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На основу чл. 33. и 34. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број
4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 23. новембра 2011. године, д о н е л а је

На основу члана 22. став 1. и чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 23. новембра 2011. године, д
о н е л а је

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ
О ИЗМЕНAМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ
О ЗАДУЖЕЊУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
(ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ ОТПЛАТЕ ДУГА)
ЗА ПРОЈЕКТЕ У ФУНКЦИЈИ ПОДСТИЦАЊА
ГРАЂЕВИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Члан 1.

Члан 1.
У Покрајинској уредби о задужењу Аутономне Покрајине
Војводине (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије
(„Службени лист АПВ“, број: 19/10 и 6/11), у члану 1. став 1. после
речи „05 број: 351-6469/2010“ додаје се:
„-01“
а после речи „110 пројеката“ додаје се:
„и 05 број: 351-7965/2011 од 20.10.2011. године, којим је број
пројеката смањен на 102 пројекта“.
Члан 2.
Члан 4. мења се и гласи:

У Одлуци о Управи за заједничке послове покрајинских органа
(„Службени лист АПВ“, број: 10/10 и 22/10), у члану 2. тачка 6.
мења се и гласи:
„6. стручно – оперативне, статистичко - евиденционе и пратеће
послове из области физичког и техничког обезбеђења и спровођења мера противпожарне заштите;“
Тачка 9. мења се и гласи:
„9. пратеће и помоћно – техничке послове превоза службеним
аутомобилима и другим моторним друмским возилима са којима
располаже Аутономна Покрајина Војводина, сервисирање, одржавање и гаражирање возила.“
Члан 2.

„Задужење по овој Уредби вршиће се до коначне реализације
уговора о комисиону и анекса истих потписаних најкасније са последњим даном важења Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе, а највише
до износа утврђеног у члану 3. ове уредбе. “.

После члана 11. додаје се члан 11а. који гласи:
„Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, преузеће послове безбедности и здравља на раду,
средства за рад и запосленог на радном месту Виши референт за
безбедност и здравље на раду, са 01. 01. 2012. године.“

Члан 3.
Члан 3.
Ова покрајинска уредба ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 422-9/2011
Нови Сад, 23. новембар 2011. године
Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

Број: 021-59/2010
Нови Сад, 23. новембар 2011. године
Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.
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На основу члана 4. Одлуке о образовању Буџетског фонда за
развој ловства Аутономне Покрајине Војводине (“Службени
лист АПВ”, брoj: 22/10), члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ'', брoj: 04/10), а у вези са чланом 79. став 3. Закона о дивљачи и ловству (“Службени гласник
РС” број: 18/10) и чланом 7. Покрајинске скупштинске одлуке о
Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину (“Службени лист АПВ”, број: 23/10 и 08/11-ребаланс), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 23. новембра 2011. године, д о н е л a је
РЕШЕЊЕ
I
Овим Решењем утврђује се Годишњи програм коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину, обим средстава за спровођење овог
Програма, као и начин њиховог распоређивања.
II
Годишњи програм из тачке I овог Решења, чини његов саставни део.
III
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 401-2170/2011
Нови Сад, 23. новембар 2011. године

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

23. новембар 2011.

2. Програм заштите и унапређења, гајења ловостајем заштићене ситне и крупне дивљачи са посебним освртом на
- прихватилишта за фазанске пилиће
- изградња и реконструкција ловно-техничких објеката
У укупном износу ...........................................15.000.000,0
0 динара.
3. Изградња прихватилишта за напуштену и животно угрожену дивљач, у износу .................................3.000.000,0
0 динара.
III
Корисници средства из тачке II подтачка 1. и 2. су корисници
ловишта са територије АП Војводине.
Корисници средства из тачке II подтачке 3. су Јавна предузећа
корисници ловишта регистрованим на територији АП Војводине.
IV
Средства у износу од 1.000.000,00 динара овим програмом се не
рапоређују.
Средства из тачке II додељују се путем конкурса, који ће расписати Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство.
Права и обавезе у коришћењу средстава регулисаће се уговором између корисника средстава и Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Финансирање активности из овог Програма вршиће се у складу са приливом средстава у Буџетски фонд за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине.
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА
АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

