин утврђивања и висини трошкова ЈВП
"Воде Војводине" у поступку издавања водних аката, утврђен Одлуком коју је усвојио Управни одбор Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад, на седници одржаној 03.02.2011.
године.
II

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

Ово решење објавиће се у "Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине".
Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, Нови Сад

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-505/2011
Нови Сад, 12. октобар 2011. године

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

Број: 104-325-164/2011
Нови Сад, 10.10.2011. год.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

512.

510.
На основу члана 133. Закона о социјалној заштити ("Службени
гласник РС", број 24/11) а у вези са тачком 1. Одлуке о преузимању
права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за
смештај корисника Дом за душевно оболела лица "Чуруг" у Чуругу
("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 Дома за душевно оболела лица
"Чуруг" у Чуругу, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 12. oктобра 2011. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
МИРКО ЈАНКЕЛИЋ, дипломирани социјални радник из
Кикинде, и м е н у ј е се на дужност директора Дома за душевно
оболела лица "Чуруг" у Чуругу, на време од четири године.
II
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-506/2011
Нови Сад, 12. октобар 2011. године

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

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011.годину (''Службени лист АПВ'' број 23/10 И 8/11ребаланс) и Решења о утврђивању Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне
Покрајине Војводине у 2011.години, („Службени лист АПВ“, број
3/11 и13/11) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО. Бул. Михајла Пупина
16, Нови Сад, расписује
КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНТЕЗИВНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ У УСЛОВИМА НАВОДЊАВАЊА
НА ПАРЦЕЛАМА СРЕДЊИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ШКОЛА,
КАЗНЕНО ВАСПИТНИХ И СОЦИЈАЛНИХ УСТАНОВА
За финансирање демонстарције интензивног гајења пољопривредних култура у условима наводњавања на отвореном и у заштићеном простору уз могућу употребу алтернативних извора енергије на парцелама средњих пољопривредних школа, казнено васпитних и социјалних установа у буџету АП Војводине предвиђено
је до 40.000.000,00 динара. Средства се као бесповратна додељују
корисницима у обиму до 100% у сврху: набавке опреме за наводњавање и опреме за апликацију минералних хранива и заштитних
средстава преко система за наводњавање, санацију постојећег система за наводњавање, набавку механизације за обављање пољопривредне производње у условима наводњавања, набавку система за
заштиту од мраза, набавку конструктивних елемената и опреме за
производњу у заштићеном простору, набавку опреме за искоришћавање алтернативних извора енергије, набавку заштитних противградних мрежа, заштитних ограда и сл.

15. октобар 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Право и услови за учешће на конкурсу:
Право да конкуришу имају средње пољопривредне школе, казнено-васпитне и социјалне установе са седиштем на територији АП
Војводине.
Потребна документација:
1. Пријава на конкурс,
2. Копија ПИБ oбразца,
3. Копија картона депонованих потписа,
4. Предрачуни за конструктивне елементе, опрему, механизацију, радове и сл.
У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне документације и развијеност општине.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обавезе
између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се уговором.
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пољочуварске службе и који су својим годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта предвидели опремање или ангажовање пољочуварске службе.
Потребна документација:
1. Пријава на конкурс,
2. Kопија ПИБ образца,
3. Kопија картона депонованих потписа,
4. Оверен извод из годишњег Програма заштите уређења
и коришћења пољопривредног земљишта за 2011. годину, из којег се види висина предвиђених средства за опремање или ангажовање пољочуварске службе (табела 9.
Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта),
5. Оверена копија Сагласности Министарства на годишњи
Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2011. годину,
6. Оверена копија општинске Одлуке о оснивању или ангажовању пољочуварске службе.
У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

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

Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне документације и развијеност општине.

Рок за реализацију активности је годину дана од дана дознаке
средстава. У изузетним ситуацијама, на захтев корисника средстава, рок за реализацију активности може бити продужен.

Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обавезе
између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се уговором.

Начин подношења пријаве на конкурс:
Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду
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 01.11.2011. године, на
адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду
и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назнаком '' конкурс- наводњавање''.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4405.

513.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011.годину (''Службени лист АПВ'' број 23/10 И 8/11ребаланс) и Решења о утврђивању Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне
Покрајине Војводине у 2011.години, („Службени лист АПВ“, број
3/11 и13/11) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО, Бул. Михајла Пупина
16, Нови Сад,расписује
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОПРЕМАЊА
ИЛИ АНГАЖОВАЊА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ
За опремање или ангажовање пољочуварске службе буџетом АП
Војводине предвиђено је укупно до 80.000.000,00 динара. Средства
се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 60%. Преостала средства обезбеђује корисник средстава.
Право и услови за учешће на конкурсу:
Право да конкуришу имају градови и општине са територије
АП Војводине који су донели одлуку о оснивању или ангажовању

Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средстава
у буџет АП Војводине.
Рок за реализацију активности је годину дана од дана дознаке
средстава. У изузетним ситуацијама, на захтев корисника средстава, рок за реализацију активности може бити продужен.
Начин подношења пријаве на конкурс:
Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду
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 01.11.2011. године, на
адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду
и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назнаком '' конкурс- пољочуварска служба''.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4405 .

514.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011.годину (''Службени лист АПВ'' број 23/10 И 8/11ребаланс) и Решења о утврђивању Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне
Покрајине Војводине у 2011.години, („Службени лист АПВ“, број
3/11 и13/11) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО, Бул. Михајла Пупина
16, Нови Сад, расписује
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАПОЧИЊАЊA
НОВИХ ПОСТУПАКА КОМАСАЦИЈЕ
За започињање нових поступака комасације, буџетом АП Војводине предвиђено је укупно до 20.000.000,00 динара. Средства се
као бесповратна додељују корисницима у обиму до 55%. Преостала
средства обезбеђује корисник средстава.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Право и услови за учешће на конкурсу:
Право да конкуришу имају градови и општине са територије АП
Војводине.
Потребна документација:
1. Пријава на конкурс
2. Копија ПИБ oбразца
3. Копија картона депонованих потписа
4. Оверена копија Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта
за 2011. годину
5. Оверена копија извода из годишњег Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за
2011. годину, из којег се види висина предвиђених средства за реализацију поступка комасације (Табела: Програм радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта)
6. Програм комасације (на увид)
7. Оверена копија Сагласности на Програм комасације,
коју издаје Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде
8. Оверена копија Одлуке Скупштине општине о спровођењу комасације.
У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне документације и развијеност града / општине.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обавезе
између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се уговором.
Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средстава
у буџет АП Војводине.
Рок за реализацију активности је три године од дана дознаке
средстава. У изузетним ситуацијама, на захтев корисника средстава, рок за реализацију активности може бити продужен.
Начин подношења пријаве на конкурс:
Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду
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 07.11.2011. године, на
адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду
и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назнаком '' конкурс- комасација''.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4405 .

515.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011.годину (''Службени лист АПВ'' број 23/10 и 8/11-ребаланс) и Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2011.
години, („Службени лист АПВ“, број 03/11 и 13/11) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО, Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ
РИБЊАЧКИХ ПОВРШИНА
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) учествоваће у финансирању
реконструкције и изградње објеката за производњу рибе бесповратним средствима, у укупном износу до 115.000.000,00 динара.

15. октобар 2011.