На основу члана 30. тачка 7. и члана 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
("Службени лист АПВ", број 04/2010) и члана 11. а у вези са чланом 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине
за 2011. годину ("Службени лист АПВ", број: 23/2010 и 08/2011ребаланс), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 16. новембра 2011. године, д о н е л а је

I

РЕШЕЊЕ

Средства за реализацију Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2011.
годину (у даљем тексту: Програм) планирана су Покрајинском
скупштинском одлуком о Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ“, бр. 23/10 и 8/11-ребаланс), у укупном износу од 34.000.000,00 динара, и то из:

I

1. накнаде за ловне карте сходно члану 30.
Закона о дивљачи и ловству.................. 18.000.000,00 динара,
2. накнаде за коришћење ловостајем заштићене
дивљачи на територији АП Војводине сходно
члану 30. Закона о дивљачи и ловству ...16.000.000,00 динара.
II
Овим Програмом утврђује се расподела средстава у укупном
износу од 33.000.000,00 динара и то за следеће активности:
1. Израду и реализацију програма и пројеката изградње
или адаптације објеката за привремено складиштење одстрељење дивљачи, објеката за обраду и расецање дивљачи на стратешки-функционалним локацијама у износу ........................................................ 15.000.000,00 динара.

Овим Решењем утврђује се Програм распореда и коришћења
средстава за реализацију Пројекта "Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) и остале потребе
грејања у специјалним болницама за продужену рехабилитацију
на територији АП Војводине, чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина односно Влада АП Војводине'' (у даљем тексту:
Програм), као и обим средстава за спровођење овог Програма и
начин њиховог распоређивања и коришћења.
II
Програм из тачке I овог решења, чини његов саставни део.
III
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 401-2316/2011
Нови Сад, 16. новембар 2011. године