Под објектима у смислу овог конкурса подразумевају се искључиво објекати за производњу рибе (растилишта, младичњаци, товилишта, зимовници и рибњаци за спортски риболов).
Право и услови за учешће на конкурсу:
Право да конкуришу имају правна лица са територије АП Војводине, која су регистрована за обављање делатности мрешћења и
узгоја рибе у рибњацима (делатност 05020) или слатководне аквакултуре (делатност 0322) .
Потребна документација за реконструкцију рибњачких површина:
1. Пријава на конкурс;
2. Оверена копија ПИБ обрасца;
3. Извод из регистра привредних субјеката (Агенција за
привредне регистре);
4. Оверена копија картона депонованих потписа;
5. Оверена копија Решења – сагласности да је објекат изграђен у складу са ветеринарско – санитарним условима
- регистрација објекта;
6. Оверену копију водне дозволе и доказ о плаћеним водним накнадама;
7. Доказ о власништву на парцелама рибњачких површина (извод из земљишно - књижног улошка или извод из
листа непокретности) са правом својине, облик својинеприватна и обим удела 1/1 или оверена копија уговора
о вишегодишњем закупу рибњачких површина (најмање
10 година), извод из земљишно - књижног улошка или
извод из листа непокретности који може гласити на државну својину (уз обавезну сагласност надлежног државног органа) или приватну својину са обимом удела 1/1,
при чему уговор мора да важи још најмање 5 година;
8. Инвестиционо – техничку документацију са предмером и предрачуном, израђеном од стране одговорног
пројектанта;
9. Предрачун извођача радова.
Потребна документација за изградњу објеката за производњу
рибе:
1. Пријава на конкурс;
2. Оверена копија ПИБ обрасца;
3. Извод из регистра привредних субјеката (Агенција за
привредне регистре);
4. Оверена копија картона депонованих потписа;
5. Доказ о власништву на парцелама необрадивог пољопривредног земљишта (извод из земљишно-књижног улошка или извод из листа непокретности) са правом својине,
обликом својине-приватна и обимом удела 1/1 или оверена копија уговора о вишегодишњем закупу необрадивог пољопривредног земљишта (најмање 10 година), извод из земљишно - књижног улошка или извод из листа непокретности који може гласити на државну својину (уз обавезну сагласност надлежног државног органа)
или приватну својину са обимом удела 1/1, при чему уговор мора да важи још најмање 5 година;
6. Доказ надлежног органа да се на предметном земљишту
може реализовати пројекат изградње рибњачких површина (локацијска дозвола, доказ да је поднет захтев за
издавање грађевинске дозволе или грађевинска дозвола);
7. Инвестиционо – техничку документацију са предмером и предрачуном, израђеном од стране одговорног
пројектанта;
8. Решење о одобрењу за градњу – грађевинска дозвола и
уговор са одговорним извођачем радова (за рибњачке
објекте чија је изградња у току).

15. октобар 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне документације, фаза реализације пројекта, развијеност општине, број
запослених и новозапослених радника.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обавезе
између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се уговором.
Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средстава у буџет АП Војводине, а по обезбеђењу банкарске гаранције од
стране подносиоца пријаве.
Рок за окончање активности по одабраним пројектима је годину дана од дана дознаке средстава. У изузетним ситуацијама, на
захтев корисника средстава, рок за завршетак радова може бити
продужен.
Начин подношења пријаве на конкурс:
Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду
и шумарство, I спрат канцеларија 43 или са сајта Секретаријата
www.psp.vojvodina.gov.rs . Пријава на конкурс са осталом потребном документацијом подноси се закључно са 07.11.2011. године, на
адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду
и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назнаком ''за
конкурс-реконструкција и изградња рибњака – не отварати'' .
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-44-07.

516.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011.годину (''Службени лист АПВ'' број 23/10 И 8/11ребаланс) и Решења о утврђивању Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне
Покрајине Војводине у 2011.години, („Службени лист АПВ“, број
3/11 и13/11) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО, Бул. Михајла Пупина
16, Нови Сад, расписује
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЗАШТИТУ,
УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
За израду техничке документације везане за заштиту, уређење
и коришћење пољопривредног земљишта у буџету АП Војводине
предвиђено је до 17.000.000,00 динара. Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 70%. Преостала средства
обезбеђује корисник средстава.
Право и услови за учешће на конкурсу:
Право да конкуришу имају градови и општине са територије АП
Војводине који су својим годишњим Програмима заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта предвидели израду
техничке документације везане за заштиту, уређење и коришћење
пољопривредног земљишта.
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Потребна документација:
1. Пријава на конкурс,
2. Копија ПИБ oбразца,
3. Копија картона депонованих потписа,
4. Оверен извод из годишњег Програма заштите уређења
и коришћења пољопривредног земљишта за 2011. годину, из којег се види висина предвиђених средства за израду техничке документације везане за заштиту, уређење
и коришћење пољопривредног земљишта, (табела 9.
Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта),
5. Оверена копија Сагласности Mинистарства на годишњи
Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2011. годину,
6. Образложење проблема који се решава израдом техничке
документације (дати краћи опис уоченог проблема везаног за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног
земљишта, који се решава израдом техничке документације).
У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне документације и развијеност општине.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обавезе
између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се уговором.
Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средстава
у буџет АП Војводине.
Рок за реализацију активности је годину дана од дана дознаке
средстава. У изузетним ситуацијама, на захтев корисника средстава, рок за реализацију активности може бити продужен.
Начин подношења пријаве на конкурс:
Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду
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 01.11.2011. године, на
адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду
и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назнаком '' конкурс- земљиште- израда техничке документације''.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4405 .

517.
На основу члана 7. и члана 20. став 4. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину
(«Сл.лист АПВ», брoj 23/2010 и 8/2011-ребаланс) и члана 2. Одлуке
о Стручној служби за реализацију програма привредног развоја Аутономне 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 носилац
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, расписујe
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗВОЂЕЊА ОГЛЕДА
ИНТЕЗИВНОГ ГАЈЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ КУЛТУРА
У 2011.ГОДИНИ
На основу члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину, са раздела 23.
Стручна служба за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине, активност 04. Фонд за промоцију
извоза пољопривредних производа-АПФ, финансираће се пројекати извођења огледа интезивног гајења пољопривредних култура у
2011. години у укупном износу до 5.000.000,00 динара.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Право учешћа на конкурсу имају:
1. Привредна друштва - Пољопривредне стручне службе са
територије АП Војводине
Овим конкурсом финансираће се пројекти:
· Утврђивања најрационалнијег, оптималног система заштите против штетних организама у воћним засадима;
· Утврђивања оптималних рокова третирања у борби против штеточина и проузроковача болести у ратарским усевима и
· Утврђивања оптималних рокова третирања у борби против штеточина и проузроковача болести у повртарским
усевима.
Потребна документација:
1. Пријава на конкурс;
2. Пројекат ( треба да садржи: назив, детаљан опис пројекта, биљну врсту, тестирани штетни организам, начин
постављања огледа, начин оцене и мерења резултата,
начин представљања резултата и структуру трошкова
пројекта);
3. Мишљење на пројекат од Покрајинског центра прогнозно извештајне службе АП Војводине о оправданости
пројекта (да је пројекат оригиналан, да се ослања на биолошке карактеристике штетих организама утврђених у
систему прогнозе и извештавања АП Војводине);
4. Фотокопија Потврде о пореском идентификационом
броју;
5. Фотокопија картона депоновних потписа;
6. Фотокопија решења о регистрацији у Агенцији за привредне регистре.
Рок за реализацију пројекта 15.10.2012. године.
Права и обавезе између Корисника средстава, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Аутономне
Покрајине Војводине, регулисаће се уговором.
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује
Стручна служба за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине на предлог Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Критеријуми за оцену пријава су значај пројекта и употребна
вредност резултата добијених из пројекта.
Начин подношења пријаве на конкурс:
Конкурс се објављује у „Службеном листу АП Војводине“,
дневном листу „Дневник“ и на интернет сајту Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство www.psp.
vojvodina.gov.rs
Пријава за конкурс подноси се на обрасцу који се може преузети у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду
и шумарство, I спрат канцеларија 46а или са сајта Секретаријата
www.psp.vojvodina.gov.rs
Пријава на конкурс са припадајућом документацијом доставља се поштом или лично преко писарнице покрајинских органа
у затвореној коверти, од дана објављивања у дневном листу „Дневник“, закључно са 31.10.2011. године, на адресу: Стручна служба
за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине
Војводине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16 са назнаком
„За конкурс“- програм "Фонд за промоцију извоза 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, неће се разматрати.
Документација поднета на конкурс се не враћа.
Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство на телефон:
021/487-4416.