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

23. новембар 2011.
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ПРОГРАМ
РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА "КОРИШЋЕЊЕ
СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ
ВОДЕ (ТПВ) И ОСТАЛЕ ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА У
СПЕЦИЈАЛНИМ БОЛНИЦАМА ЗА ПРОДУЖЕНУ
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ,
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ОДНОСНО ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ"
I
Средства за овај Програм планирана су Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину ("Службени лист АП Војводине", број 23/2010
и 08/2011-ребаланс) у члану 7., 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 01
00-Приходи из буџета, економска класификација 671-Трансфери
осталим нивоима власти, 4632- Капитални трансфери осталим
нивоима власти, у износу од 14.300.000,00 динара.
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине у складу са Стратешким документима као што су: Стратегија
развоја енергетике Републике до 2015. године, као и Програмом
остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије у
АП Војводини од (2007-2012 године) – измене и допуне, као један
од својих приоритета за 2011 годину предвиђа коришћење и промоцију Обновљивих извора енергије на територији АП Војводине. Средства планирана за ове потребе би се додељивала буџетским корисницима, тј. јавном сектору.
II
Средства из тачке I овог Програма користиће се за реализацију
Пројектa: "КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ (ТПВ) И ОСТАЛЕ ПОТРЕБЕ
ГРЕЈАЊА У СПЕЦИЈАЛНИМ БОЛНИЦАМА ЗА ПРОДУЖЕНУ
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ЧИЈИ
ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОДНОСНО ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ"
Специјалне болнице за рехабилитацију у којима се обезбеђује
продужена рехабилитација за неуролошка обољења, реуматска
обољења и повреде и обољења локомоторног система на територији АП Војводине, чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина односно Влада АП Војводине, су циљна група у којима би
овакви пројекти показали своју пуну оправданост. Потрошња
топле воде по кориснику – болеснику у оваквим установама је далеко изнад просека. На основу информација са терена специјалне болнице у АПВ у великом броју користе електричну енергију
за загревање ТПВ или пак друге енергенте фосилног порекла,
као што је земни гас, мазут итд., што је уједно и најгори случај
са енергетског становишта. Применом соларних колектора за
загревање ТПВ и остале потребе грајања ( грејање или догревање базенске воде, унутрашње грејне инсталације итд..). Уштеда
енергије износила би и до 60 % што се тиче припреме ТПВ, јер је
за наше подручје АПВ инсолација већа и до 20 % од европског
просека. У зависности од висине инвестиција и других параметара, период повраћаја износи 3-7 године, што се сматра изузетно
повољним улагањем са економског становишта.
Циљ пројекта је коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) и друге потребе грејања у специјалним болницама за продужену рехабилитацију на територији АП
Војводинe који би били пилот пројекти, и добар пример за све
сличне пројекте као што су: болнице општег типа, остале специјалистичке болнице, ученички и студентски домови, геронтолошки центри итд.
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Садржај потребних активности:
- Расписивање јавног конкурса
- Разматрање захтева и доношење одлуке од стране
стручне комисије
Секретаријата према постављеним критеријумима;
- Склапање уговора са изабраним корисницима;
- Спровођење контроле додељених средстава;
- Мониторинг од стране корисника у трајању од три године и подношење извештаја Даваоцу средстава
Планирана средства за овај Пројекат износе 14.300.000,00 динара.
Средства ће се додељивати путем јавног конкурса, неповратно,
од стране Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у складу са усвојеним критеријумима, достављене
пројектно техничке документације и осталом општом документацијом дефинисаном конкурсом.
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
ће учесницима конкурса доделити средства за соларне колекторе
са пратећом инсталацијом до 80% оправданих трошкова исказаних идејним пројектима дефинисаним у конкурсу са урађеним
предмером и предрачуном соларне инсталације за припрему топле потрошне воде и друге потребе у грејању, где ће ставке бити
дефинисане по тржишним условима (набавка и уградња соларних
колектора са пратећим уређајима, пратећа мерна, регулациона и
сигурносна опрема за безбедан и економичан рад постројења,
испорука и монтажа опреме, повезивање и евентуална адаптација/санација постојеће опреме), а ефекти улагања ће се исказати
у периоду од три до седам година. Оправдани трошкови се израчунавају као нето разлика између користи и трошкова пословања
везаних за додатна улагања за уштеду енергије.
Чланом 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину ("Службени лист АП
Војводине", број 23/2010 и 08/2011-ребаланс), у разделу 17, активност 02- Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије, функционална класификација 430- Гориво и енергија, извор
финансирања 01 00-Приходи из буџета, економска класификација
671-Трансфери осталим нивоима власти планирана су средства у
висини од 14.300.000,00 динара.

586.
На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(''Службени лист АПВ'', број: 4/10) и члана 34. став 1. тачка 7. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине
(''Службени гласник РС'', број: 99/09), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 23. новембра 2011. године, д
онела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност Школи за основно и средње образовање
''Милан Петровић'' у Новом Саду, на промену назива у Школа за
основно и средње образовање ''Милан Петровић'' са домом ученика.
II
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-422/2011
Нови Сад, 23. новембар 2011. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.
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587.
На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист
АПВ'', број 19/06), 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 23. новембра 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине за
2011. годину, који је донео Управни одбор Фонда, 16. новембра
2011. године.

23. новембар 2011.

Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Владa Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 23. новембра 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Доц. др ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЋ, доктор медицине, специјалиста епидемиолог, именује се за директора Института за јавно
здравље Војводине, на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.