15. октобар 2011.

На основу члана 7, раздео 12, чл. 19. и 20. ст. 1. и 4, чл. 23. и
24. ст. 2. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
Покрајине Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ“, бр.
23/10 и 8/11) и члана 36. став 2. и члана 53. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 4/10
и 4/11), Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, објављује:
ИСПРАВКУ КОНКУРСА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ
ОБРАЗОВАЊА ЗА 2011. ГОДИНУ,
oбјављеног у „Службеном листу АПВ“, бр. 10/11
од 15. 06. 2011. године
У тексту Конкурса, укупан износ намењен за спровођење Конкурса у висини од „8.841.577,00 динара“ замењује се износом од
„9.490.267,00” динара, и то:
У тачки Б) код невладиних организација и удружења студената:
1.За програме и пројекте невладиних организација и удружења
студената на нивоу високог образовања износ од „1.230.000,00 динара“ замењује се износом од „1.878.690,00 динара“.
Oстали текст Конкурса остаје непромењен.
Покрајински секретаријат за образовање, управу и
националне заједнице
Број:128-451-2948/2011-06
Дана:12.10.2011.

Покрајински секретар
mgr. Deli Andor
(мр Андор Дели)

На основу члана 7, раздео 12, чл. 19. и 20. ст. 1. и 4, чл. 23. и
24. ст. 2. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
Покрајине Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ“,
бр. 23/10 и 8/11) и члана 36. став 2. и члана 53. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“,
бр. 4/10 и 4/11), Покрајински секретаријат за образовање, управу и
националне заједнице, објављује:
ИСПРАВКУ КОНКУРСА
ЗА НАКНАДУ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ИЗ БУЏЕТА У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
У АП ВОЈВОДИНИ У 2011. ГОДИНИ ЗА СТУДЕНТЕ
КОЈИ СЕ ШКОЛУЈУ ЗА ДЕФИЦИТАРНА
НАСТАВНИЧКА ЗАНИМАЊА У ОСНОВНИМ
И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ,
oбјављеног у „Службеном листу АПВ“, бр. 10/11
од 15.06. 2011. године
У тексту Конкурса, укупан износ намењен за спровођење
Конкурса у висини од „3.327.000,00 динара“ замењује се износом
од „2.678.310,00” динара, и то:
У тачки Б) код студената појединаца:
1.Једнократна накнада студентима, износ од „1.460.000,00
динара“ замењује се износом од „811.310,00 динара“.
Oстали текст Конкурса остаје непромењен.
Покрајински секретаријат за образовање, управу и
националне заједнице
Број:128-451-3096/2011-06
Дана: 12.10.2011.

Покрајински секретар
mgr. Deli Andor
(мр Андор Дели)

15. октобар 2011.

НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА
Оглашавају се неважећим изгубљена
документа, и то:
Поповић Лазар, Ђоке Мијатовића 14.,
Нови Сад, ВИСА Електрон Војвођанске
Банка, издата у Новом Саду. 5475
Тулић Тијана, Нови Сад, Прешернова
6., чекови бр. 2585982, 2587426, 2587434,,
2587442, 2587459, 2587467, 3507308,
3507316, 3507324, 3507332, 3507340,
4118956, 4118964, 4118972, 4118980,
4119004, 4119012, 4119020, 4119038,
4116046, 4119053 Банке НЛБ Банка АД Београд, Експозитура Нови Сад.5476
Ђорђе Дицков, Нови Сад, Епископа Висаирона 7., чекови бр. 14868119, 14868127,
14868135, 14868143, 14868151, 14868160,
148868178, 14868186, 14868194, 14868208,
поштанске штедионице, издати у Новом
Саду. 5477
Попадић Милорад, Морнарска 9., Нови
Сад, чекови Бенке Интесе бр. 0000055775340,
0000055775274, 00000055775266, издати у
Новом Саду. 5478
Дамјан Колунџић, Нови Сад, Бул. Кнеза
Милоша 13., чекови бр. 9000004873996,
9000005312068,
9000006686250,
9000006686251,
0000067909283,
0000067909291, Банке Интесе издати у Новом Саду. 5479
Хоти Емина, Нови Сад, Славујева 5., сведочанство I -VIII Разреда ОШ „Свети Сава”
издата у Новом Саду. 5480
Александар Станкић, Нови Сад, Бул. Цара
Лазара 65., радна књижица издата у Новом
Саду. 5481
Рајко Чулић, Футог, Цара Лазара 16., радна књижица издата у Футогу. 5482
Миљковић Александра, Темерин, Вељка
Влаховића 6., индекс бр. МО72/07 издат у
Новом Саду. 5483
Мркобрад (Перић) Маријана, Нови Сад,
Милан Глумац 1., сведочанство СШ „Лулијан Мушицки” издато у Темерину. 5484
Миле Обрадовић, Футог, Романијска 28.,
радна књижица издата у Кикиндаи. 5485
Мирковић Никола, Нови Сад, Благоја
Паровића 9., сведочанство I-IV Разреда и
диплома СШ „Милева Марић А.”, издати у
Новом Саду. 5486
Белинт Тамара, Нови Сад, Др. Светислава
Касапиновића 24., радна књижица издата у
Новом Саду. 5487
Бурсаћ Никола, Нови Сад, Гаврила Принципа 5., сведочанство ОШ „Никола Тесла”
издато у Новом Саду. 5488
Бабић Миливоје, Ср. Каменица, Карађорђева 11., радна књижица издата у
Бијељини. 5489
Мирослав Шушар, Рума, Војвођанска 17.,
индекс бр. 1719 издат у Новом Саду. 5490
Милеуснић Јована, Нови Сад, Ђуре Јакшића 14., диплома приватне економске
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школе, издата у Новом Саду. 5491
Перајлић Дуња, Хрватска, индекс бр.
876/06 издат у Новом Саду. 5492
Мићић Лазар, Нови Сад, Балзакова 39.,
индекс бр. Ф1513 издат у Новом Саду. 5493
Милијана Радуловић, Нови Сад, Таковска
2. чек бр. 763038 АИК Банке, издат у Новом
Саду. 5494
Мамутовић Александар, Нови Сад, Шекспирова 7., диплома трговачке школе издата у Београду. 5495
Шварц Павле, Нови Сад, Стражиловска
31., сведочанство II године саобраћајне
школе „Пинки”, издатo у Новом Саду. 5496
Наташа Милошев, Зрењанин, Петефијева
27., индекс бр. 31/09 издат у Новом Саду.
5497
Богдановић Милош, Кладово, Рибарска
74., индеx бр. 11760/07 издат у Новом Саду.
5498
Милутинов Душан, Нови Сад, Бул. ослобођења 65/а. печат округлог облика, са
надписом ћирилићног писма: Скупштина
станара Бул. ослобођења 65/а., Нови Сад,
издат у Новом Саду. 5499
Предраг Мандић, Нови Сад, Шекспирова
7., индекс бр. ИТ39/07 издат у Новом Саду.
5500
Милојевић Јован, Темерин, Петефи Шандора 11., сведочанства I-IV Разреда и диплома саобраћајне школе издати у Новом
Саду. 5501
Максимовић Зоран, Бијељина, индекс бр.
784/08 издат у Новом Саду. 5502
Броћета Даница, Нови Сад, Омладинска
14., радна књижица издата у Новом Саду.
5503
Дејан Кристијан, Нови Сад, Арчибалда
Рајса 8., сведочанство V разреда ОШ „Ђ.
Натошевић” издатo у Новом Саду. 5504
Ђурковић Анкица, Хрватска, диплома
средње школе за васпитаче, издата у Новом
Саду. 5505
Зрилић Бранислав, Темерин, Симе Шолаје 21., диплома саобраћајне школе „Пинки” издата у Новом Саду. 5506
Береш Антал, Темерин, Сирмаи Кароља
26., радна књижица издата у Темерину.
5507
Вујаковић Соња, бул. Слободана Јовановића 40., Нови Сад, диплома средње школе
за дизајн, издата у Новом Саду. 5508
Божиновски Трајан, Ђуре Јакшића 3.,
Нови Сад, диплома средње техничке школе
„Милеве Марић А.” издата у Новом Саду.
5509
Блануша Предраг, Исидора Секулић 53.,
Нови Сад, радна књижица издата у Новом
Саду. 5510
Блануша Предраг, Исидора Секулић 53.,
Нови Сад, диплома средње пољопривредне
школе издата у Футогу. 5511
Радочај Лазар, Августа Цесарца 29.,
Зрењанин, диплома факултета техничких
наука бр. 012-1852 издата у Новом Саду.
5512