II

Влада Аутономне Покрајине Војводине

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

Број: 022-590/2011
Нови Сад, 23. новембар 2011. године

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-40/2011
Нови Сад, 23. новембар 2011. године

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

588.
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), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању Института за јавно здравље Војводине („Службени лист АПВ“, број:
11/06 и 13/10) и на основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени
лист АПВ“, број 4/10), Владa Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 23. новембра 2011. године, д о н е л а је

590.
На основу члана 126. став 1. тачка 1. и члана 133. став 4. 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 Геронтолошки центар у Суботици ("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 директора Геронтолошког центра у Суботици, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. новембра 2011. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

РЕШЕЊЕ
I
Доц. др ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЋ, доктор медицине, специјалиста епидемиолог, разрешава се дужности вршиоца дужности
директора Института за јавно здравље Војводине, на коју је именован Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине, број: 022399/2011 од 29. јуна 2011. године.

I
ДР НЕНАД ИВАНИШЕВИЋ, дипломирани правник из Суботице, р а з р е ш а в а с е дужности директора Геронтолошког
центра у Суботици, на коју је именован Решењем Извршног већа
Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00391/2009 од 15. јула
2009. године.
II

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

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-589/2011
Нови Сад, 23. новембар 2011. године

Број: 022-570/2011
Нови Сад, 16. новембар 2011. године

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

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

589.

591.

На основу члана 130. став 3. и 132. став 6. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други
закон, 88/10, 99/10 и 57/11), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке
о оснивању Института за јавно здравље Војводине („Службени лист АПВ“, број: 11/06 и 13/10) и на основу члана 35. став 4.

На основу чл. 125. и 133. став 4. 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 Геронтолошки центар у Суботици
("Службени лист АПВ", број 7/02), чланом 30. став 1. тачка 11. и
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чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 4/10),
у поступку именовања вршиоца дужности директора Геронтолошког центра у Суботици, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. новембра 2011. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
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високоспецијалистичку здравствену заштиту ("Службени лист
АПВ", број: 8/02 и 11/02) и на основу члана 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АП Војводине“, број 4/10), Владa Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. новембра 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

I

I

ВЕСНА ПАЈИЋ, професор из Суботице и м е н у ј е с е за вршиоца дужности директора Геронтолошког центра у Суботици,
на време до годину дана.
II
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-571/2011
Нови Сад, 16. новембар 2011. године

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

592.
На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 2. тачка 1. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број: 107/05,
72/09-други закон, 88/10, 99/10 и 57/11), тачке II Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим установама које
на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку
и високоспецијалистичку здравствену заштиту ("Службени лист
АПВ", број: 8/02 и 11/02) и на основу члана 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), Владa Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 16. новембра 2011. године, д о
н е л а је

АНКА ИГЊАТОВ, дипломирани економиста, именује се за вршиоца дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац, на период од шест
месеци.
II
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-575/2011
Нови Сад, 16. новембар 2011. године

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

594.
На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 2. тачка 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број: 107/05,
72/09-други закон, 88/10, 99/10 и 57/2011), а у вези са чланом 1.
став 2. Одлуке о оснивању Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, услед поделе здравственог центра „Др
Радивој Симоновић“ Сомбор („Службени лист АПВ“, број: 1/09 и
21/10) и на основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист
АПВ“, број 4/10), Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. новембра 2011. године, д о н е л а је

РЕШЕЊE

РЕШЕЊE

I

I

Др ЈОВАНКА ПЕТРОВИЋ, доктор медицине, специјалиста
психијатар, разрешава се дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац, на коју је именована Решењем Извршног већа Аутономне
Покрајине Војводине, број: 022-00229/2009 од 15. априла 2009.
године, на лични захтев.

Др БРАНИСЛАВ БОЈИЋ, доктор медицине, специјалиста интерне медицине, субспецијалиста кардиологије, разрешава се
дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“
Сомбор, Сомбор, на коју је именован Решењем Извршног већа
Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00573/2009 од 14. октобра 2009. године, на лични захтев.

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: 022-574/2011
Нови Сад, 16. новембар 2011. године

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

Број: 022-572/2011
Нови Сад, 16. новембар 2011. године

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

593.

595.

На основу члана 130. став 3. и члана 134. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09други закон, 88/10, 99/10 и 57/11), тачке II Одлуке о преузимању
права и обавеза оснивача над здравственим установама које на
подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку и

На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 2. тачка 1. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број: 107/05,
72/09-други закон, 88/10, 99/10 и 57/11), а у вези са чланом 1. став
2. Одлуке о оснивању Опште болнице „Др Радивој Симоновић“
Сомбор, Сомбор, услед поделе Здравственог центра „Др Радивој
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23. новембар 2011.

Симоновић“ Сомбор („Службени лист АПВ“, број: 1/09 и 21/10)
и на основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“,
број 4/10), Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 16. новембра 2011. године, д о н е л а је

скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(''Службени лист АПВ'', број: 4/10), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 16. новембра 2011. године, д о н
е л a је

РЕШЕЊE

I

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним
лицима, коју је донео Управни одбор Фонда за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и расељеним лицима, на 8. седници одржаној 20. октобра 2011. године.

Др МИЛАН ГРБА, доктор медицине, специјалиста урологије,
разрешава се дужности заменика директора Опште болнице
„Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, на коју је именован
Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, број:
022-00574/2009 од 14. октобра 2009. године, на лични захтев.
II
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-576/2011
Нови Сад, 16. новембар 2011. године

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

596.
На основу члана 130. став 3. и члана 134. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 99/10 и 57/11), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о
оснивању Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, услед поделе здравственог центра „Др Радивој Симоновић“
Сомбор („Службени лист АПВ“, број: 1/09 и 21/10) и на основу
члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10),
Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16.
новембра 2011. године, д о н е л а је

РЕШЕЊЕ

II
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-544/2011
Нови Сад, 16. новембар 2011. године

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

598.
На основу члана 15. Одлуке о оснивању установе – Центра за
привредно технолошки развој Војводине («Службени лист АПВ»,
број 4/08) и на основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени
лист АПВ“, број 4/10), Владa Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 16. новембра 2011. године, д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
САВА СВИРЧЕВИЋ, правник, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Установе - Центра за привредно технолошки развој Војводине, Андревље, на коју је именован Одлуком
о оснивању Установе - Центра за привредно технолошки развој
Војводине, (''Службени лист АПВ'', број 4/08), на лични захтев.
II

РЕШЕЊЕ

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

I
Др МИЛАН ГРБА, доктор медицине, специјалиста урологије,
именује се за вршиоца дужности директора Опште болнице „Др
Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, на период од шест месеци.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-57/2011
Нови Сад, 16. новембар 2011. године

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

II
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-573/2011
Нови Сад, 16. новембар 2011. године

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

597.
На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (''Службени лист АПВ'', број 19/06) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске

599.
На основу чл. 15. и 21. став 2. Одлуке о оснивању Установе
– Центра за привредно технолошки развој Војводине («Службени
лист АПВ», број 4/08) и на основу члана 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), Владa Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 16. новембра 2011. године, д о
н е л а је
РЕШЕЊE
I
ГОРАН ЛОНЧАР, дипломирани менаџер у угоститељству,
именује се за вршиоца дужности директора Установе - Центра за
привредно технолошки развој Војводине, Андревље.

23. новембар 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-58/2011
Нови Сад, 16. новембар 2011. године