Број 16 - Страна 669
Јанић Викторија, Петроварадин, Подунавског одреда 4., возачка дозвола издата у
Новом Саду. 5513
Папић Добривој, Нови Сад, Лазе Костића
45., сведочанство ОШ „Лаза Костић” издатo
у Ковиљу. 5514
Бабић Драгана, Темерин, Новосадска 45.,
индекс бр. Б077/07 издат у Новом Саду.
5515
Мехметај Чарна, Ср. Каменица, Карађорђева 69., сведочанства I-IV Разреда
као и диплома техничке школе „П. Савић”,
издати у Новом Саду. 5516
Лаштро Игор, Аустрија, дозвола за управљање моторним чамцем бр. 44879/09 издата у капетанији Нови Сад. 5517
Рац Љубица, Каћ, Ђарка Јовића 92., индекс бр. 1670 издат у Новом Саду. 5518
Шаћири Графур, Нови Сад, Мајке Југовића 12., радна књижица издата у Новом
Саду. 5519
Вршка Ондреј, Кисаћ, Војвођанска 168.,
диплома саобраћајне школе „Пинки”, издата у Новом Саду. 5520
Јована Голуб, Деспотово, Светозара Милетића 80., сведочанство I године средње
економске школе, издатo у Новом Саду.
5521
Миљавић Жарко, Стевана Христића 35.,
Нови Сад, радна књижица издата у Новом
Саду. 5522
Наташа Круљ, Мајур, Хиландарска 13.,
индеkкс бр. 364/07 издат у Новом Саду.
5523
Шупица Ивана, Раде Смиљаова 15., Нови
Сад, диплома средње грађевинске школе,
издата у Новом Саду. 5524
Домазетовски Милан, Новосадска 14.,
Беочин, радна књижица издата у Беочину.
5525
Гајдош Шандор, Будисава, Железничка
19., сведочанство бр. 374 и 730 и сведочанство о положеном завршном испиту
СШ „М. Марић Ајнштајн”, издата у Новом
Саду. 5526
Срдановић Радован, Нови Сад, Сентендрејски пут 126., радна књижица издата
у Новом Саду. 5527
Бојан Чубрило, Нови Сад, Черевичка 9.,
радна књижица издата у Новом Саду. 5528
Мањановић Милош, Ђурђевданска 7., Ср.
Каменица, индекс бр. 1802, издат у Новом
Саду. 5529
Кузмановић Јелена, Нови Сад, Душана
Даниловића 18., индекс бр. 152К04705 издат у Новом Саду. 5530
Рокнић Бојан, Инђија, Б. Нушића 29., индекс бр. 3482 издат у Новом Саду. 5531
Рамадани Руждија, Нови Сад, Рудничка
16/а., возачка дозвола издата у Новом Саду.
5532
Ловаш Фрања, Каналска 19., Руменка,
сведочанство ОШ „Др. Петровић” издато у
Новом Саду. 5533
Јелена Тизић, Б. Паланка, Његошева 22.,
сведочанство I-IV Разреда СШ „Богдан Шу-
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пут” издата у Новом Саду. 5534

„Лаза Костић”, издати у Ковиљу. 5540

издатo у Петроварадину. 5546

Лакобрија Илија, Нови Сад, Камењр 3017,
пловидбена дозвола бр. 41197/08 израда у
капетанији Нови Сад. 5535