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

600.
На основу члана 7. и члана 20. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011.
годину («Сл.лист АПВ», број 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 расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ДЕКЛАРИСАЊА
ОДСУСТВА АЛЕРГЕНА У ПРОИЗВОДИМА
СА ИЗРАДОМ АНАЛИЗЕ ОДСУСТВА УНАКРСНЕ
КОНТАМИНАЦИЈЕ АЛЕРГЕНИМА У ПОГОНИМА
ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ
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
пројекти декларисања одсуства алергена-глутена у производима
са израдом анализе одсуства унакрсне контаминације алергенима у погонима прехрамбене индустрије у укупном износу до
2.000.000,00 динара.
Право учешћа на конкурсу имају:
1. Привредна друштва са територије АП Војводине која се
баве производњом прехрамбених производа широке потрошње.
Овим конкурсом финансираће се пројекти: Декларисања одсуства алергена-глутена у производима са израдом анализе одсуства унакрсне контаминације алергеном-глутеном у погонима
прехрамбене индустрије.
Потребна документација:
1. Пријава на конкурс;
2. Предлог пројекта (треба да садржи: назив, детаљан опис
пројекта, методологију и структуру трошкова пројекта);
3. Уговор са установом која има акредитовану лабораторију или уговор са акредитованом лабораторијом, која у
обиму акредитације има методу за одређивање садржаја
глутена у прехрамбеним производима са лимитом квантификације 10 мг/кг или мање;
4. Копију решења о акредитацији лабораторије и извод из
обима акредитације лабораторије којим се потврђује да
је метода за одређивање садржаја глутена у прехрамбеним производима акредитована;
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5. Метода којом се показује лимит квантификације 10мг/кг
или мање;
6. Оверену изјаву установе или акредитоване лабораторије
да има запослене у сталном радном односу, експерте технологе који ће бити ангажовани на изради анализе одсуства унакрсне контаминације глутеном у погону подносиоца пријаве;
7. Фотокопија Потврде о пореском идентификационом
броју за подносиоца пријаве;
8. Фотокопија картона депоновних потписа за подносиоца
пријаве;
9. Фотокопија решења о регистрацији у Агенцији за привредне регистре за подносиоца пријаве.
10. Обим производње контролисаних производа у 2010.
години (картица материјалног књиговодства о готовом
производу).
Рок за реализацију пројекта 30. 04. 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:
1. Обим производње контролисаних производа,
2. Број врсте производа на којима је планирано декларисање одсуства глутена,
3. Лимит квантификације за одређивање глутена у уговореној лабораторији,
4. Висина трошкова по врсти производа на ком је планирано декларисање одсуства глутена.
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, закључно са 05.12.2011. 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.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
582.

583.
584.

585.

586.
587.
588.
589.
590.
591.

Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајинске уредбе о задужењу Аутономне
Покрајине Војводине (прихватању обавезе отплате
дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи за заједничке послове покрајинских органа
Решење о утврђивању Годишњег Програма коришћења средстава из Буџетског фонда за развој
ловства Аутономне Покрајине Војводине за 2011.
годину
Решење о утврђивању Програма распореда и коришћења средстава за реализацију Пројекта „Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) и остале потребе грејања у специјалним болницама за продужену рехабилитацију
на територији АП Војводине, чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина односно Влада АП
Војводине
Решење о давању сагласности на промену назива Школе за основно и средње образовање „Милан
Петровић“ у Новом Саду
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Фонда за капитална улагања
Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину
Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности
директора Института за јавно здравље Војводине
Решење о именовању директора Института за јавно
здравље Војводине;
Решење о разрешењу дужности директора Геронтолошког центра у Суботици
Решење о именовању вршиоца дужности директора
Геронтолошког центра у Суботици

Редни број
592.
593.

785
785

786

594.
595.
596.
597.
598.

786
599.
787
788
788
788
788
788

Предмет

Страна

Решење о разрешењу дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети
Врачеви“ Нови Кнежевац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести
„Свети Врачеви“ Нови Кнежевац
Решење о разрешењу дужности директора Опште
болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор
Решење о разрешењу дужности заменика директора
Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор,
Сомбор
Решење о именовању вршиоца дужности директора
Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор,
Сомбор
Решење о давању сагласности на Одлуку о Изменама и допунама Статута Фонда за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и расељеним лицима
Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности
директора Установе-Центра за привредно технолошки развој Војводине, Андревље
Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе-Центра за привредно технолошки развој Војводине, Андревље

789
789

789
790
790
790
790

СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
600.

Конкурс за доделу подстицајних средстава за финансирање пројеката декларисања одсуства алергена у
производима са израдом анализе одсуства унакрсне
контаминације алергенима у погонима прехрамбене
индустрије

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
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