Миросављевић Милица, Врање, Босанска 11., индекс бр. СФ45/08 издат у Новом
Саду. 5541

Трнинић Душица, Нови Сад, Др. М. Стојановића 10., радна књижица издата у Новом
Саду. 5536

Петровиж Оља, Дунафалви Лајоша 4.,
Ковиљ, индекс бр. 41-96. Више техничке
школе, издат у Зрењанину. 5542

Зорић Јасна, Маршала Тита 5., Челарево,
диплома средње пољопривредне школе, издата у Футогу. 5547

Арсић Тијана, Нови Сад, Клисански пут
146., индекс бр. Ц1948/01 издат у Новом
Саду. 5537

Прибић Младен, Нови Сад, Вука Караџића 140., годишња аутобуска карта за
ГСП за пензионере, издата у Новом Саду.
5543

Предраг Суботин, Футог, Војводе Мишића 17., здравствења кињижица издата у
Новом Саду. 5538

Ристић Ана, Бар, индекс бр. Е28/09 издат
у Новом Саду. 5544

Гакић Бошко, Бул. Ослобођења 112., Нови
Сад, дозвола за управљање моторним чамцем бр. 1604/79 издата у Новом Саду. 5539

Љешић Горан, Нови Сад, Витешка, севедочанство IV године средње школе „М. Пупин” издатo у Новом Саду. 5545

Радонић Томислав, Нови Сад, Максима
Горког 35., сведочанство I-VIII Разреда ОШ

Јован Ковачев, Нови Сад, Бул. Цара Лазара 63., сведочанства ОШ „Јован Дучић”

Рашковић Олга, Кула, Петра Драпшина
93., индекс бр. 70/09 издат у Новом Саду.
5548
Живков Озрена Марија, Соња Маринковића 32., Бечеј, диплома средње техничке
школе „Ђ. Зличић” издата у Новом Саду.
5549
Чеојевић Страхиња, Нови Сад, Романијска 4., индекс бр. 225/09 издат у Новом
Саду. 5550
Драгојевић Дејан, Нови Сад, Првомајска
14., Бач, индекс бр. WД41/58 издат у Новом Саду. 5551
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Одлука о доношењу Акционог плана за борбу против дроге у АП Војводини до 2014. године
Одлука о образовању Радне групе за израду Стратегије еУправе покрајинских органа
Одлука о образовању Комисије за информациону
сигурност
Одлука о изменама Одлуке о образовању Одбора за
обележавање 150 година од оснивања Српског народног позоришта у Новом Саду
Решење о давању сагласности на Одлуку о броју
и просторном распореду-мрежи основних школа са седиштем на територији општине Врбас чији
је оснивач држава и на Одлуку о допунама Одлуке о броју и просторном распореду-мрежи основних
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чији је оснивач држава
Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи
основних школа на територији општине Бачка Топола
Решење о разрешењу и именовању члана Управног
одбора Завода за јавно здравље Панчево
Решење о разрешењу и именовању члана Скупштине предузећа Д.О.О. „Парк Палић“ Палић
Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Покрајинског фонда за развој
пољопривреде за 2011. годину
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови Сад
Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Канцеларије за инклузију Рома, Нови
Сад
Решење о разрешењу дужности директора Дома за
старе и пензионере у Апатину
Решење о именовању вршиоца дужности директора
Дома за старе и пензионере у Апатину
Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности
директора Дома за децу и омладину „Мирослав Антић-Мика“ у Сомбору
Решење о именовању директора Дома за децу и омладину „Мирослав Антић-Мика“ у Сомбору
Решење о разрешењу директора Дома ученика
средњих школа „Ангелина Којић-Гина“ у Зрењанину
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Решење о давању сагласности на начин утврђивања и висини трошкова ЈВП „Воде Војводине“ у
поступку издавања водних аката
Конкурс за финансирање интензивне пољопривредне производње у условима наводњавања на парцелама средњих пољопривредних школа, казненоваспитних и социјалних установа
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